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INDICADORES
Poupança ........................................0,5000%
TR/jun  .............................................0,0000%
TBF/nov  ..........................................0,4609%
Dólar/Comercial* ........... R$ 4,2483/4,2488%
Dólar/Paralelo* .............. R$ 4,1370/4,1390%
Dólar/Turismo* ............... R$ 4,0800/4,3200%

*Preço de compra e venda

Mínima
Máxima

22
37

COTAÇÕES
SOJA (saca 60kg)
Rondonópolis.........................R$ 164, 05
Sorriso  ...................................R$ 157,95

ALGODÃO (saca 15kg)
Rondonópolis..........................R$ 163,29
Primavera do Leste ................R$ 161,79

Cuiabá, quarta-feira, 13 de abril de 2022Fundador: Alves de Oliveira    u    O jornal de Mato Grosso Ano LIV     u    No 15938             u     R$ 3,00 (capital)     R$ 3,50 (interior) 
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Aumenta número de pessoas 
pedindo ajuda nas ruas  
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VULNERABILIDADE

São homens e mulheres, por vezes acompanhados de crianças, que vão para as ruas pedir dinheiro ou anunciam produtos, como balas e 
bombons, em cartazes de papelão improvisados

Famílias enfrentam dificuldades
para receber auxílio emergencial

Ser Família
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Captura de animais silvestres 
na cidade aumenta 35%

Proteção Ambiental
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Terra indígena teve 2 mil m3 de 
madeira cortados ilegalmente

Desmatamento
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EDIÇÃO ANTERIOR
Na página A2 da Edição 15668, com 

data: Cuiabá, terça-feira, 10 de março de 
2021, a data correta é: Cuiabá, quarta-
-feira, 10 de março de 2021. À página A4 
do caderno de Política, na matéria “CGE 
instaura PAD contra coronel”, o texto 
correto é “... de Aquisições, Sílvia Mara 
Gonçalves; a ex-coordenadora de Gestão 
de Contratos, Kamila Vilela; e o servidor 
Ademir Soares Guimarães Júnior...”. O 
texto do quarto parágrafo é “... Em de-
zembro de 2014, quando foi deflagrada 
pela Delegacia Fazendária a operação 
Edição Extra, que apurou suspeita de um 
desvio de R$ 44 milhões dos cofres públi-
cos por meio de fraudes....”. E suprime-se 
o décimo parágrafo, que começa com 
“Todas as prisões já foram revogadas...”                                                             

Nos mesmos caderno e página, o 
título correto da matéria “Governo ace-
lera obras de duplicação da MT-010” é 
“Governo executa obra de duplicação 
da MT-010”.

Ainda nos mesmos caderno e página, 
na matéria “TCE apura superfaturamento 
na Secopa”, o texto correto é “... que cir-
culou na quinta-feira (31), o Ministério...”.

Boa do dia

dissonante

erramos
Em julho, o Banco Central afirmou que, 
com o Pix, será possível sacar dinheiro no 
varejo. Depois disso, a empresa de caixas 
eletrônicos Tecban afirmou que também 
oferecerá essa solução. Agora, a Abecs 
(associação da indústria de cartões) 
afirmou que também trabalha com essa 
possibilidade. O saque no varejo existe 
em diversos países e chegou a existir no 
Brasil em um passado distante, segundo 
Ricardo  Vieira, diretor da Abecs. Não 
havia um padrão e o serviço caiu em 
desuso.

Somente no primeiro semestre deste ano, 
ao menos 4.305 pessoas já caíram no golpe 
de estelionato, em Mato Grosso. O número 
é 16% maior que no mesmo período de 
2019, quando foram registradas 3.727 
ocorrências. No topo da lista dos registros 
estão clonagem de WhatsApp (23.9%), 
seguidos de uso indevido de dados pes-
soais (15,7%), boleto falso (10.7%) e golpe 
por sites de comércio eletrônico (8,4%), 
conforme dados da Superintendência do 
Observatório da Violência da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública (Sesp-MT).

pode estar seguindo às normas 
de trânsito.
NERI DOS SANTOS, Cuiabá/MT
dossantosneri401@gmail.com

Ferrovia em MT vai 
começar a sair do 
papel após 10 anos

O Brasil necessita urgente-
mente de dinamizar o trans-
porte ferroviário. Sigamos o 
exemplo de Mato Grosso! É 
uma vergonha perceber a re-
gião do Vale do Paraíba - região 
rica e pródiga da economia na-
cional - com o estado precário 
em que se encontra sua triste 
ferrovia de mão única, unindo 
as cidades de São Paulo e Rio 
de Janeiro! Se uma composição 
estiver entre duas cidades, o 
comboio que estiver em sentido 
contrário terá que aguardar a 
passagem deste até liberar seu 
curso! E assim, sucessivamen-
te, até o final do seu trajeto! 
França, Espanha, Itália, Reino 
Unido, Japão, Coréia do Sul, 
e muitos outros países, todos 
tem o sistema de transporte 

Acho que a manchete tinha 
que ser:100% dos bovinos de 
MT,estao ma mão de 1% do 
cidadao matogrossence, e olhe 
se não é menos.
MARIO MARCIO DA COSTA E SILVA
Engmariomarcio1959@gmail.com

A ascensão dourada
Que crônica magnífica, Pro-

fessor Zé Antônio Lemos ! No 
trecho das peladas na rua de 
casa, lembro muito bem o fato 
de deixar uma “tchampa” do 
dedo nos chutes de folha seca 
que a gente fazia na cobrança 
de alguma falta. Era fatal ! a 
solução sempre era essa de dar 
uma mijada na área afetada 
ou cessar a sangria com terra 
mesmo.
ANTÔNIO TENUTA, Cuiabá/MT
Astenuta@bol.com.br

Ano começa com 
58 pessoas mortas 
em acidentes 
de trânsito 

É um grande absurdo tan-
tas mortes desnecessária. Não 

Durante discussão, 
vereador agride e 
saca arma para colega

Que coisa lamentável. Um 
vereador, no exercício do tra-
balho, armado e de um partido 
político denominado Social 
Cristão.
MAXWELL TEIXEIRA, Cuiabá/MT

Governador sanciona 
lei que proíbe passa-
porte 
da vacina no Estado

Em nome da reeleição o ser 
humano perde todos os valores 
de empresário de um governo 
que teria que governar para to-
dos agora quer estar sentado no 
colo dos Bolsonarista e muito 
triste ver isso.
JOSÉ CAMPOS, Cuiabá/MT
joseluizcampos62@gmail.com

Líder nacional, 
MT tem nove bois 
para cada mato-gros-
sense

do povo. O esforço para agradar 
o presidente e família é tanto, que 
o deputado contorna situações 
inusitadas e impensáveis, para 
poder justificar o injustificável da 
trupe, nem que com isso ele tenha 
que pesar no pescoço da própria 
mãe. Cruz Credo, figa e vôôôôôte. 
Vá de retro...
ISAÍAS MARQUES, Cuiabá/MT

Telegram acata 
ordem de ministro 
e exclui post 
de Bolsonaro

Então o Xandão manda 
mesmo.
JOSE CAMPOS, Cuiabá/MT
joseluizcampos62@gmail.com

Carta do Leitor

Planeta febril
As consequências do aquecimento 

global, como o aumento da frequência 
de eventos climáticos extremos, não são 
uma ameaça para o futuro. São, neste 
momento, sentidas em várias partes do 
mundo, como a seca severa que atinge 
grande parte do Brasil, os recordes de 
calor no Canadá e as enxurradas que 
varreram diversas cidades da Alemanha 
e da China. Os alertas sobre a urgência 
de providências globais coordenadas 
aparecem de forma contundente no 
relatório divulgado na semana passada 
pelo Painel Intergovernamental sobre 
o Clima (IPCC), da Organização das 
Nações Unidas (ONU), elaborado por 
mais de 200 cientistas de 66 países, in-
clusive do Brasil. 

Categórico, o estudo conclui ser ir-
refutável que as ações do homem estão 

por trás de mudanças climáticas sem 
precedente, irreversíveis e inevitáveis. 
Assim, não seria mais possível para-
lisar esta marcha de transformações 
atmosféricas, mas no máximo mitigá-
-la. Febril, o planeta pede socorro, na 
forma de ações coordenadas do poder 
público, da sociedade e de cada cida-
dão para reduzir a emissão de gases 
causadores do efeito estufa e impedir 
aumento ainda maior das temperaturas 
nas próximas décadas, com reflexos 
potencialmente catastróficos para a 
humanidade. 

Os cenários previstos para o mundo, 
para o Brasil e para a região onde fica 
Mato Grosso são preocupantes. Em 
grande parte do país, há tendência de 
aumento de episódios de secas, o que 
seria um desastre para o agronegócio e 

a produção de alimentos, com reflexos 
inequívocos no PIB. 

Evitar as mais dramáticas conjun-
turas requer um grande esforço para 
cumprir as metas de redução de gases 
poluentes pelo mundo estabelecidas 
pelo Acordo de Paris. Mas a janela para 
isso ser possível, alerta o documento, é 
mais estreita a cada dia. O limite de au-
mento de 1,5ºC de aquecimento global 
a partir da era pré-industrial, estimam 
agora os cientistas, pode ser alcançado 
em 2030, uma década antes do previsto 
anteriormente.

No caso do Brasil, a mais premente 
tarefa, essencialmente a cargo do gover-
no federal, tanto em medidas quanto na 
mudança de discurso, é deter o desma-
tamento da Amazônia. Mas o empenho 
deve ser de cada Estado e cidade, na 

busca por uma mudança de modelo 
econômico e energético. Essa conversão, 
no entanto, merece ser 
encarada não como uma 
ameaça, mas como uma 
chance a ser aproveitada. 
O desafio de buscar for-
mas de viver e produzir de 
maneira mais sustentável 
abre inúmeras oportuni-
dades pela agregação de 
valor, geração de novas 
tecnologias e inovação 
rumo a uma economia de 
baixo carbono. O Brasil 
é referência em várias 
dessas áreas, mas precisa 
ter lideranças sensatas que 
compreendam o alerta, 
não tratem as conclusões do painel como 

mero alarmismo e trabalhem para que o 
país, para benefício próprio e do mundo, 

se engaje de maneira 
ordenada neste objetivo. 

A conferência sobre 
o clima marcada para 
Glasgow, na Escócia, 
em novembro, é uma 
chance para formar 
consensos em torno de 
metas mais ambiciosas. 
Não se trata de uma 
questão ideológica, abs-
trata e distante. É uma 
realidade que bate hoje 
à porta da humanidade 
e uma questão, no limi-
te, que trata do grau de 
hostilidade que as gera-

ções seguintes encontrarão na Terra.

Os alertas sobre 
a urgência de 
providências 

globais 
coordenadas 
aparecem de 

forma 
contundente no 

relatório divulgado 
pelo IPCC

   

Não se justifica a pressa do 
governo em apreciar o projeto que 
libera a mineração em terras indí-
genas. Na quarta-feira, a Câmara 
dos Deputados aprovou urgência 
para a votação da proposta, parada 
na Casa desde 2020. Para acelerar 
a tramitação, o tema poderá ser 
submetido a plenário sem passar 
pelas comissões. Não é o caminho 
mais adequado para um projeto 
que mobiliza a sociedade e que, 
por isso mesmo, deveria demandar 
um debate racional, sem precon-
ceitos, sobre tema tão sensível aos 
brasileiros.

A urgência tem sido justificada 
pelo presidente Jair Bolsonaro com 
o pretexto da Guerra da Ucrânia e 
das sanções impostas pelo Ocidente 
à Rússia e à Bielorrúsia, principais 
fornecedores de fertilizantes ao 
Brasil. O problema preocupa o 
agronegócio pelos impactos que 
pode causar já no plantio da próxi-

ma safra, entre setembro e outubro. 
Mas não é demanda nova. A depen-
dência do mercado externo — o país 
importa 85% dos fertilizantes — tem 
aumentado nos últimos anos sem 
que se tenha buscado alternativa 
para alcançar a autossuficiência 
ou ao menos reduzir a importação. 
Somente agora, instado pela guerra, 
o governo se dispôs a lançar o Plano 
Nacional de Fertilizantes, que prevê 
medidas para aumentar a anêmica 
produção nacional.

A principal alegação de Bolso-
naro para defender a mineração em 
terras indígenas é que ela poderia 
tornar viável a exploração de ja-
zidas de potássio, matéria-prima 
usada na produção de fertilizantes. 
É um argumento frágil. Dados do 
Laboratório de Gestão de Serviços 
Ambientais (Lagesa) com infor-
mações da Agência Nacional de 
Mineração (ANM) mostram que 
78% das reservas de potássio no 

país (estimadas em 1,1 bilhão de 
toneladas) estão fora da Amazônia. 
Apenas 11%, em terras indígenas 
não homologadas. As maiores jazi-
das ficam em Minas Gerais.

Por mais que a tramitação do 
projeto desperte debates acalo-
rados e protestos barulhentos, é 
preciso discuti-lo sem paixões. O 
maior incentivo para as atividades 
ilegais é a falta de regulamentação. 
E a exploração mineral irregular 
é uma realidade na Amazônia, 
com efeitos perversos no meio 
ambiente e em populações locais. 
O desmantelamento dos órgãos 
ambientais no governo Bolsonaro 
reduz a capacidade de fiscalização 
e faz as atividades clandestinas 
prosperarem, contribuindo para 
um vale-tudo. Nessa confusão, a 
regulamentação é bem-vinda.

Não há dúvida de que Bolso-
naro está usando de forma opor-
tunista a Guerra da Ucrânia para 

aprovar um projeto que defendia 
desde quando era deputado. É 
fato também que ele infla dados 
sobre possíveis jazidas em terras 
indígenas para justificá-lo. Mas 
essa é apenas parte da questão. A 
proposta existe e deve ser anali-
sada de forma técnica, com seus 
prós e contras. As manifestações 
dos diversos setores — ruralis-
tas, ambientalistas, represen-
tantes dos povos indígenas, 
parlamentares — são legítimas e 
devem servir para robustecer as 
discussões. Independentemente 
da guerra na Ucrânia e da sub-
missão ao mercado externo de 
fertilizantes, a regulamentação 
da mineração no Brasil é um 
debate que se impõe.

*Joanice de Deus é jornalista 
em Cuiabá

Mineração em terras indígenas
Joanice de Deus

Tomada de Preços no 001/2022 
Processo n° 23108.007088/2022-10

A Comissão de Licitações Fundação Universidade Federal de Mato 
Grosso torna público que fará licitação na modalidade de TOMADA DE 
PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, SOB A FORMA DE 
EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO 
UNITÁRIO, que tem por objeto “Reforma da Casa do Estudante 
Universitário localizado no Jardim Itália em Cuiabá-MT”, com 
abertura da sessão pública prevista para as 09h00min do dia 29 de abril 
de 2022. 
Edital e demais anexos disponíveis no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Esclarecimentos adicionais 
poderão ser adquiridos junto à Comissão Permanente de Licitação, 
situada na UFMT- Av. Fernando Correa da Costa, 2.367 - Bairro Boa 
Esperança, Térreo do Bloco do Casarão, Tel (65)3313-7207 ou e-mail 
cpl.ufmt@gmail.com, das 08h00min às 11h30min.

MARIA DE FÁTIMA XAVIER
Gerente de Licitações/UFMT

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
MATO GROSSO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

RESULTADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Ordenador de Despesas da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 
vem a público homologar o procedimento licitatório nº 3474/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 09/2021, que 
visa a futura e eventual contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO 
E COPEIRAGEM para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá, 05 de abril de 2022.
ROGÉRIO BORGES FREITAS - PRIMEIRO SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL. Ordenador de Despesas.

de passageiros e carga com 
eficiência suficiente para desa-
fogar o sistema de transporte 
por ônibus e caminhões. Aqui 
em Pindorama tudo é travado! 
Combustível caro, pedágio 
abusivo, custo operacional ele-
vado com consumo absurdo de 
diesel, pneus, amortecedores, e 
o gargalo nas chegadas às gran-
des metrópoles! O transporte 
ferroviário bem planejado evi-
taria essa fadiga insana! O caso 
do Vale do Paraíba é emblemá-
tico! As cidades como Taubaté 
e outras ao longo da ferrovia, 
triste e feia, têm suas estações 
enferrujando literalmente! Até a 
bela arquitetura inglesa de suas 
instalações estão apodrecendo 
a olhos vistos! 
JOSÉ PEDRO PEREIRA
jppereira3102@gmail.com

O luto e o tempo 
para se desfazer 
de lembranças 
durante a pandemia

A Dra Alice resumiu bem 
como estamos nos sentindo ao 
se deparar com a morte repen-

tina e inesperada de entes que-
ridos, uma lástima que temos 
que superar de alguma forma.
HILCA BERTY
hilcaberty@hotmail.com

Mendes diz que 
Medeiros ‘só fala 
merda’ e mente 
sobre repasses

Até que enfim, alguém falou 
algumas verdades a esse deputa-
do cuja principal e única função 
em Brasília é bajular o presidente. 
Acho que até a atividade de puxar 
saco deve ter limites e não fazer 
isso em tempo integral a ponto de 
ser a única meta do moço, esque-
cendo que ele está lá pelos votos 

D4Sign a295ef78-f8a3-405e-9982-ceb3b6bfb2da - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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Demonização da Lava Jato Cuiabá Urgente
Interesses
Em meio às articulações e amea-
ças de racha na base governista 
- inclusive, como “lançamento” de 
nomes -, o dono do MDB, Carlos 
Bezerra, trata de cuidar dos 
interesses, por assim dizer, 
familiares.

Teté
Segundo as informa-
ções, o deputado federal 
tem tentado emplacar a esposa, Teté Bezerra, na 
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar.

Saindo
O ainda titular, o suplente de deputado Silvano Amaral 
(MDB), deixará o cargo nesta sexta-feira (1º), para ten-
tar se firmar como titular na Assembleia Legislativa.

Boquinha
Desde o começo da semana, CB vem tentando con-
vencer MM a entregar a pasta para sua esposa. O 
cacique do MDB não perde uma chance: sempre que 
aparece uma boquinha, ele tenta mover Céu e Terra, 
na tentativa de beneficiar sua cara metade.

Assédio
O partido é da base do governador.  Não será novida-
de de ele ceder ao assédio do deputado, já que há o 
risco de a legenda buscar outros rumos e aventuras. 
Inclusive, lançando o prefeito de Cuiabá, Emanuel 
Pinheiro, ao Palácio Paiaguás.

Sem ambiente
O deputado federal José Medeiros, quem diria, não 
encontrou ambiente no PL, partido do seu ídolo Jair 
Bolsonaro. Há duas semanas, o político se filiou ao PL, 
mas já se prapara para buscar outro rumo.

Saída
O PSC seria a saída, já que ele quer um partido 
de extrema-direita, que apoie a recandidatura do 
presidente da República. No Podemos, o deputado 
mato-grossense, ao longo dos anos, se desmanchou 
em elogios a Bolsonaro, usou as redes sociais para 
extravasar sua idolatria.

Sonho
No PL, não encontrou guarida para seus aliados. Ele 
sonhava ser o “candidato de Bolsonaro” ao Senado 
em Mato Grosso. O candidato de JB, pelo menos por 
enquanto, é o senador Wellington Fagundes (PL), que 
sonha com a reeleição.

Preferência
No PL, sinalizou para o projeto de buscar a reeleição à 
Câmara Federal. Mas, Bolsonaro parece optar pela co-
ronel PM Fernanda dos Santos, desafeta de Medeiros.

Endeusando
As “passadas de pano” para o presidente, pelo que se 
nota, não renderam positivamente para o deputado. 
Ainda assim, parece sempre disposto a endeusar a 
família Bolsonaro.

Absolvido
O conselheiro Sérgio Ricardo foi absolvido sumariamen-
te da acusação de corrupção ativa e lavagem de dinheiro, 
no processo sobre a suposta compra de vaga no Tribunal 
de Contas do Estado (TCE).  A decisão, desta terça-feira 
(29), é do juiz Jeferson Schneider, da 5ª Vara Federal 
Criminal de Mato Grosso. Em 2009, o MPF denunciou 
que Sérgio Ricardo teria pago R$ 2,5 milhões a Alencar 
Soares pela vaga no tribunal.

Vaga
A vaga MPF, teria custado 
entre R$ 8 milhões e R$ 
12 milhões e teria sido 
comprada com “acordos” 
feito com diversas autori-
dades, entre elas, o então 
governador Blairo Maggi. 

Afastado
Maggi chegou a figurar 
como réu por crime de 
corrupção ativa, mas a 
ação foi trancada por uma 
decisão do Tribunal Re-
gional Federal 1ª Região. 
Sérgio Ricardo chegou a 
ficar afastado do cargo 
por quatro anos e nove 
meses.

Ararath
Ele foi retirado do cargo 
em janeiro de 2017, por 
decisão do juízo da Vara 
Especializada em Ação 
Civil Pública e Popular 
de Cuiabá.  Também foi 
afastado do cargo em de-
corrência da Operação 
Ararath, em setembro 
de 2017, acusado de re-

ceber propina do então 
governador Silval Barbosa 
(MDB).

Natasha
Caso não haja nenhum 
“acidente de percurso”, a 
médica pediatra Natasha 
Slhessarenko entrará na 
disputa pelo Senado, nas 
eleições deste ano.

Assediada
A profissional foi assedia-
da por vários partidos e 
optou pelo Republicanos, 
legenda controlada pela 
Igreja Universal do Rei-
no de Deus, do “bispo” 
Edir Macedo. O PSDB 
foi quem mais lutou para 
conseguir a filiação da 
médica.

Sobrenome
Natasha carrega o “peso” 
político do sobrenome: ela 
é filha de Serys Slhessa-
renko, que militou pelo PT 
durante anos e foi senado-
ra e deputada estadual em 
três ocasiões.

* SAMUEL HANAN  

Até 2018, a sociedade 
brasileira aplaudia a Ope-
ração Lava Jato, a maior 
investigação da história do 
país contra a corrupção. Os 
resultados da operação que 
desvendou um bilionário 
esquema de desvio de 
recursos na Petrobras, na 
Eletrobrás e outras estatais 
e levou à cadeia alguns 
dos maiores empresários 
brasileiros, ex-ministros, 
publicitários e até um ex-
-presidente da República 
eram aplaudidos por cida-
dãos de todas as camadas 
sociais e por grande parte 
da mídia nacional. Havia 
a sensação generalizada 
de que o país finalmente 
dava um passo gigantesco 
em direção da retomada da 
moralidade pública, com 
repercussão internacional.

Em pouquíssimo tem-
po, entretanto, a antes 
endeusada operação foi 
sendo demonizada. De-
fensores e partidários dos 
réus buscaram argumentos 
nas decisões do Supremo 
Tribunal Federal, a mesma 
corte que havia homologa-
do as dezenas de delações 
premiadas nas quais foram 
apresentadas provas do 
gigantesco esquema de 
corrupção, reconhecendo 
– depois de mais de cinco 
anos – que a Vara Fede-
ral de Curitiba não tinha 
competência para atuar 
em grande parte dos casos, 
além de mudar o entendi-
mento sobre a possibilida-
de de prisão após sentença 
condenatória em segunda 
instância. Decisões colegia-
das que não podem mais 
ser questionadas e preci-
sam ser respeitadas.

Com isso, muitas sen-
tenças foram anuladas e os 
processos voltaram à fase 
inicial. Réus foram soltos e 
desde então vigora a falsa 
narrativa de que todos aca-

baram inocentados quan-
do, na verdade, permane-
cem denunciados e ainda 
respondem aos mesmos 
processos, podendo ou não 
sofrer nova condenação 
mais adiante.

Q u e s -
tões pro-
c e s s u a i s 
à parte, a 
prova de 
que o es-
q u e m a 
c o r r u p t o 
existiu está 
nos R$ 4,3 
bilhões já 
devolvidos 
aos cofres 
públicos, 
nos R$ 2,1 
bilhões ar-
recadados 
em multas 
aplicadas 
nos acor-
dos de delação premiada 
e nos R$ 12,57 bilhões (cer-
ca de R$ 15 bilhões hoje, 
em valores corrigidos) de 
multas aplicadas nos acor-
dos de leniência firmados 
com as empresas que ad-
mitiram participação na 
engrenagem criminosa na 
Petrobras, onde o rombo 
foi de R$ 6,2 bilhões, se-
gundo relatório financeiro 
de abril de 2015. Também 
foram firmados acordos 
de leniência no valor total 
de R$ 262 milhões com 
empresas envolvidas em 
corrupção na Eletrobrás. 
Exemplos não faltam.

Como se fosse possível 
o desvio de um volume 
de dinheiro desta magni-
tude sem que houvessem 
agentes públicos corrup-
tos, criou-se uma versão 
que criminaliza quem, no 
exercício de suas funções, 
investigou e puniu os res-
ponsáveis. Condenou-se 
toda a Operação Lava Jato 
e as provas da corrupção 
foram jogadas na vala do 
esquecimento, tal qual a 

falha de memória diag-
nosticada como sequela 
da Covid 19 em boa parte 
dos que se contaminaram. 
Nunca foi tão oportuna a 
frase do humorista Millôr 
Fernandes (1923-2012), 

s e g u n d o 
a qual “o 
Brasil é o 
único país 
em que os 
ratos con-
s e g u e m 
b o t a r  a 
culpa no 
queijo”.

É  u m 
e x a g e r o 
a b s u r d o 
c r e d i t a r 
as conde-
nações da 
Lava Jata a 
interesses 
de um ma-
gistrado, 

ainda que posteriormen-
te o algoz processual de 
muitos agentes públicos, 
o então juiz Sérgio Moro, 
tenha optado por deixar 
a toga para ingressar na 
política.

Eventuais excessos de-
vem e foram corrigidos. 
Entretanto, a inversão de 
papéis entre quem investi-
gou ou sentenciou e aque-
les que foram acusados 
interessa somente a quem 
deseja confundir a opinião 
pública para desmerecer 
uma operação responsá-
vel por desnudar como a 
corrupção sugava os cofres 
da maior estatal brasileira 
e enriquecia agentes pú-
blicos. Uma situação tão 
esdrúxula que permitiu a 
um réu da Lava Jato, um 
ex-presidente da Repúbli-
ca, após ter cumprido dois 
anos de prisão, candida-
tar-se novamente ao prin-
cipal cargo da República, 
apesar de ainda responder 
a processos envolvendo 
casos de corrupção. Ou 
seja, se vencer as eleições, 

ele retornará justamente 
ao cargo que ocupou em 
parte do período em que 
se materializou o escân-
dalo. Ou, se não for be-
neficiado pela prescrição, 
ser julgado, condenado e 
novamente preso durante 
o novo mandato, em péssi-
mo exemplo para as novas 
gerações.

Situações como essa 
trazem descrédito ao Ju-
diciário e alimentam a 
sensação de impunidade 
que permeia a sociedade 
brasileira, cada vez mais 
descrente nas instituições. 
Por isso o país clama por 
medidas imediatas e defi-
nitivas, capazes de mudar 
o rumo da nação. Dentre 
elas: a drástica redução 
do foro privilegiado, a 
possibilidade de prisão em 
segunda instância, o fim da 
prescrição em crimes con-
tra a administração pública 
e, ainda, o fim da gratui-
dade do Horário Eleitoral, 
diante da gigantesca ge-
nerosidade dos recursos 
destinados aos Fundos 
Eleitoral e Partidário.

São medidas necessá-
rias e urgentes para o efe-
tivo enfrentamento do mal 
da corrupção que já custa 
ao Brasil mais de R$ 200 bi-
lhões por ano, segundo re-
conhece a Organização das 
Nações Unidas (ONU). 
Uma realidade que freia 
nosso desenvolvimento e 
cresce como erva daninha 
regada pela imoralidade. 
Não à toa, pesquisa Data-
folha divulgada no final de 
março releva que 53% dos 
entrevistados acreditam 
que a corrupção vai au-
mentar no país. Portanto, 
o combate a essa prática 
exige avanços, nunca re-
trocessos.

* SAMUEL HANAN é engenheiro com especialização 
nas áreas de macroeconomia, administração de em-
presas e finanças, empresário, e foi vice-governador 
do Amazonas (1999-2002). É autor do livro “Brasil, 
um país à deriva”
simone@grupovervi.com.br

Situações 
como essa 

trazem 
descrédito 

ao Judiciário 
e alimentam a 
sensação de 
impunidade

* MARCELO AITH

Estamos próximos a ini-
ciar o tríduo pascal, nes-
te período presenciamos, 
verdadeiramente, um dos 
primeiro julgamento da 
história pautado no Direito 
Penal do autor. Jesus não é 
julgado por ser um crimi-
noso ou por ser um herege, 
mas sim por ser Jesus, uma 
pessoa humilde, do povo, 
que teria vindo para liber-
tar o mundo. Os judeus, 
por outro lado, tinham em 
mente um salvador guer-
reiro. E Jesus representava 
o oposto, uma vez que veio 
pregar o amor e a misericór-
dia entre as pessoas.

Direito Penal do autor, 
conforme o ensinamento 
do maior criminalista da 
América Latina, Raul Euge-
nio Zaffaroni, é: “este direto 
penal supõe que o delito 
seja sintoma de um estado 
do autor, sempre inferior ao 
das demais pessoas consi-
deradas normais”.

Conta a história que no 
domingo que antecedeu 
ao julgamento de Jesus, os 
judeus o receberam com 
ramos e o aclamaram como 
Salvador. Todavia, por in-
fluência dos sumos sacer-
dotes e dos fariseus foram 
convencidos que era um 
herege, que desrespeitava 
a lei. Porém, só isso não 
bastava para a pena capital 
(pena de morte na cruz).

Diante dessa comoção 
inflamada pelos sumos 

sacerdotes, que temiam 
perder seus poderes diante 
da magnitude de Jesus, 
criam a tese de que Ele teria 
cometido blasfêmia ao se 
declarar o messias e filho 
de Deus Pai.

Do lado político, atrela-
do aos Romanos, à acusação 
contra Jesus era de rebelião. 
De insultar seus seguidores 
a enfrentar as normas do 
Império Romano.

Todavia, Jesus em mo-
mento algum cometeu o 
crime que lhe imputavam 
de blasfêmia presente no 
“Misnah 7.5”. Mesmo quan-
do o Sacerdote que dirigia 
o julgamento, Caifás, per-
guntou à Jesus se ele era 
filho de Deus, para tentar 
caracterizar a blasfêmia, 
Jesus responde que quem 
estava dizendo isso era o 
próprio Sacerdote.

Nesse momento, para 
o Sumo Sacerdote e os de-
mais julgadores, Jesus teria 
confessado o crime de blas-
fêmia. Ou seja, como sói 
acontecer nos julgamentos 
pautados no Direito Penal 
de autor e não do fato, 
pouco importava a tese de 
defesa de Jesus, ele já estava 
previamente condenado.

Ademais, não se pode 
olvidar, que segundo as leis 
da Torá e do Império Roma-
no ele poderia se recusar 
a responder sem que isso 
fosse considerado contra 
ele. Isto está claramente 
expresso em Mateus 26, 62-
64: Disse-lhe Jesus: Tu o dis-

seste; digo-vos, porém, que 
vereis em breve o Filho do 
homem assentado à direita 
do Poder, e vindo sobre as 
nuvens do céu”

Diante do silêncio, Cai-
fás, em um ato de encenação 
e eloquência, asseverou 
(Mateus 26, 65-67): “Então 
o sumo sacerdote rasgou as 
suas vestes, dizendo: Blasfe-
mou; para que precisamos 
ainda de testemunhas? Eis 
que bem ouvistes agora a 
sua blasfêmia. Que vos pa-
rece? E eles, respondendo, 
disseram: É réu de morte. 
Então cuspiram-lhe no rosto 
e lhe davam punhadas, e 
outros o esbofeteavam”

No entanto, a acusação 
contra Jesus Cristo não foi 
apenas a blasfêmia, mas 
também a acusação de pro-
fanar o sábado e ser um 
falso profeta. Jesus, segun-
do relatam os evangelistas 
(Mateus, Marcus, Lucas e 
João), nos sábados salvou 
vidas, trouxe a paz, o amor 
e a misericórdia, logo crime 
algum cometeu, mesmo 
diante da lei da tora.

Todavia, para condenar 
à morte, além de passar 
por um julgamento reli-
gioso, perante o Sinédrio, 
ele teria que passar por um 
julgamento político peran-
te o Governador Romano 
Pôncio Pilatos, visto que 
Roma dominava a região 
de Jerusalém e impunha seu 
Direito.

Diversamente do que 
queriam os Sacerdotes e os 

fariseus, no Direito Roma-
no não havia essas acusa-
ções religiosas (blasfêmia 
e profanar o sábado). Então 
criou-se um impasse: como 
fazer? Outra acusação de-
veria ser feita e qual foi?

Diante da dificuldade 
em achar uma acusação 
pautada no Direito Roma-
no, após muita insistência 
dos Sacerdotes, foi impu-
tada a acusação de incitar o 
povo a não pagar Impostos 
a César, declarar-se Rei e 
Sedição (provocar a desor-
dem ou revolta).

Todavia, no dia do jul-
gamento político, nem o 
próprio Pilatos estava con-
vencido da culpabilidade 
de Jesus Cristo. Para Pilatos 
não houve crime algum e 
estar-se-ia a condenar in-
justamente um judeu.

Após imensa pressão, 
a audiência começou e 
o Governador Romano 
indagou a Caifás: “Que 
acusação trazeis contra 
este homem?” João 18:29. E 
sem nenhum fato concreto, 
Pilatos retrucou, conforme 
se extrai de João 18, 30: 
“Levai-o vós, e julgai-o 
segundo a vossa lei.” (dos 
judeus e não a romana).

(Continua)
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Por que Jesus Cristo foi condenado? - I



AGRONEGÓCIO Atualmente, o Estado já é o maior produtor de etanol de milho do país 
e o terceiro no ranking geral, quando somada a produção de cana

AGRO
Imea confirma recordes 
de produção para 
esta safra 2021/22

Oferta de etanol em MT deve chegar a 
4,6 bilhões de litros na safra 2022/23
MARIANNA PERES  
Da Reportagem

De acordo com as es-
timativas calculadas pelo 
Sindicato das Indústrias de 
Bioenergia de Mato Gros-
so (Sindalcool/MT), Mato 
Grosso deverá contabili-
zar, na safra 2022/23, cerca 
de 4,6 bilhões de litros do 
combustível, sendo destes, 
3,6 bilhões oriundos apenas 
do milho. Para o segmento, 
o Estado está consagrado 
como um dos grandes for-
necedores do etanol brasi-
leiro, com previsões cada 
vez mais elevadas para a 
produção, ano-a-ano.

Atualmente, o Estado já é 
o maior produtor de etanol 
de milho do país e o terceiro 
no ranking geral, quando 
somada a produção de cana. 
Esse número é resultado da 
produção de 15 unidades 
produtivas que atuação em 
território mato-grossense. 
Essas plantas produziram 
em 2021/22 cerca de 4,07 
bilhões de litros de etanol, 

com uma perspectiva de 
crescimento de quase 500 
milhões de litros para o 
próximo ciclo.

Esse cenário trouxe uma 
mudança significativa no 
perfil econômico da ca-
deia produtiva local, como 
destacam os executivos do 
Sindacool/MT. A demanda 
nacional estimulou o inves-
timento das indústrias, elas 
aprimoraram seus proces-
sos industriais, aumentando 
produtividade, diversifican-
do produtos e agregando 
valor ao milho, que ante-
riormente saia do Estado 
para ser industrializado em 
outro local.

“Percebemos que houve 
toda uma transformação 
complexa nas matrizes pro-
dutoras, o que evidencia 
essa mudança no perfil da 
indústria. E, com isso, a 
concretização de resultados 
importantes para o Estado, 
que vão além da agregação 
econômica ao valor do nos-
so produto, como a maior 
geração de empregos, su-

EDURADO GOMES
Da Reportagem

Nenhum arredou pé do 
mandato na prefeitura.

Emanuel Pinheiro (MDB), 
de Cuiabá; Zé Carlos do Pá-
tio (PSB), de Rondonópolis; 
Léo Bortolin (MDB), de Pri-
mavera do Leste; e Janailza 
Taveira (SD), de São Félix do 
Araguaia, não se desincom-
patibilizaram para as eleições 
de outubro e estão fora da 
disputa eleitoral.

O prazo para que dei-
xassem o cargo terminou no 
sábado (2). 

Crítico do governador 
Mauro Mendes (UB), que 
deverá disputar a reeleição, 
Emanuel Pinheiro cumpre 
o segundo mandato conse-
cutivo.

Desde 2021, o prefeito 
de Cuiabá sinalizava que 
poderia disputar a eleição ao 
Governo e, em março deste 
ano, Emanuel deixou a pre-
feitura por 14 dias, para duas 

semanas de férias, período 
em que intensificou articu-
lação visando à eventual 
candidatura.

Depois de visitar colegas 
prefeitos em vários municí-
pios, e o ex-prefeito de Cá-
ceres, Francis Maris (PSDB), 
houve recuo do projeto de 
Emanuel, e ele sugeriu que 
seu vice-prefeito José Roberto 
Stopa (PV) poderia disputar 
o Palácio Paiaguas.

Porém, nem essa aparente 
opção por Stopa impediu que 
ele desafiasse Mauro Men-
des. pedindo que o governan-
te assumisse pré-candidatura 
ao Palácio Paiaguás, para que 
os dois decidissem nas urnas 
a disputa entre eles – Mauro 
Mendes desqualificou a pro-
posta. 

Pátio é prefeito reeleito e 
exerceu outros mandatos. No 
ano passado, Pátio perdeu 
espaço no Solidariedade e foi 
para o PSB.

O prefeito de Rondonópo-
lis não assumia abertamente 

interesse em candidatura ao 
Governo, mas seu grupo se 
encarregava dessa tarefa. 

O prefeito sustenta que se 
filiou ao partido de Geraldo 
Alckmin para colaborar com 
a campanha do ex-presidente 
Lula da Silva a novo manda-
to; a chapa e Lula está alinha-
vada para ser composta com 
Alckmin de vice-presidente. 

A ida de Pátio para o 
PSB rendeu-lhe a Secretaria 
Geral do partido em Mato 
Grosso, e seu grupo lançou 
a primeira-dama de Ron-
donópolis, Neuma Moraes, 
pré-candidata a deputada 
federal, e o presidente da 
Câmara daquele município, 
Roni Magnani, pré-candidato 
a deputado estadual. 

Em Primavera do Leste o 
prefeito Léo Bortolin ensaiou 
candidatura ao governo pelo 
MDB, depois recuou ao dizer 
que avaliava concorrer para 
deputado estadual.

Bortolin se elegeu verea-
dor em 2016, mas chegou à 

ELEIÇÕES 2022   

Nenhum prefeito deixou o cargo 
para disputar eleição em outubro

Mato Grosso é o maior produtor nacional de etanol do milho
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prefeitura com a cassação do 
prefeito eleito Getúlio Viana, 
já que exercia a presidência 
da Câmara.

Mantido no cargo em 
eleição suplementar, Bor-
tolin conquistou o segundo 
mandato em 2020, mas seu 
nome não emplacou ao Paia-
guás e ele preferiu continuar 
administrando o município 
ao invés de se lançar para a 
Assembleia. 

Prefeita reeleita de São Fé-
lix do Araguaia, a advogada 
Janailza Taveira ensaiou can-
didatura a deputada estadu-
al, mas desistiu alegando que 
tem projetos em execução e 
planos para botar em prática.

Janailza observa que não 
desistiu de se candidatar à 
Assembleia, mas que apenas 
adiou seu desejo para 2026. 
Janailza é vice-presidente da 
Associação Mato-grossense 
dos Municípios (AMM).

MARIANNA PERES
Da Reportagem

A produção de soja de 
Mato Grosso deve atingir o 
recorde de 39,19 milhões de 
toneladas na safra 2021/22, se-
gundo estimativa do Instituto 
Mato-grossense de Economia 
Agropecuária (Imea) publica-
da nessa segunda-feira (04). 
Em relação à última perspecti-
va do mês passado, a projeção 
se mantém estável.

O milho deve seguir com 
40,4 milhões de toneladas. A 
diferença é que a colheita de 
soja está concluída, enquanto 
o milho ainda está nos campos.

Caso as projeções se confir-
mem, o volume de soja colhido 
representará alta de 8,7% em 
relação ao ano anterior. No 
milho, o avanço pode chegar 
a 24% no mesmo comparati-
vo. Na atual safra, o cereal se 
consolida como protagonista 
no Estado e volta a superar, 
pela segunda vez na história, 
o volume que será colhido de 
soja em Mato Grosso.

A previsão é de bons índi-
ces pluviométricos em Mato 
Grosso, nos meses de abril e 
maio e a semeadura de 87,68% 
das áreas dentro da janela ideal 
de plantio “podem indicar um 
favorecimento para a produ-

tividade do cereal no período 
de desenvolvimento da safra” 
destacou o Imea.

Já para o algodão, o Imea 
estima que a produção será 
de 2,02 milhões de toneladas 
(pluma), ante 1,99 milhão na 
previsão anterior. Na variação 
anual, a projeção é de alta de 
20,8%.

RECEITA NO CAMPO - A 
segunda projeção do Valor 
Bruto da Produção (VBP) da 
agricultura para 2022, em 
Mato Grosso, avançou 52,49% 
ante a 6ª estimativa de 2021, 
com total de R$ 172,11 bi-
lhões para o período. Deste 
montante, a cadeia da soja 
representou 58,17% do total, 
previsto em R$ 100,11 bilhões, 
alta de 51,40% ante a projeção 
do ano passado. O aumento 
foi atrelado à valorização do 
preço da soja comercializada 
no Estado, que, por sua vez, 
foi reflexo, sobretudo, do cor-
te na produção da região Sul 
do Brasil devido à estiagem 
que atingiu grande parte das 
lavouras e limitou a produção.

Além disso, como apontam 
os analistas do Imea, o au-
mento de 8,72% na produção 
da oleaginosa mato-grossense 
contribuiu para o recorde no 
VBP. 

KAMILA ARRUDA
Da Reportagem

A janela partidária garan-
tiu ao União Brasil, partido 
liderado pelo governador 
Mauro Mendes, a maior ban-
cada na Assembleia Legis-
lativa.

A agremiação passou de 
dois para quatro representan-
tes no Parlamento Estadual, 
com a filiação dos deputados 
Xuxu Dal’Molin e Sebastião 
Rezende, que deixaram o Par-
tido Social Cristão (PSC) para 
ingressar no UB, que já con-
tava com Dilmar Dal’Bosco 
e Eduardo Botelho em seu 
quadro de filiados. 

Apesar disso, o União 
também perdeu correligio-
nários.

No total, quatro parla-
mentares optaram por deixar 
o partido, em decorrência da 

fusão entre o PSL e o DEM. 
Os deputados Delegado 

Claudinei, Elizeu Nascimen-
to e Gilberto Cattani trocaram 
o União Brasil pelo PL, a fim 
de reforçar o palanque do 
presidente Jair Bolsonaro em 
Mato Grosso.

Com isso, o PL ficou com 
a segunda maior bancada na 
Casa, com três deputados.

Vale destacar que Elizeu já 
havia saído do partido antes 
mesmo da janela partidária. 

Outro que deixou o União 
foi o deputado Ulysses Mora-
es, que se filiou ao PTB para 
concorrer a deputado federal.

Ele irá reforçar a chapa 
proporcional à Câmara Fede-
ral, que já tem o ex-deputado 
Victório Galli como pré-can-
didato. 

No total, 11 deputados 
estaduais optaram por tro-
car de partido, buscando 

se abrigar em legendas que 
garantam competitividade 
no pleito de 2022, para con-
quistar a reeleição.  

O fato fortaleceu algumas 
agremiações, mas “enterrou” 
outros no Legislativo Mato-
-grossense, como é o caso 
do Pros, PDT, PV e PSC, que 
perderam todos os seus re-
presentantes na Casa.  

No caso do PSC, os de-
putados Xuxu Dal’Molin e 
Sebastião Rezende se filiaram 
no União Brasil. 

O PV, que até a janela par-
tidária tinha dois parlamen-
tares, também ficou de fora 
dos quadros da Assembleia.

Para viabilizarem o proje-
to de reeleição, Faissal Calil e 
dr. Gimenez saíram da legen-
da e se filiaram ao Cidadania 
e PSD, nesta ordem.

Outros dois partidos que 
também ficaram sem re-

NOVA COMPOSIÇÃO NA AL    

União Brasil tem maior bancada
presentação na Assembleia 
foram o Pros e o PDT.

Ambos tinham apenas um 
parlamentar, antes da janela 
partidária.

Buscando uma chapa 
mais consolidada, os depu-
tados João Batista e Allan 
Kardec migraram para  PP e 
PSB, respectivamente.

No caso de Kardec, inclu-
sive, ele abriu mão da reelei-
ção e irá buscar uma vaga na 
Câmara Federal pelo partido 
socialista. 

O deputado estadual Wil-
son Santos (PSDB) também 
aproveitou a janela partidária 
para buscar novos ares.

Com receio de o ninho 
tucano não fechar chapa com-
petitiva para a eleição deste 
ano, ele se filiou ao PSD, no 
qual irá tentar a reeleição. 

peração na arrecadação de 
ICMS e muito mais”, desta-
ca Sílvio Rangel, presidente 
do Sindalcool/MT.

Somente em 2021, o setor 
produtivo de etanol im-
pactou em mais de 168 mil 
empregos no Estado. Des-
tes, 10.774 foram em vagas 
diretas, 92.185 em postos in-
diretos e ainda mais 65.529 
em trabalhos nos chamados 
postos induzidos de traba-
lho. “A indústria bioener-
gética mato-grossense tem 
um impacto muito grande 
na geração de renda. Fora 
isso, há de se ressaltar a 
ampliação de recursos pú-
blicos que a cadeia traz”, 
pontua Silvio.

Levantamento realizado 
pelo Sindalcool/MT, que 
faz parte da Federação das 
Indústrias de Mato Grosso 
(Fiemt), mostra ainda que o 
setor de bioenergia estadual 
registra incremento signifi-
cativo na movimentação de 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), que são tributos 

REFIS - CUIABÁ
Empresários ganham mais prazo 
para regularizar débitos fiscais
Da Reportagem

Empresários de Cuiabá 
ganharam mais prazo para 
regularizarem suas dívidas no 
Mutirão da Conciliação Fiscal, 
realizado pela Prefeitura de 
Cuiabá. O prazo encerra dia 29 
de abril. O objetivo é incentivar 
o cidadão a regularizar seus 
débitos tributários existentes 
com o Município.

Para a Câmara de Dirigen-
tes Lojistas (CDL Cuiabá), a 
prorrogação é mais uma opor-
tunidade tanto para o empre-
sário, quanto para o cidadão 
de quitar os débitos. “Essa é 
mais uma condição para quem 
deseja ficar em dia com o Fis-
co. Então, é importante não se 
perder esta oportunidade”, 

ressaltou o presidente da Ins-
tituição, Celio Fernandes.

Vale ressaltar que os débi-
tos tributários que podem ser 
negociados são aqueles com 
fatos geradores até 31 de de-
zembro de 2020, inscritos em 
dívida ativa ou não. É possível 
negociar dívidas de impostos 
municipais, como pendências 
do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN) e 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), além de mul-
tas do Procon, ambientais e de 
trânsito e demais tributos.

Os descontos chegam a até 
95% nos juros e nas multas 
moratórias para pagamentos à 
vista, 60% para parcelamento 
em até 12 vezes, 50% para par-
celamento de 24 meses.

que podem ser reinves-
tidos pelo Poder Público 
na própria população. Em 
2020, foram mais de R$ 469 
milhões de reais gerados 
ao Tesouro estadual. Já em 
2021, houve um crescimento 
de 77,5% em relação a esse 
valor, com um total de R$ 
833,2 milhões de reais em 
tributos gerados. 

“Com a nossa indústria 

mais forte, conseguimos 
gerar mais ICMS, que é um 
tributo importantíssimo 
para composição de caixa 
próprio à gestão pública. 
Esse valor arrecadado pelo 
Estado, por meio do setor, 
é investido na construção 
de escolas, saúde e tanto 
mais”, frisa Sílvio Rangel.

PROJEÇÕES - Para a sa-
fra 2022/23, as expectativas 

revelam altos números. Na 
cana de açúcar, a previsão 
é de uma moagem de 15,7 
milhão de toneladas, re-
sultando em 1,02 bilhão de 
litros de etanol e 473 mil to-
neladas de açúcar. O milho 
deve enviar 8,35 milhões de 
toneladas destinadas à mo-
agem, gerando 3,59 bilhões 
de litros de etanol e 2,26 mi-
lhões de toneladas de DDG, 
um concentrado protéico 
utilizado para alimentação 
animal.

Em comparativo, na sa-
fra 2021/22 foram produ-
zidos 4,07 bilhões de litros 
de etanol, sendo 3 bilhões 
de litros referentes à ma-
triz milho e 1,07 bilhão da 
cana-de-açúcar. No período 
anterior, 2020/21, foram 
3,32 bilhões de litros de 
etanol, 2,19 bilhões de litros 
do biocombustível a partir 
do milho e 1,14 bilhão da 
cana-de-açúcar, conforme 
dados do Sindalcool/MT e 
Instituto Mato-grossense 
de Economia Agropecuária 
(Imea).



VULNERABILIDADE São homens e mulheres que vão para as ruas pedir dinheiro ou anunciam 
produtos, como balas e bombons, em cartazes de papelão improvisados

Presença de pessoas pedindo ajuda 
nas ruas é cada vez mais frequente
JOANICE DE DEUS   
Da Reportagem

Invisíveis aos olhos de 
boa parte da sociedade, é 
cada vez mais frequente a 
presença de pessoas pedin-
do ajuda nas rotatórias e 
cruzamentos das avenidas 
mais movimentadas na re-
gião metropolitana de Cuia-
bá. São homens e mulheres, 
por vezes acompanhadas 
de crianças, que vão para 
as ruas pedir dinheiro ou 
anunciam produtos, como 
balas e bombons, em car-
tazes de papelão improvi-
sados.

“Não é mais só o pessoal 
de rua. A gente percebe que 
têm pessoas pedindo ajuda 
por estarem desempregadas 
e não terem o que comer em 
casa”, acredita o comercian-
te Júlio Mário Santana, que 
tem um estabelecimento 
próximo do cruzamento 
da Avenida Tenente Coro-
nel Duarte (Prainha) e Rua 

Dom Bosco, região central 
de Cuiabá.

Por lá, ontem (12) pela 
manhã, um homem e uma 
mulher carregando um car-
taz de papelão pediam con-
tribuição aos motoristas que 
paravam no semáforo. Ao 
perceberam a aproximação 
da reportagem do DIÁRIO, 
eles se esquivaram e não 
quiseram conversar. Mas, 
o apelo estava descrito no 
papelão: “Preciso de ajuda 
para comprar alimentos, 
nos ajude com 2,00 ou 1,00”, 
pediam.

A cerca de um quilô-
metro do local, no cruza-
mento da Prainha com a 
Tenente Coronel Escolás-
tico, próximo ao Morro da 
Luz, outros dois rapazes, 
provavelmente, usuário de 
drogas também abordavam 
os condutores. Um pouco 
mais a frente, já na rotária 
da Avenida Mato Grosso 
com a Prainha, o pedido de 
ajuda vinha do venezuelano 
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DESMATAMENTO         

Terra indígena teve 2 mil metros cúbicos 
de madeira cortados ilegalmente

Welmen José, de 42 anos.
Com um suporte pen-

durado no pescoço conten-
do os dizeres “preciso de 
ajuda”, ele aproveita para 
vender balinhas. “Por dia, 
a gente consegue uns R$ 
30,00, R$ 40,00”, disse. De-
ficiente físico, Welmen José, 
a mulher e dois filhos, de 03 
e 13 anos, estão na Capital 
há sete meses. “Viemos em 
busca de uma vida melhor. 
Na Venezuela, está cada vez 
pior e aqui a gente ainda 
consegue alguma ajuda”, 
comentou.

A Secretaria Municipal 
de Assistência Social, Di-
reitos Humanos e da Pessoa 
com Deficiência informou, 
por meio da assessoria de 
imprensa, que o municí-
pio conta com o programa 
“Quero te conhecer imi-
grante”, tem feito aborda-
gem e realizado ações contí-
nuas nos pontos de concen-
tração dessas pessoas para 
cadastro, credenciamento 

nas unidades do Centro de 
Referência da Assistência 
Social (Cras) de abrangência 
para acessarem os progra-
mas sociais de governo.

Contudo, observou que a 
maioria se esconde quando 
percebe a presença da equi-
pe porque acredita que o 
órgão municipal que punir, 
sendo que o objetivo é refe-
renciar e orientar, inclusive, 
alertar sobre a exposição 
de crianças, o que é crime. 
“Vale lembrar que desde o 
início da adoção das me-
didas de enfrentamento à 
Covid-19, 450 refeições são 
entregues nas principais 
ruas e avenidas, bem como 
para os trabalhadores do 
aterro sanitário”, informou.  

PLANO ESTADUAL - 
No último dia 6 deste mês, 
representantes do Ministé-
rio Público de Mato Grosso 
(MP-MT) apresentaram 
ao governador do Estado, 
Mauro Mendes, sugestões 

para efetivação da Políti-
ca Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional 
(PESAN). A iniciativa faz 
parte das ações previstas 
pelo “Projeto Cibus – Você 
tem fome de quê?”.

Além da retomada ime-
diata do Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e 
Nutricional (Sisan), o MP-
-MT sugere a criação do 
Banco de Alimentos do 
Estado, a ampliação de res-
taurantes populares em 
municípios com maior per-
centual da população em 
vulnerabilidade nutricional 
e alimentar e a consolidação 
do Programa de Transferên-
cia de Renda como Progra-
ma Permanente.

Na oportunidade, foi de-
fendida ainda a destinação 
da produção da Colônia Pe-
nal Palmeiras, localizada no 
município de Santo Antônio 
de Leverger, para o enfren-
tamento da insegurança 
alimentar da população 

hipervulnerável, ou seja, 
quem se encontra em situ-
ação de pobreza extrema.

DADOS – Dados cole-
tados no “Mapeamento da 
Insegurança Alimentar e 
Nutricional”, desenvolvido 
pela Câmara Interministe-
rial de Segurança Alimentar 
e Nutricional no Estado de 
Mato Grosso, 88 municípios 
encontram-se em situação 
de vulnerabilidade alimen-
tar.

Já informações do Ca-
dastro Único do Governo 
Federal revelam que, em 
2020, Mato Grosso possuía 
515.862 mil famílias cadas-
tradas, sendo 200.660 mil 
famílias em situação de 
pobreza e extrema pobreza. 
Outras 161.843 mil famílias 
são beneficiárias do progra-
ma “Bolsa Família”, com 
uma demanda reprimida 
de 38.817mil famílias sem 
acesso ao Bolsa Família.

Da Reportagem

A Polícia Federal (PF) de-
flagrou, ontem (12), a operação 
“Escudo de Palha”, para inves-
tigar o desmatamento ilegal na 
terra indígena Menkragnoti, 
nas proximidades da aldeia 
Kotori, no município de Pei-
xoto de Azevedo (691 km ao 
Norte de Cuiabá). A ação faz 
parte do programa “Guardiões 
do Bioma”, do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública 
(MJSP).

Na ação, os policiais fede-
rais cumpriram seis mandados 
de busca e apreensão, expe-
didos pela 1ª Vara Federal da 
Subseção Judiciária de Sinop, 
nas cidades de mato-grossen-
ses de Matupá, Guarantã do 
Norte e Peixoto de Azevedo, 
além da cidade de Iporá (GO).

Segundo a assessoria de 
imprensa da PF, a investigação 
teve início em fevereiro de 

2022, após denúncia recebida 
pela Fundação Nacional do 
Índio (Funai) de Cuiabá, re-
lacionada à extração ilegal de 
madeira na terra indígena. Se-
gundo a denúncia, nas proxi-
midades da aldeia, havia cerca 
de dois mil metros cúbicos de 
madeiras cortadas e prontas 
para serem retiradas.

Verificou-se ainda que os 
madeireiros da cidade de 
Peixoto de Azevedo teriam co-
optado as lideranças indígenas 
da aldeia Kororoti, ofertando 
cerca de R$ 70 mil para a reti-
rada dessa madeira.

Com base na denúncia, no 
mesmo mês, foi realizada uma 
ação conjunta entre Polícia 
Federal, Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente (Sema), 
Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente (Ibama) e Delegacia 
Especializada do Meio Am-
biente (Dema), que se deslo-
caram até o local e detectaram, 

após sobrevoo de helicóptero, 
o desmatamento e a existência 
de madeiras cortadas.

Na ocasião, dentro da terra 
indígena e nos seus arredores, 
foram realizadas apreensões 
de arma e veículos pelo Iba-
ma. “Devido às condições 
de conservação dos veículos, 
associado ao fato de os locais 
em que foram encontrados 
serem de difícil acesso e com 
a finalidade de cessar o crime 
ambiental, os mesmos foram 
inutilizados”, informou a PF.

Os mandados cumpridos 
ontem tiveram como foco nos 
possíveis participantes dos 
crimes, dentre eles madeireiros 
e uma liderança indígena. Os 
investigados podem respon-
der pelos crimes ambientais de 
desmatamento e óbice à ação 
fiscalizadora do poder público, 
com penas de até 4 anos de 
reclusão e 3 anos de detenção, 
respectivamente, e associação 

criminosa, com pena de até 3 
anos de reclusão, dentre outros 
crimes.

A PF explicou ainda que o 
nome da operação “Escudo de 
Palha” é decorrente da aparen-
te proteção que os indígenas 
locais empreendiam em favor 
da floresta, quando na verda-
de a proteção era facilmente 
sobrepujada por suborno em 
favor de liderança local.

Além de Mato Grosso, 
o programa “Guardiões do 
Bioma” tem com foco no com-
bate ao desmatamento ilegal 
nos estados do Amazonas, 
Pará e Rondônia. A ação é 
coordenada pelo MJSP com a 
participação do Ministério do 
Meio Ambiente e do Ministério 
da Defesa. A iniciativa conta 
com investimento de R$ 170 
milhões. 

SER FAMÍLIA    

Famílias enfrentam 
dificuldades para receber 
auxílio emergencial
Da Reportagem

Em Mato Grosso, cente-
nas de famílias aguardam 
regularização do programa 
“Ser Família Emergencial”.  A 
espera ocorre após o Governo 
de Mato Grosso rescindir 
o contrato com a empresa 
Eovale (Meovale) pelo des-
cumprimento da prestação 
de serviço do programa. A 
empresa não fazia o repas-
se dos valores devidos aos 
estabelecimentos credencia-
dos, mesmo com o Estado 
mantendo em dia todos os 
pagamentos junto à empresa 
e aos beneficiários.

A decisão foi publicada 
em edição extra do Diário 
Oficial do último dia 6 deste 
mês. Segundo a Secretaria de 
Estado de Assistência Social 
e Cidadania (Setasc), para 
garantir a manutenção do 
programa emergencial, que 
beneficia 100 mil famílias, 
uma nova empresa será con-
vocada para administrar os 
cartões e gerenciar o contato 
com os estabelecimentos co-
merciais.

Por meio da assessoria de 

imprensa, a secretária Rosa-
maria Carvalho garantiu que 
o governo do Estado sempre 
seguiu todos os trâmites le-
gais para resolver o impasse, 
se mantendo em dia com 
todos os pagamentos, tanto 
para empresa, quanto para as 
famílias beneficiadas.

“No entanto, a Eovale não 
honrou com o compromisso 
e não fez o repasse dos valo-
res para os estabelecimentos 
comerciais e, para garantir 
que os mais necessitados 
não ficassem desassistidos, 
o Estado tomou as medidas 
necessárias, rescindindo o 
contrato de forma unilateral”. 

Também garantiu que 
toda a situação é acompanha-
da de perto pela Procurado-
ria Geral do Estado (PGE) e 
todo o processo jurídico vem 
sendo monitorado para que 
esses comerciantes não saiam 
no prejuízo.

Com a troca das empresas 
será necessária uma nova 
distribuição de cartões. Dessa 
forma, os valores serão depo-
sitados de forma retroativa 
para as famílias beneficiadas, 
o que deve ser feito em breve.

ENERGIA ELÉTRICA        
Aneel aprova reajuste médio 
de 22,55% na tarifa da Energisa
Da Reportagem

A diretoria colegiada da 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) aprovou na 
terça-feira (12) o reajuste ta-
rifário anual da Energisa, dis-
tribuidora de energia em Mato 
Grosso. As novas tarifas da 
empresa, que atende cerca de 
1,56 milhão de unidades con-
sumidoras no Estado, entram 
em vigor neste sábado (16).

Segundo a Aneel, o reajuste 
é de 20,36% para o consumidor 
residencial e 22,55% na média 
de todas as categorias. “Os 
itens que mais impactaram a 
correção foram a retirada dos 
componentes financeiros esta-
belecidos no último processo 
tarifário, os encargos setoriais 
e os custos de distribuição”, 
informou.

Para os demais consumi-

dores na baixa tensão, o re-
ajuste será de 21,62% e para 
alta tensão, 24,96%. Por meio 
da assessoria de imprensa, 
a Aneel frisou ainda que a 
data do reajuste da Energisa 
entrará em vigor um dia após 
o fim da bandeira de “escassez 
hídrica”, que cobrava R$ 14,20 
a cada 100 quilowatts-hora 
(kWh) consumidos. 

Com a decisão, anuncia-
da na semana passada pelo 
Governo Federal, a bandeira 
“Verde”, que também passa 
a vigorar a partir de 16 deste 
mês, sem custos na fatura, aju-
dará a amenizar o impacto dos 
reajustes na conta de luz dos 
consumidores. “Nesse pro-
cesso tarifário, em especial, a 
redução do impacto nas tarifas 
dos consumidores residenciais 
convencionais é na ordem de 
-0,04%”, afirma.

PROTEÇÃO AMBIENTAL          

Captura de animais silvestres aumenta 35%
Da Reportagem

Entre janeiro e março de 
2022, o Batalhão de Polícia 
Militar de Proteção Ambiental 
(BPMPA) resgatou 291 animais 
silvestres na região metropoli-
tana de Cuiabá. Na lista estão 
serpentes, jacarés, capivaras 
e gambás foram algumas das 
espécies capturadas pelos po-
liciais ambientais da Polícia 
Militar. 

No primeiro trimestre de 
2021, os policiais ambientais 

da unidade efetuaram o resga-
te 214 bichos silvestres. Neste 
ano, o número saltou para 
291 espécies, como jiboias, 
jacarés, gambás, capivaras, 
aves, dentre outros animais 
que estavam em situação de 
risco. A quantidade representa 
um crescimento de 35% nos 
chamados.

O comandante da unidade 
especializada, tenente-coronel 
Fagner Augusto do Nascimen-
to, explica que a população não 
deve fazer, por conta própria, o 

manejo dos animais. “Reforça-
mos a necessidade de emprego 
do Batalhão Ambiental da PM 
para realizaram a captura ou 
resgate destes animais para 
evitar risco de acidentes ou 
patológicos na transmissão de 
doenças”, pontua.

Os acionamentos da equipe 
ambiental podem ser feitos via 
190 ou disque-denúncia da 
PMMT. Os animais resgatados 
são levados para um Centro de 
Atendimento que funciona no 
Batalhão, em Várzea Grande, 

onde o atendimento é feito por 
meio de parceria da Polícia Mi-
litar com a Secretaria de Meio 
Ambiente (Sema).

Já os animais debilitados ou 
maltratados recebem assistên-
cia de hospitais universitários 
da capital. Depois, dependo 
da reabilitação, podem ser 
devolvidos à natureza.   A PM 
reforça que a população pode 
contribuir e fazer denúncia 
sem precisar se identificar 
por meio do 190 ou disque-
-denúncia 0800-065-3939. 

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA           
Duas mulheres são presas por fraude do auxílio emergencial 
Da Reportagem

A partir de informações 
do setor de inteligência e se-
gurança da Caixa Econômica 
Federal, a Polícia Federal (PF) 
prendeu em flagrante duas 
mulheres envolvidas em frau-
des de auxílio emergencial. As 
suspeitas detidas são funcio-
nárias de uma empresa tercei-
rizada que presta serviços ao 
banco em Várzea Grande.

A prisão aconteceu no fim 
da tarde desta segunda-feira 

(11). Durante a prisão, uma 
das envolvida estava quase 
R$ 3 mil em espécie. No total, 
foram apreendidos mais de R$ 
53 mil. Segundo a polícia, elas 
participavam do esquema al-
terando os e-mails no cadastro 
dos clientes.

Para realizar as alterações 
nas contas, as mulheres, que 
não tiveram os nomes divulga-
dos, usavam o token de um ge-
rente da agência antes de sua 
chegada ao trabalho. A partir 
das alterações dos e-mails dos 

clientes, a associação crimino-
sa tinha acesso às contas dos 
clientes pelo aplicativo “Caixa 
Tem”, alteravam a senha e 
passavam a fazer transações 
bancárias como pagamento de 
boletos, transferências e PIX.

Só no último dia 11, foram 
alterados os cadastros de mais 
de 120 clientes da Caixa. Na 
ação ontem, verificou-se que as 
contas fraudadas eram apenas 
de homens enquadrados no 
auxílio por serem pais solteiros 
ou chefes de família que criam 

filhos sozinhos, sem cônjuge, 
companheiro ou companheira.

A Polícia Federal investiga 
ainda os responsáveis pelos sa-
ques e fornecimento dos CPFs 
dos beneficiários do auxílio e 
que repassavam às suspeitas o 
pagamento pelas alterações re-
alizadas no sistema. Umas das 
presas informou que recebia 
um percentual de 50% de cada 
valor obtido com a fraude e a 
outra que recebia o percentual 
de 25%.
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GOVERNO BOLSONARO

FLÁVIO FERREIRA E MATEUS VARGAS                                
Da Folhapress - São Paulo e Brasília 

Especialistas em licitações 
criticaram a participação de 
empresa de fachada e a falta de 
competitividade em pregões 
da estatal Codevasf (Com-
panhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco 
e do Parnaíba) revelada pela 
Folha. Eles também alertaram 
que o afrouxamento das con-
corrências de pavimentação 
da estatal avalizado pelo TCU 
(Tribunal de Contas da União) 
prejudica muito a fiscalização 
das obras.

A Folha mostrou que a em-
preiteira maranhense Engefort 
tem dominado licitações de 
pavimentação da Codevasf, 
muitas vezes participando 
sozinha ou na companhia 
de uma empresa de fachada 
registrada em nome do irmão 
de seus sócios.

Os pregões de pavimen-
tação da Codevasf em 2021 
fazem parte de uma manobra 
licitatória que passou a ser 
usada em larga escala sob o 
governo Bolsonaro para dar 
vazão aos recursos bilionários 
das emendas parlamentares, 
distribuídas a deputados e se-
nadores com base em critérios 
políticos e que dão sustentação 
ao governo no Congresso.

A estratégia deixa em se-
gundo plano o planejamento, 
a qualidade e a fiscalização, 
abrindo margem para serviços 
precários, desvios, superfatu-
ramentos e corrupção.

Na manobra dissemina-

da pela gestão Bolsonaro, 
as licitações são realizadas 
com a utilização de modelos 
e dados fictícios que valem 
para estados inteiros. Depois 
que os locais são escolhidos, 
em geral pelos padrinhos das 
emendas parlamentares, as 
futuras obras é que devem se 
encaixar nas propostas vence-
doras nessas licitações.

A Codevasf, presidida por 
Marcelo Moreira, é controlada 
pelo centrão.  

A Folha ouviu especialis-
tas em direito administrativo 
quanto à falta de competiti-
vidade e uso de empresa de 
fachada registrada em nome 
do irmão dos sócios da empre-
sa que venceu a maioria dos 
pregões de pavimentação da 
Codevasf.

O professor de direito 
constitucional da PUC-SP 
Pedro Estevam Serrano alerta 
para a possibilidade de pre-
juízo aos cofres públicos em 
casos de licitações nas quais 
há poucos participantes ou 
relações entre eles.

“Na medida em que dentre 
as empresas que participam 
são constatadas relações entre 
os sócios das mesmas empre-
sas, é preciso investigar se não 
estamos diante de uma fraude 
ao caráter competitivo, em 
prejuízo da contratação em 
condições vantajosas e, no 
caso dos pregões, do menor 
preço”, diz.

De acordo com o advogado 
especialista em licitações e 
doutorando em direito admi-
nistrativo Anderson Medei-

ros Bonfim, as ligações entre 
empresas que participam de 
uma concorrência é tão poten-
cialmente perigosa que a nova 
lei de licitações vai coibir essas 
situações.

“Corrigindo uma omissão 
da lei de licitações de 1993, a 
nova lei, a qual passará a ser 
cumprida a partir do ano que 
vem, previu, expressamente, 
que não poderão disputar 
licitação, concorrendo entre si, 
empresas controladoras, con-
troladas ou coligadas”, afirma.

Os especialistas também 
criticaram a flexibilização das 
licitações de pavimentação 
da Codevasf com a chancela 
do TCU.

O advogado e professor 
titular de direito administra-
tivo da USP Floriano Peixoto 
de Azevedo Marques Neto 
diz que “o procedimento da 
Codevasf, embora buscando 
a eficiência na recuperação de 
vias, é perigoso, inconveniente 
e ilegal”.

“Licitar e contratar com 
objetos abertos tem alto risco 
de gastar mal e em excesso, 
dificultando a fiscalização. 
Inconveniente porque pen-
sando em agilizar, tal forma 
de contratação certamente vai 
se deparar com problemas de 
execução pois cada via tem ca-
racterísticas técnicas distintas 
que só vão se revelar após o 
contrato assinado”, continua.

Para o advogado, “a de-
cisão do TCU é um ponto 
fora da curva na longa juris-
prudência da corte em exigir 
projetos de engenharia con-

sistentes e detalhados e em 
combater a evasão de recursos 
públicos por contratos genéri-
cos e modificáveis.”

A advogada e doutora em 
direito do estado pela USP 
Mariana Chiesa alerta para os 
problemas práticos de fiscali-
zação sob o modelo dissemi-
nado no governo Bolsonaro.

Segundo ela, o início das 
licitações “pressupõe a defi-
nição de quantidades e requi-
sitos técnicos, guardando coe-
rências com as localidades em 
que as obras serão executadas. 
Sem esse diagnóstico prévio, 
não é possível entender o ta-
manho do trabalho envolvido 
e, por sua vez, quantificá-lo 
economicamente”.

“Tendo essa falha de par-
tida, é muito mais difícil me-
dir a execução e fiscalizá-lo. 
Como saber se as quantidades 
utilizadas foram aquelas efe-
tivamente necessárias para a 
intervenção? Uma dinâmica 
que pode abrir margem para 
fraudes”, diz a especialista.

“O tribunal [TCU] criou 
uma solução que desvirtua a 
inteligência do modelo e que 
não encontra fundamento na 
legislação, gerando inseguran-
ça jurídica para o poder pú-
blico”, completa a advogada.

Já a advogada especiali-
zada em licitações Luciana 
Berardi não critica as posições 
da Codevasf e do TCU e diz 
elas privilegiaram o interesse 
público.

“Foi uma saída que a Co-
devasf encontrou para execu-
tar as emendas que chegam ao 

SAÚDE
Países como o Brasil deixam 
de diagnosticar e tratar 70% 
dos casos de depressão

final do ano e que acabavam se 
perdendo. Quem perdia eram 
as populações locais que ne-
cessitavam das obras. É uma 
medida mais ético-política 
do que qualquer coisa, e não 
é ilegal”.

A especialista diz que a 
legalidade decorre de uma 
interpretação a partir da lei 
das estatais, que não proíbe o 
uso de pregões por empresas 
públicas como a Codevasf.

Mas ela também alerta 
para o risco de prejuízo às 
fiscalizações. “Os próprios 
ministros do TCU fizeram 
recomendações para que as 
ações de controle sejam mais 
cuidadosas. Na verdade é a 
fiscalização que será o fiel da 
balança para a boa execução 
dos contratos”, disse.

Um ministro do TCU (Tri-
bunal de Contas da União) 
resumiu o mecanismo, que, 
segundo ele, “inverte a lógica 
clássica” de inicialmente reali-
zar um projeto específico para 
uma via já escolhida e aí sim, 
em seguida, fazer uma cotação 
de preços com base em uma 
situação real.

A própria estatal admite 
que o expediente tem como 
objetivo acomodar a crescente 
injeção de verbas de emendas 
parlamentares.

O modelo adotado por 
Bolsonaro para atender ao 
centrão foi ampliado após o 
plenário do TCU ter dado aval 
à prática em meados do ano 
passado, apesar dos alertas de 
sua própria área técnica e tam-
bém da CGU (Controladoria-

Modelo de licitação para liberar emendas 
prejudica fiscalização, dizem especialistas

-Geral da União).
Com a liberação dos minis-

tros do TCU, o número de lici-
tações desse tipo na Codevasf 
saltou de 29 em 2020 para 99 
no ano passado, um aumento 
de 240%.

CODEVASF - Em nota, a 
Codevasf afirmou que em-
presas de todo o país podem 
participar dos pregões e que 
cabe a elas avaliarem se vale 
ou não apresentar uma pro-
posta. A companhia afirmou 
que a baixa concorrência em 
uma disputa ocorre por ques-
tões de mercado.

Também declarou não ter 
contratos com a Del Constru-
tora Ltda, firma de fachada 
usada pela Engefort para 
vencer concorrências, e afir-
mou que cada empresa deve 
“responder diretamente por 
seus atos e procedimentos.”

A estatal disse que tem 
controle integral sobre suas 
obras, investimentos e proce-
dimentos e que estes dados 
são aprovados pelos conselhos 
da Codevasf e avaliados em 
auditorias. Disse também que 
atua em cooperação com ór-
gãos de fiscalização e controle, 
como a CGU.

O órgão também negou 
que o afrouxamento dos pro-
cessos de licitações e disse 
que notifica empresas por 
obras com inconformidades. 
A empresa disse que busca 
promover economia, ampla 
concorrência e celeridade no 
atendimento às demandas re-
gionais ao escolher o modelo 
flexibilizado.

MATHEUS TEIXEIRA    
Da Folhapress - São Paulo

A Justiça Eleitoral terá o 
desafio de fiscalizar o uso de 
R$ 5 bilhões de verba pública 
destinada à campanha de 
2022 com estrutura similar à 
de quatro anos atrás, quando 
o fundo eleitoral era de R$ 1,7 
bilhão.

A análise da prestação de 
contas dos partidos e candi-
datos é um gargalo histórico 
tanto de tribunais regionais 
eleitorais quanto do TSE (Tri-
bunal Superior Eleitoral), que 
às vezes leva mais de cinco 
anos para finalizar um proce-
dimento desta natureza.

Agora, como o dinheiro 
envolvido é ainda maior, há 
o temor de que esse cenário 
piore.

STFAs cortes eleitorais 
têm obrigação de apreciar as 
contas dos políticos eleitos 
antes da posse no mandato. 
Para as demais campanhas, no 
entanto, geralmente não se dá 
prioridade.

A prestação de contas das 
eleições de 2014 dos candida-
tos a presidente Marina Silva 
(Rede) e Aécio Neves (PSDB), 
por exemplo, só foram apro-
vadas em 2019, quando o 
mandato de Dilma Rousseff 
(PT), que venceu aquele pleito, 
já havia terminado. Nos tribu-
nais estaduais, a morosidade 
é similar.

Além da demora, a Justiça 
Eleitoral também é alvo de 
críticas históricas sobre a falta 
de rigor na verificação que é 
feita nas contas.

O TSE aprovou, por exem-
plo, diversas contas partidá-
rias e de candidatos em que 
mais tarde foram identifi-
cadas, principalmente pela 
operação Lava Jato, diversas 
irregularidades, como casos 
de caixa dois.

Para dar vencimento da de-
manda prevista para este ano, 
o TSE avalia a possibilidade 

de recriar o Núcleo de Inte-
ligência da Justiça Eleitoral, 
que foi adotado nas últimas 
três eleições e é formado por 
cinco órgãos: Receita Federal, 
Coaf (Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras), 
Ministério Público Eleitoral, 
Polícia Federal e o próprio 
tribunal.

A parceria entre os órgãos, 
segundo o TSE, permite o 
cruzamento de dados que 
facilita a identificação de irre-
gularidades.

Questionado pela reporta-
gem, o TSE também afirmou 
que contratou, em 2019, dez 
novos funcionários para a área 
de verificação das prestações 
de contas a fim de reforçar a 
equipe do setor.

A área técnica do tribunal é 
responsável por opinar sobre 
as contas analisadas, mas a de-
cisão sobre eventual punição 
a candidatos ou partidos é do 
plenário da corte, composto 
por sete ministros.

“Após o batimento das 
informações de relatórios de 
gastos, extratos bancários, no-
tas fiscais eletrônicas, recibos 
de doação, cheques e demais 
documentos, os técnicos ela-
boram um parecer conclusivo, 
que, somado ao parecer do 
Ministério Público Eleitoral, 
pode servir de fundamento 
para a decisão do ministro-
-relator”, diz o tribunal.

Ao TSE cabe receber a 
prestação de contas dos candi-
datos a presidente e também 
analisar os repasses dos dire-
tórios nacionais dos partidos 
aos comandos estaduais da 
legenda.

Ainda não está definido 
qual será o teto de gastos 
dos candidatos ao Palácio do 
Planalto. No último pleito, 
o montante ficou em R$ 70 
milhões.

Já os tribunais regionais 
eleitorais ficam responsáveis 
por verificar as movimenta-
ções financeiras dos concor-

rentes a deputado estadual e 
federal, senador e governador.

Nesse caso, os candidatos 
que ficarem insatisfeitos com 
uma decisão da corte local 
podem recorrer ao TSE, o que 
ajuda a aumentar a fila de 
procedimentos desta natureza 
que a corte superior precisa 
analisar.

O Judiciário pode aprovar 
as contas plenamente ou com 
ressalvas e também pode de-
saprovar as contas, além de 
determinar o pagamento de 
multa. Em 2018, por exemplo, 
o TSE aprovou as contas do 
então recém-eleito presiden-
te, Jair Bolsonaro (PL), com 
ressalvas.

Na ocasião, a área técnica 
da corte identificou irregula-
ridades em movimentações 
financeiras da campanha. No 
entanto os ministros afirma-
ram que as inconsistências 
não foram suficientes para 
desaprovar as contas.

O ex-ministro do TSE e 
presidente do Instituto Bra-
sileiro de Direito Eleitoral, 
Marcelo Ribeiro, afirma que 
o tribunal tem evoluído e 
que, na década de 1990, a 
fiscalização era ainda mais 
precária. Desde 2005, segundo 
ele, a corte passou a dar mais 
importância para o tema.

Apesar disso, ele afirma 
que esta é uma área que o 
tribunal enfrenta muita difi-
culdade.

“O exame antigamente 
era muito superficial e era 
mais demorado. Está cada 
vez melhorando mais, mas ao 
mesmo tempo a função fica 
mais complexa e a verba mais 
volumosa. Fica difícil manter 
as prestações rigorosamente 
em dia.”

Ribeiro diz acreditar que 
só com um contingente de 
pessoal muito maior seria 
possível resolver esse gargalo 
da Justiça Eleitoral.

“O tribunal está muito 
empenhado em analisar as 
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Fundão de R$ 5 bi aumenta gargalo da 
Justiça Eleitoral para fiscalizar contas 

contas da maneira mais rápida 
possível, mas é muito difícil, 
são milhares e milhares de 
contas. Teria que haver um 
número de funcionários muito 
grande para vencer tudo isso 
numa rapidez maior, que é o 
desejável”, afirma.

O ex-ministro do TSE Hen-
rique Neves também chama a 
atenção para o fato de a pres-
tação de contas ter se tornado 
ainda mais importante após 
a proibição do financiamento 
empresarial das campanhas, 
em 2015, e a criação do Fun-
dão Eleitoral, em 2017.

“Quanto maior o volume 
de recursos públicos utiliza-
dos, maior a responsabilidade 
de verificar sua boa aplica-
ção”, diz.

PARA QUE SERVE O FUNDO ELEITORAL  

O que é?
É uma verba pública que os partidos 
recebem em ano eleitoral para financiar 
campanhas. Em 2018, equivalia a cerca 
de R$ 1,7 bilhão. Em 2020, foi de R$ 2 
bilhões.

Qual o valor previsto para o fundo eleitoral 
em 2022?
Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada 
pelo Congresso estabeleceu o valor de R$ 
5,7 bilhões.

Ele é a única fonte de verba pública para as 
campanhas?
Não. Os partidos também podem usar 
recursos do fundo partidário (verba 
pública para subsidiar o funcionamento 
das legendas, distribuída mensalmente). O 
valor previsto para este ano é de cerca de 
R$ 1 bilhão.

Quais são as outras formas de financia-
mento possíveis?
Os candidatos podem recolher doações 
de pessoas físicas e podem financiar as 
próprias campanhas. O autofinanciamento 
é limitado a 10% do teto de gastos, que 
varia de acordo com o cargo disputado.
As doações empresariais são proibidas 
desde 2015.

Falta de competitividade e uso de empresa de fachada na estatal 
Codevasf também são alvo de críticas

CLÁUDIA COLLUCCI
Da Folhapress - São Paulo

A depressão afeta 5% da 
população adulta, é conside-
rada uma das doenças mais 
incapacitantes, mas metade 
dos casos ainda é negligencia-
da nos países desenvolvidos. 
Em países de baixa ou média 
renda, como o Brasil, a falta 
de diagnóstico e tratamento 
atinge mais de 70% das pes-
soas com o problema.

Os dados constam em um 
relatório da Associação Mun-
dial de Psiquiatria sobre De-
pressão e da revista científica 
The Lancet, que será divulga-
do em um seminário interna-
cional nesta quarta-feira (16).

Elaborado por 25 pesqui-
sadores de 11 países e de di-
versas disciplinas —da saúde 
pública à neurociência—, o 
documento chama a atenção 
para o descaso com que os 
países têm lidado com a grave 
crise global de depressão e 
pede um engajamento de toda 
a sociedade no enfrentamento. 

Entre as propostas está a 
capacitação de outros pro-
fissionais não médicos, de 
pessoas da comunidade e 
de jovens que já tiveram de-
pressão e estejam dispostos a 
ajudar outros que passam pelo 
mesmo problema.

Com o isolamento social, o 
luto, as dificuldades e o acesso 
limitado aos cuidados de saú-
de provocados pela pandemia 
de Covid-19, a saúde mental 
das pessoas se deteriorou 
ainda mais e, segundo o re-
latório, há um “tsunami” de 
necessidades não atendidas 
nessa área.

O psiquiatra Christian 
Kieling, professor da Univer-
sidade Federal do Rio Grande 
do Sul e coeditor do relatório, 
diz que a meta foi concentrar 
no documento todo o conhe-
cimento acumulado até agora 
sobre depressão, as barreiras e 
os caminhos para enfrentá-la.

“Tem muita coisa que a 
gente ainda não sabe sobre 
depressão e que precisamos 
investir em pesquisas para 

avançar, mas tem muito que a 
gente já sabe como prevenir e 
tratar depressão. Infelizmente, 
a maior parte do planeta não 
tem acesso.”

Os pesquisadores apoiam 
uma abordagem personaliza-
da da depressão, que reconhe-
ça a cronologia e a intensidade 
dos sintomas. E recomendam 
intervenções adaptadas às ne-
cessidades específicas do indi-
víduo, à gravidade da doença 
e aos recursos disponíveis.

Entre as estratégias estão 
desde autoajuda e mudanças 
no estilo de vida até terapias 
psicológicas, antidepressivos 
e tratamentos mais intensivos, 
como terapia eletroconvulsiva 
(ECT), para as formas graves e 
refratárias da doença.

“Há até estratégias de inte-
ração social e convívio social 
para a terceira idade. Hoje, a 
gente vê claramente a associa-
ção entre solidão e depressão 
em idosos”, diz Kieling.

O relatório menciona in-
tervenções terapêuticas na 
comunidade, como o Banco 
da Amizade, projeto desen-
volvido pelo psiquiatra Dixon 
Chibanda, do Zimbábue, em 
que as avós são treinadas 
com técnicas de terapias com 
evidências científicas.

Elas adaptam o conhe-
cimento à realidade das co-
munidades onde vivem. Por 
exemplo, terminologias como 
“depressão” e “ideação suici-
da” não são usadas. É preciso 
falar a língua dos pacientes 
por meio de conceitos cul-
turais com os quais eles se 
identificam. Na cultura sho-
na (povos de línguas bantas 
que habitam o Zimbábue), a 
terapia seria algo para “abrir 
a mente, fortalecer e animar o 
espírito”.

Segundo Christian Kieling, 
há evidências bem robustas 
sobre a eficácia desse conceito 
de cuidados colaborativos. “Se 
eu capacitar pessoas, sob su-
pervisão do médico de família 
da UBS, envolvendo outros 
membros da comunidade, 
como escolas, serviços sociais 
e grupos religiosos.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Oficial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribuições 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 o notificado LOTE 03,ora 
apontado como CONFRONTANTE, que se encontra em trâmite nesta serventia procedimento 
administrativo, protocolado sob o nº 17626, em que se requer o REGISTRO DA RETIFICAÇÃO 
DE MATRÍCULA do imóvel rural denominado Fazenda Monte Verde, no Município de Nova Ubiratã-
MT, com área total de 220,00 ha, matrícula nº 4661, Livro 02, deste C.R.I. de Nova Ubiratã-
MT (anterior nº 12.946 do C.R.I. de Sinop-MT), de propriedade de Divino Candido Ismael e sua 
esposa Corina Dias Ismael, os quais CONFRONTAM com o imóvel rural de propriedade do já 
referido notificado. 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 NOTIFICAÇÃO, 
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 limites traçados entre as suas propriedades rurais, conforme lhe é 
facultado pelo § 6º do artigo 213 da Lei 6.515/73. Nova Ubiratã-MT, em 01 de abril de 2022. Bruno 
Becker Registrador de Imóveis

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Oficial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribuições 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 o notificado LOTE 05,ora 
apontado como CONFRONTANTE, que se encontra em trâmite nesta serventia procedimento 
administrativo, protocolado sob o nº 17628, em que se requer o REGISTRO DA RETIFICAÇÃO 
DE MATRÍCULA do imóvel rural denominado Fazenda Monte Verde, no Município de Nova Ubiratã-
MT, com área total de 210,00 ha, matrícula nº 4662, Livro 02, deste C.R.I. de Nova Ubiratã-
MT (anterior nº 12.948 do C.R.I. de Sinop-MT), de propriedade de Divino Candido Ismael e sua 
esposa Corina Dias Ismael, os quais CONFRONTAM com o imóvel rural de propriedade do já 
referido notificado. 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 NOTIFICAÇÃO, 
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 limites traçados entre as suas propriedades rurais, conforme lhe é 
facultado pelo § 6º do artigo 213 da Lei 6.515/73. Nova Ubiratã-MT, em 01 de abril de 2022.  Bruno 
Becker Registrador de Imóveis

A LENDA TURISMO OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME, inscrita 
no CNPJ: 04.319.579/0001-00, situadana Rua Américo Salgado, n.689. Bairro Baú. 
Cuiabá – MT. CEP: 78.008-100, torna público que requereu junto à Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente - SEMA–MT, a Renovação da Licença de Instalação– 
LI Nº69381/2018,para atividade deRecuperação e Adequação de Estrada Vicinal 
22,00 km, que dá acesso a Fazenda Descalvados, localizada em Cáceres - MT.
Coordenadas Geográficas:16º44’19.68”S 57º45’45,56”O.

AGRICOLA LIBRELOTTO NOBRES S.A., CNPJ: 17.384.527/0001-60, 
TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À SECRETARIA DE ESTADO DE 
MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO – SEMA/MT, A LICENÇA POR 
ADESÃO E COMPROMISSO – LAC – PARA A SUBSTITUIÇÃO DE 
PONTES DE MADEIRA POR ADUELASDE CONCRETO, SITUADAS NA 
FAZENDA AURORA, ESTRADA RIO NOVO, KM 75, ZONA RURAL, NOS 
SEGUINTES PONTOS: LAT: 14°18’42,57”S E LONG: 55°48’15,54”O; LAT: 
14°18’52,40”S E LONG: 55°43’50,10”O; LAT: 14°17’17,75”S E LONG: 
55°45’43,99”O; LAT: 14°17’40,12”S E LONG: 55°46’42,63”O. 

AGRICOLA LIBRELOTTO NOBRES S.A., CNPJ: 17.384.527/0001-60, 
TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À SECRETARIA DE ESTADO DE 
MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO – SEMA/MT, A LICENÇA POR 
ADESÃO E COMPROMISSO – LAC – PARA ACONSTRUÇÃO DE PON-
TES DE MANILHAS DE CONCRETO, SITUADAS NA FAZENDA AURORA, 
ESTRADA RIO NOVO, KM 75, ZONA RURAL, NOS SEGUINTES PON-
TOS: LAT: 14°18’20,07”S E LONG: 55°42’49,92”O; LAT: 14°19’17,02”S E 
LONG: 55°49’47,63”O; LAT: 14°16’47,63”S E LONG: 55°44’36,08”O; LAT: 
14°18’48,03”S E LONG: 55°43’47,48”O. 
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR - PROCESSO Nº 1011047-18.2018.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: 
R$315.381,26. ESPÉCIE: AÇÃO DE COBRANÇA. POLO ATIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira de direito privado, com sede na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e 2.235 - São Paulo/SP - CEP: 04.543-011, inscrito no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42. POLO PASSIVO: JOSÉ AUGUSTO DE MORAES, 
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 074.323.561-49, profissão e endereço eletrônico desconhecidos, filho de Nina Figueiredo Moraes e Batilde Rosa de Moraes, residente 
e domiciliado na Rua Presidente Afonso Pena, Ed. Afonso Pena, nº 776, ap. 301, bairro Quilombo, Cuiabá-MT, CEP: 78045- 000. FINALIDADE: Citação do polo passivo 
José Augusto de Moraes, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial 
a seguir resumida, para apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição 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 
edital. RESUMO DA INICIAL: O Requerido celebrou com o Autor Contrato Eletrônico de nº 4407000129230322254, em 26/06/2013, sendo o mesmo celebrado nos terminais 
eletrônicos disponibilizados pelo Banco Autor. Ressalta-se, desde já, que o Requerido contratou com a Instituição Financeira mediante a digitação de sua senha pessoal e 
intransferível vinculada à conta corrente. A quantia de crédito disponibilizada na conta do Réu foi no valor total de R$65.621,27 (sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e um reais 
e vinte e um centavos), com o prazo de 60 (sessenta) parcelas mensais no valor de R$3.104,46 (três mil, cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), com o vencimento 
da primeira parcela previsto para o dia 26/07/2013 e a última com o vencimento previsto para o dia 26/06/2018. O Requerido não cumpriu com sua obrigação de adimplir com 
as contraprestações assumidas junto a Instituição Financeira, estando inadimplente conforme planilha de débito, atualizada até o dia 23/04/2018. DECISÃO: Vistos etc. I - 
Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. II - Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 
15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a 
cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção nº 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 
III - Intime-se o requerente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se. 
Cuiabá, 18 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário DECISÃO: Vistos etc. Diante da certidão 
negativa de Id 67974167, defiro o pedido de Id 72553286. Cite-se o requerido José Augusto de Moraes por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo 
de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal 
local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 24 de janeiro 
de 2022. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. ADVERTÊNCIAS: O prazo para responder a ação é de 15(quinze) 
dias, contado a partir de expirado o prazo do presente edital, sendo que em caso de revelia ser-lhe-á nomeado curador especial em sua defesa. 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, Marlene Silva Ventura, digitei. Cuiabá-MT, 9 de março de 2022. (Assinado Digitalmente) - Técnico(a) Judiciário(a) - Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COMARCA DE CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ
RUA DES. MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, SN, TELEFONE: 

(65) 3648- 6001/6002 - FÓRUM DE CUIABÁ, CENTRO POLÍTICO 
ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-905 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO PAULO DE 
TOLEDO RIBEIRO JUNIOR 
PROCESSO Nº: 0030735-56.2013.8. 11.0041 
VALOR DACAUSA: R$ 1.014.070,91 
ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
POLO ATIVO: BANCO BRADESCO S.A., instituição financeira inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12, endereço: Cidade de Deus, Vila Yara, 
Osasco-SP. 
POLO PASSIVO: MAURO EllTI MUROFUSE, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 
371.064.819-04, endereço: Rua Asa Delta, nº 280, bairro Jardim Industrial, 
Cuiabá-MT. 
FINALIDADE: Intimação do polo passivo/executado, acima qualificado, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para proceder ao cumprimento da 
sentença, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do art. 523 do CPC, conforme 
despacho e 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 edital. SENTENÇA: Vistos etc. Homologo por 
sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas 
partes instrumentalizado às fls. 19/23. Em consequência, julgo e declaro extinto 
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do 
Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes e honorários 
advocatícios conforme pactuado. Lavre-se termo de caução nos autos, a incidir 
sobre o imóvel de matrícula n. 690 do 1° Cartório de Registro de Imóveis de Novo 
Joaquim/MT, fls. 23, a ser assinado em Secretaria, pessoalmente pelo 
Executado e cônjuge. Assinado o termo de caução, oficie-se ao Cartório de 
Registro de Imóveis de Novo Joaquim/MT para averbação da caução na 
respectiva matrícula. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e 
arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 22 
de novembro de 2013. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Júnior. Titular da Quarta 
Vara Especializada de Direito Bancário. DECISÃO: Vistos em correição. I - 
Anoto que os presentes autos foram inseridos em lista de correição remota 
emitida pela Corregedoria do E. Tribunal de Justiça, com fundamento na a 
Instrução Normativa n. 1/2021-CGJ e da Portaria n. 37/2021-CGJ, que indicou o 
presente processo para análise, para que fosse finalizado e arquivado com 
urgência, diante demora na tramitação, constando em lista de 
congestionamento. II - Primeiramente, verifico que o processo se encontra 
integralmente digitalizado, estando em conformidade o processo eletrônico com 
o processo físico. III - Enfatizo que devem as partes estar cientes de que os autos 
físicos ficarão à disposição das partes em Secretaria, pelo prazo de 30 (trinta) 
dias, para retirada de peças físicas e documentos que entendam necessários e 
após serão descartados, na forma descrita na Portaria. IV - Deixo de promover a 
penhora no rosto dos autos, postulada na petição de ld 67862763, pelos motivos 
já descritos na decisão de ld 67063479. V - Defiro o pedido do banco exequente, 
contido na petição de ld 70817059. E para tanto, proceda-se a intimação do 
executado por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no 
prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios 
eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do 
edital de intimação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no 
parágrafo do mesmo dispositivo legal. Após, intime-se o banco para comprovar 
nos autos a publicação do edital, no prazo legal. Após, voltem-me os autos em 
conclusão. Intime-se. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 
intimação. Cuiabá, 31 de janeiro de 2022. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 
Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário 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, Marlene Silva Ventura, digitei. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PARANATINGA 1ª VARA
DE PARANATINGA AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 118, TELEFONE: (66) 3573-1003, CENTRO, 
PARANATINGA- MT - CEP: 78870-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 
DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA
PROCESSO n. 1000352-54.2022.8.11.0044 Valor da causa: R$  50.000,00
ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO (39) POLO ATIVO: Nome: ELZA MALACARNE  
Endereço: RUA PRIMAVERA, 88, VISTA ALEGRE, PARANATINGA - MT - CEP: 78870-000 Nome: 
HILDO JOAO MALACARNE Endereço: RUAPRIMAVERA, 88, VISTAALEGRE, PARANATINGA- MT - 
CEP: 78870-000 Nome: GENY SALETE MALACARNE Endereço: RUA PRIMAVERA, 58, VISTA
ALEGRE, PARANATINGA - MT - CEP: 78870-000 Nome: JANETE LUCIA MALACARNE GAZARO 
Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO, 65, ., GUARANIAÇU - PR - CEP: 85400-000 Nome: LUIS 
CARLOS MALACARNE Endereço: RUA TEREZA CRISTINA, 1466, ., GUARANIAÇU - PR - CEP: 
85400-000 Nome: JAIR JOSE MALACARNE Endereço: RUA PRIMAVERA, 58, VISTA ALEGRE, 
PARANATINGA - MT - CEP: 78870-000 Nome: ALBERTO ANTONIO MALACARNE Endereço: RUA
PAULO GRAESER SOBRINHO, 899, MERCES, GUARANIAÇU - PR - CEP: 85400-000 Nome: 
IVANETE LOURDES MALACARNE Endereço: RUA PAULO GRAESER SOBRINHO, 899, - DE 
377/378 AO FIM, MERCÊS, CURITIBA - PR - CEP: 80510-372 Nome: ARY JOSE MALACARNE 
Endereço: RUA DO FLAMINGO 4, 4, COND CARDEAL, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-
000 POLO PASSIVO: Nome: CLAUDINO MALACARNE Endereço: desconhecido CINTANDOS: 
TERCEIROS E INTERESSADOS FINALIDADE: DAR PUBLICIDADE A TODOS OS HERDEIROS 
INTERESSADOS, INTERESSADOS NÃO REPRESENTADOS, DESCONHECIDOS, AUSENTES, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomarem conhecimento da ação, que ficam 
devidamente citados de todos os termos do presente INVENTÁRIO para, querendo, manifestarem-se 
sobre as declarações prestadas pelo Inventariante, bem como, através de advogado legalmente 
habilitado, acompanharem o processo até o final, sob as penas da lei e para todos os fins e efeitos de 
direito, cujo resumo da petição inicial segue abaixo, bem como para habilitarem-se nos presentes 
autos, 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 EDITAL
RESUMO DA INICIAL: Analisando detidamente os autos, verifico a seguinte situação processual: 
Ação ajuizada para o inventário e partilha dos bens deixados por CLAUDINO MALLACARNE, 
brasileiro, casado, CPF: 024.006.180-20. O de cujus faleceu no dia 07/07/201, não deixou testamento 
ou outra disposição de última vontade, existem bens a inventariar, bem como, meeira e herdeiros. É o 
que descreve a Abertura e Primeiras Declarações. DECISÃO: “Vistos etc. DEFIRO a abertura do 
inventário, por estarem presentes os requisitos dos artigos 319, 320 e 610, todos do CPC/2015. 
Conforme regra do parágrafo único do artigo 617, NOMEIO INVENTARIANTE a própria parte 
requerente HILDO JOÃO MALACARNE, que prestará compromisso em 05 (cinco) dias e primeiras 
declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes conforme artigo 620, sob pena de remoção, nos termos 
do artigo 622, I, todos do CPC/2015. Apresentadas as primeiras declarações, com fundamento no 
artigo 626 do CPC/2015 citem-se para os termos do inventário o Ministério Público e os interessados 
não-representados, se for o caso, bem como as Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal 
(CPC, art. 626), manifestando-se elas sobre os valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de 
cadastro, em quinze (15) dias (CPC, artigo 629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos 
interessados (CPC, artigo 634), manifestando-se expressamente. Havendo concordância, quanto às 
primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (CPC, artigo 
628) e digam, em quinze (15) dias (CPC, artigo 637). Se concordes, ao cálculo e digam, em cinco (05) 
dias (CPC, artigo 638). Após, recolhidos os impostos devidos e encartados os comprovantes e as 
certidões negativas, à conclusão. Cumpra-se. Paranatinga, data da assinatura eletrônica. Fabrício 
Sávio da Veiga Carlota, Juiz de Direito.”  ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1- PRAZO: DECORRIDO O 
PRAZO DESSE EDITAL, INICIARÁ A CONTAGEM DO PRAZO PARA IMPUGNAR AS PRIMEIRAS 
DECLARAÇÕES, EM 15(QUINZE) DIAS, DOS EVENTUAIS HERDEIROS DESCONHECIDOS, NÃO 
HABILITADOS, AUSENTES OU TERCEIROS INTERESSADOS, NOS TERMOS DO ART. 626 §§ 3º E 
4º. 2 – CPC - Art. 257. São requisitos da citação por edital(...) IV - a advertência de que será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Art. 259. Serão publicados editais(...)III - em qualquer ação em 
que seja necessária, por determinação legal, a provocação, para participação no processo, de 
interessados incertos ou desconhecidos. 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, LAILA CRISTINA DE ANDRADE BEZERRA, digitei. 
PARANATINGA, 7 de abril de 2022. ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA (Assinado Digitalmente) 
Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

INDEPENDÊNCIA AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ: 43.643.408/0001-94  – NIRE: 51300018675 

ASSEMBLEIA  GERAL  EXTRAORDINÁRIA
A  REALIZAR-SE EM 29 de abril de 2022  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convidamos os Senhores Acionistas da INDPENDÊNCIA AGROPECUÁRIA E 

PARTICIPAÇÕES S.A., a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ser 
realizada no dia 29 de abril de 2022, às 14:00 (cartorze) horas, na sede social da 
Companhia, localizada na Rodovia BR-158 – Km. 373, s/nº - margem direita, 
Fazenda Pedra Lisa, Zona Rural, no Município de Ribeirão Cascalheira – MT, CEP. 
78.675-000, com a finalidade de discutirem e deliberarem sobre a seguinte  
ORDEM DO DIA: 
1. Deliberar sobre a alteração do ramo de atividade da sociedade; 
2. Deliberar sobre a mudança de endereço da sede e foro da sociedade, de Ribeirão 
Cascalheira para Canarana-MT; 
3. Deliberar sobre a alteração de endereço da Filial nº 01, de Canarana - MT, para 
Ribeirão Cascalheira – MT e alteração de suas atividades; 
4. Ratificar a admissão de novos acionistas e deliberar pelo aumento do capital social, 
mediante a subscrição de novas ações; 
5. Deliberar sobre a criação do Conselho de Administração da Sociedade; 
6.Deliberar pela reforma e consolidação do Estatuto Social, com as adequações e 
alterações deliberadas nos itens 1 a 5;  
7. Outros assuntos de interesse da Companhia. 
Ribeirão Cascalheira – MT, 11 de abril de 2022. 

Murillo  Silva Rota Diretor   - Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO 20 DIAS. EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 
MARCOS TERENCIO AGOSTINHO PIRES. PROCESSO n. 0006262-32.2011.8.11.0055 Valor da causa: R$ 
141.834,97. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL(159). POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: , CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 85884-000. POLO PASSIVO: Nome: THIAGO 
FERREIRA DOS SANTOS – ME. Endereço: , TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78000-000. Nome: THIAGO 
FERREIRA DOS SANTOS. Endereço: , TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78000-000. Nome: SANDRO 
FERREIRADE MORAES. Endereço: , TANGARÁ DASERRA- MT - CEP: 78000-000. FINALIDADE: EFETUAR 
ACITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 
ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados 
na petição 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: BANCO BRADESCO S/A instituição de crédito com sede na Cidade de Deus, município e Comarca de 
Osasco — SP, inscrito no CGC/MF sob o tf 60.746.948/0001-12, com agência na cidade de Tangará da Serra — 
MT, por seu advogado que esta subscreve, consoante instrumento de procuração em anexo, com escritório 
profissional situado na Avenida Brasil, n° 1.530- W, Cidade Alta, Tangará da Serra — MT, local onde recebe as 
devidas intimações e demais chamamentos de lei, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com 
fundamento nos art. 585, I e II, 586, 646 do Código de Processo Civil e demais dispositivos legais aplicáveis à 
espécie, propor a presente: ACÃO DE EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de THIAGO 
FERREIRADOS SANTOS ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 9.553.046/0001-02, 
situado na Rua Antônio Ribeiro da Rocha, n.° 454-N, bairro Jardim Mirante, na cidade de Tangará da Serra-MT, 
representado neste ato por seu sócio proprietário TIIIAGO FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 
inscrito no CPF n.° 026.362.901-50, residente e domiciliado na Rua Antônio Ribeiro da Rocha, n.° 454-N, bairro 
Jardim Mirante, na cidade de Tangará da Serra-MT, e dos devedores solidários e intervenientes garantidores 
SANDRO FERREIRA DE MORAES brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob n°. 943.498.941-87, 
residente e domiciliado na Rua Manoel Dionísio Sobrinho, n° 397-S, bairro Centro, na cidade de Tangará da 
Serra - MT, e THIAGO FERREIRADOS SANTOS, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF n.° 026.362.901-50, ilvertiá 
BrasiC 1.5304V, Cita Afta, Tanganl á Serra — 5.1cL, fona (65)326 1388, ¡Fut (65)326 2381. 91orne page: 
urtvw.advocaciaasraciata.com.6r/fridi 6ridieterra.com6r _Advocacia Mia Advogados fissociatos .51/47 2/ Luiz 
%fariam Bnd Lerá Tigueiredo Mia Thiago Luiz (Figueira" &ui residente e domiciliado na Rua Antônio Ribeiro da 
Rocha, n.° 454-N, bairro Jardim Mirante, na cidade de Tangará da Serra-MT, pelos fatos e fundamentos jurídicos 
que adiante expõe e por final requer: O Banco exeqüente é credor dos devedores executados na quantia líquida, 
certa e exigível de R$ 141.834,97 (cento e quarenta e uni mil oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e sete 
centavos) representada pela Cédula de Crédito Bancário (Capital de Giro) if 2729429, carteira 729, firmado no 
dia 28/11/2008, em que o devedor executado e seus intervenientes garantidores e devedores solidários 
obrigaramse a pagar ao Banco exeqüente a importância de R$ 124.552,80 (cento e vinte e quatro reais 
quinhentos e cinqüenta e dois reais e oitenta centavos) divididas em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e 
sucessivas no valor de R$ 2.594,85 (dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos) 
vencendo-se a primeira em 28/12/2008 e as demais em iguais dias dos meses subseqüentes, e a última em 
28/11/2012, com taxa de juros remuneratórios fixada em 2,01% ao mês. Ocorre, Exa., que os executados não 
adimpliram integralmente com as parcelas, deixando de cumprir no tempo e modo devido as obrigações 
decorrentes deste contrato, uma vez que apenas amortizou a importância de R$24,35 (vinte e quatro reais e 
trinta e cinco centavos) sobre a primeira parcela, não repassando mais nenhum valor ao Banco exeqüente, o 
que autoriza a propositura da presente Ação de Execução, pela totalidade da dívida, consoante o disposto na 
cláusula 10ª (décima) do presente contrato, onde destaca-se: "10"— A divida da financiada considerar-se-á 
antecipadamente vencida e desde logo exigível, inclusive em relação ao(s) Interveniente(s) Garantidor(s), nas 
seguintes hipóteses, além das previstas em lei: a) se a Financiada deixar de pagar, em seu vencimento, 
qualquer quantia ou prestação devida por força deste contrato; (..)" Esclarece ainda, o Banco exeqüente, que o 
valor do débito já se encontra atualizado até o dia 27.06.2011, perfazendo um total de R$ 141.834,97 (cento e 
quarenta e um mil oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos), conforme se vislumbra 
demonstrativo de cálculos que ora se junta, o qual faz parte integrante e indivisível da presente ação, tendo em 
vista a exigência batizada pelo Lei if 8.953/94, que deu nova redação ao artigo 614, inciso II do CPC. )lvertiek 
Bra4 1.530-W, Cita& fitta, Tangará da Semi Tont (65)326 1388, 'Fax: (65)3262381. "km pago: 
unizvadvocaciaassociadácanutilfridi e-ntaif 6ridiaterra.conr. 6r Advocacia (Bridi Advogados Associados s/c Luiz 
Wariano gari& LafiTiguentio Brida siava Luiz Tigueiser6 (frdi Diante do exposto, verificado o inadimplemento e 
não tendo o Banco exeqüente logrado êxito em receber o valor total de seu crédito pelos meios amigáveis, é a 
presente para requerer a Vossa Excelência o seguinte: a citação do devedor executado THIAGO FERREIRA
DOS SANTOS ME, representada neste ato por seu sócio proprietário THIAGO FERREIRADOS SANTOS e dos 
intervenientes garantidores e devedores solidários SANDRO FERREIRA DE MORAES e THIAGO FERREIRA
DOS SANTOS, consoante o endereço já declinado no preâmbulo desta, com expressa autorização do §2° do 
artigo 172 do CPC, para que os devedores executados paguem, no prazo de 03 (três) dias a quantia de RS 
141.834,97 (cento e quarenta e um mil oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos), cujo valor 
deverá ser atualizado monetariamente pelo índice IN1PC a partir do dia 27.06.2011, de acordo com o que dispõe 
a lei n°6.899/81, acrescidos ainda dos juros moratórios à razão de 1% ao mês que incidirão sobre o capital 
atualizado desde a data do respectivo vencimento até o dia da efetiva liquidação total do débito, multa contratual 
de 2% já inclusa na planilha de calculo, custas processuais e demais despesas a que derem causa, além da 
verba honorária a ser arbitrada por Vossa Excelência, ou, querendo, apresentar Embargos à Execução no prazo 
de 15 (quinze) dias, independentemente da segurança do juízo, cujo prazo fluirá a partir da juntada do mandado 
de citação aos autos, nos termos do art. 736, 738 "caput" e §1", 739-A §5° e 745, todos do CPC, bem como da 
faculdade que os devedores possuem para o pagamento do débito, conforme art. 745-A do CPC; Não havendo 
pronto pagamento, o banco exeqüente indica a penhora dinheiro ou qualquer outra aplicação financeira, cuja 
penhora dar-se-á através do novel e aplaudido sistema "on line" sobre numerários disponíveis em conta 
corrente e/ou aplicações financeiras em nome dos devedores executados, que será constatado através do 
pedido de informação' ao Banco Central do Brasil, via Internet, conforme o convenio firmado com o TJMT sobre 
a existência de ativos em nome de: THIAGO FERREIRA DOS SANTOS ME CNPJ sob n". 9.553.046/0001-02 
THIAGO FERREIRA DOS SANTOS CPF sob n". 026.362.901-50 SANDRO FERREIRADE MORAES CPF sob 
n". 943.498.941-87 Determinando-se o imediato bloqueio do numerário disponível até o limite da execução, que 
importa em RS 141.834,97 (cento e quarenta e um mil oitocentos e trinta e ..Oveniá ~C 1.530-W, Ciátk aa, 
Ta n g a r á á S e r r a — M T, To n e : ( 6 5 ) 3 2 6 1 3 8 8 , Ta t ( 6 5 ) 3 2 6 2 3 8 1 . . 7 I n m e F o g e : 
uninv.advocaciaassociadi.com.fribridi e-maik bridig terra.corn.fr flévocana Bridi 'Advogados Associados SA: 
Luiz %Animo Widi 126 Tigueiredo a3n1:6 ?Triaga Luiz Tigueire.6 quatro reais e noventa e sete centavos), 
conforme demonstrativo de débito acrescidos de juros de mora, correção monetária atualizada até a data de 
27.06.2011, multa contratual, devendo-se acrescer ainda as custas e despesas processuais além da verba 
honorária a ser arbitrada por Vossa Excelência, sem no entanto indisponibilizá-la, tudo conforme dispõe o art. 
655 e 655-Aambos do CPC, face a nova redação dada pela lei n° 11.382/06 de 06.12.2006. Efetivada a penhora 
on une, requer a intimação dos devedores executados, para, querendo, manifestarem-se no prazo legal; 
Frustrada a penhora on Une, o Banco exeqüente reserva-se no direito de indicar à penhora outros bens 
passíveis de constrição e fácil comercialização, de propriedade dos devedores executados e de seus 
intervenientes garantidores e devedores solidários; Não sendo encontrado os devedores executados, ou, em 
caso dos mesmos tentarem frustrar a citação, que seja, então arrestado bens móveis e imóveis de propriedade 
dos devedores executados e dos, efetivado o arresto, deverá o Sr. Meirinho diligenciar por 3 (três) vezes em dias 
distintos na tentativa de localizar os devedores executados, certificando o ocorrido, conforme a redação 
expressa do art. 653, parágrafo único do CPC. Dá-se à presente causa o valor de R$ 141.834,91 (cento e 
quarenta e um mil oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos). Pede Deferimento. Tangará da S 
27 de junho de 2011. DECISÃO: Vistos, etc. Citem-se os executados nos termos do art. 652 Código de Processo 
Civil para pagamento de R$ 141.834,97 (cento e quarenta e um mil oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e 
sete centavos), no prazo de 03 (três) dias. Não sendo efetuado o pagamento no prazo supra proceda-se o Sr. 
Oficial de Justiça ao cumprimento do mandado de penhora de bens e avaliação, intimando-se na mesma 
oportunidade os Executados, bem como seu cônjuge, se for o caso. Intime-se os executados para apresentação 
de bens passíveis de penhora. Fixo os honorários advocatícios, nos termos do art. 652-A, do CPC, na razão de 
10% sobre o valor da causa. Defiro o benefício contido no artigo 172, §2º, do CPC. Deixo de analisar o pedido de 
penhora on line, aguardando-se a manifestação da executada quanto aos demais bens passíveis de penhora. 
Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 12 de julho de 2011. Tatiane Colombo Juíza de 
Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos 
autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A
contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em 
caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das 
Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 
Ministério Público (art. 186 do CPC). 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, ELIANADE LIMASOARES ARAUJO, digitei. TANGARÁ DASERRA, 4 de abril de 2022.

CIDADE UF LOTEAMENTO QUADRA E LOTE CLIENTE PARCELAS EM 
ATRASO

Rondonópolis MT RESIDENCIAL PARQUE DOS LÍRIOS Mª AUXILIADORA Qd 34 Lt 05 Clebisson Sampaio de Queiroz 026 a 033/150
Rondonópolis MT RESIDENCIAL PARQUE DOS LÍRIOS Mª AUXILIADORA Qd 18 Lt 02 José Artemio Capellotto Franca 088 a 094/150
Rondonópolis MT RESIDENCIAL PARQUE DOS LÍRIOS Mª AUXILIADORA Qd 40 Lt 05 José Maria Mendes dos Santos 004 a 010/150
Rondonópolis MT RESIDENCIAL PARQUE DOS LÍRIOS Mª AUXILIADORA Qd 13 Lt 20 Mikael Júnior Silva Oliveira 088 a 094/150
Rondonópolis MT RESIDENCIAL PARQUE DOS LÍRIOS ALÉM DO HORIZONTE Qd 43 Lt 14 Fabiano Suelton Machado Araujo 087 a 094/150
Rondonópolis MT RESIDENCIAL PARQUE DOS LÍRIOS ALÉM DO HORIZONTE Qd 52 Lt 12 Jaime Freire Nunes 002 a 010/150

MT RESIDENCIAL PARQUE DOS LÍRIOS JM/MASTER/SÓLIDA Qd 60 Lt 36 Tatineia Furtado dos Santos 007 a 014/150
Rondonópolis MT RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE Qd 09 Lt 15 Cristiane Ramalho de Sousa Barbosa da Silva 002 a 023/150

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL

NOTA: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ: 07.484.175/0001-60, localizada na Rua 15 de Dezembro, 21 Pavmto 03 - Centro 
Anápolis/GO, na qualidade de proprietária do loteamento acima descrito, tendo em vista a não localização de Vossa Senhoria e após inúmeras e inúteis tentativas de recebimento do débito supracitado, serve-

se da presente NOTIFICAÇÃO para constituir V. Sª. em mora, nos termos do Artigo 32, caput , da Lei nº 6.766/79 e dar-lhe o prazo  improrrogável de 30 DIAS, a contar da publicação deste, para 
regularização do débito acima  descrito, ficando certo que o não pagamento do débito no prazo supracitado implicará na imediata e automática rescisão do Contrato de Compra e Venda, independentemente 

de qualquer outro aviso, interpelação ou ação Judicial. 

Cuiabá-MT, 11 de abril de 2022 
Edital de convocação de N.º 38/2022. 

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A Sra. Síndica, no exercício das suas atribuições regimentais e legais, 
faz saber por este Edital que ficam os Srs.  Condôminos do 
Residencial Canachuê  CONVOCADOS a participarem da 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 25 de abril de 
2022 (Segunda feira), na área de lazer do próprio condomínio 
(salão de festas), às 19h em primeira chamada com quórum mínimo 
da quarta parte dos votos totais, ou às 19h30min em segunda 
chamada, no mesmo dia e local, com qualquer quórum.  O condômino 
em débito com as contribuições condominiais ordinárias e 
extraordinárias, ou debito de qualquer outra natureza, legalmente 
constituído, estará nos termos do artigo 1.335, inciso III do Código Civil 
2002 e o Art. 12, § 8º da Convenção, impedido em Assembleia Geral de 
opinar, votar ou ser votado.  PAUTA:  1. APRESENTAÇÃO E 
APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PERÍODO Abril de 
2021 a março de 2022. 1.1 Apresentação das atividades desenvolvidas 
pela Síndica Débora Ferreira Pinto – Período Abril de 2021 a março de 
2022. 
2- APRESENTAÇÃO e APROVAÇÃO DE PREVISÃO 
ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCICIO DE 2022-2023 OBS: Os livros 
de receitas e despesas do mês de abril de 2021 a março de 2022, 
estarão à disposição dos condôminos para análise nos 10(dez) dias que 
antecede a Assembleia de segunda a sexta-feira das 14h às 18h, aos 
sábados das 8h às 11h, favor agendar com o síndico. NOTA: É licito 
aos senhores condôminos se fazerem representar na Assembleia ora 
convocada por procuradores, munidos com procurações específicas e 
documentos pessoais. 
Atenciosamente, 

Débora Ferreira Pinto  
Síndica 

Cuiabá-MT, 11 de abril de 2022 
Edital de convocação de N.º39/2022.

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Sra. Síndica, no exercício das suas atribuições regimentais e legais, 
faz saber por este Edital que ficam os Srs.  Condôminos do 
Residencial Canachuê CONVOCADOS a participarem da 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se no dia 02 de 
maio de 2022 (Segunda-feira), na área de lazer do próprio 
condomínio (salão de festas), às 19h em primeira chamada com 
quórum mínimo da quarta parte dos votos totais, ou às 19h30min em 
segunda chamada, no mesmo dia e local, com qualquer quórum.  O 
condômino em débito com as contribuições condominiais ordinárias e 
extraordinárias, ou debito de qualquer outra natureza, legalmente 
constituído, estará nos termos do artigo 1.335, inciso III do Código Civil 
2002 e o Art. 12, § 8º da Convenção, impedido em Assembleia Geral de 
opinar, votar ou ser votado.  PAUTA: 

1. DELIBERAR SOBRE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DA CONVENIÊNCIA. 

2. APROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 
AUTOMOTOR (MOTOCICLETA) PARA O SERVIÇO DE 
RONDA. 

3. APROVAÇÃO DA VENDA DE PATRIMÔNIO VEÍCULO 
AUTOMOTOR (MOTOCICLETA). 

NOTA: É licito aos senhores condôminos se fazerem representar na 
Assembleia ora convocada por procuradores, munidos com procurações 
específicas e documentos pessoais. 
A ausência dos senhores condôminos não os desobriga de aceitarem 
como tácita concordância aos assuntos que forem tratados e 
deliberados. 
Atenciosamente, 

Débora Ferreira Pinto  
Síndica 

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. Expedido por determinação do MM.(ª)Juiz(a) de Direito Yale Sabo 
Mendes. Processo n. 1018479-25.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 25.592,90. Monitória. POLO ATIVO: 
AMBEV S.A – F. CUIABA, sociedade anônima, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 07.526.557/0019-39, estabelecida na Avenida Antartica, 2999, 
Santa Rosam Cuiabá – Mato Grosso|– CEP 78040-500 Polo Passivo: Nome: CV Bares e Restaurantes Ltda – 
ME ( Nome Fantasia Cevada & Viola), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº, 23.402.675/0001-62, estabelecida na Rua Barão de Melgado, 225, Porto, 
Cuiabá, Mato Grosso, CEP 78025-300. Finalidade: efetuar a citação do polo passivo, acima qualificado(a), 
atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 
inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 
serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 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: Edital de citação – prazo de 20 dias. Processo nº 
1018479-25.2017.8.11.0041. O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Yale Sabo 
Mendes, na forma da lei faz saber CV Bares e Restaurantes Ltda – Me, CNPJ 23.402.675/0001-62, com 
endereço à Rua Barão de Melgado, 225, Porto, Cuiabá, Mato Grosso, CEP 78025-300, que lhe foi proposta 
Ação Monitória por parte de Ambev S.A., que apresentou notas fiscais com seus respectivos canhotos de 
entrega devidamente assinados, que embasam a presente ação para o recebimento de R$ 25.592,90 
decorrente de 7 notas fiscais vencidas entre 11.04.16 e 18.04.16, sob o fundamento de que a obrigação 
assumida não foi adimplida pelo requerido. Assim, foi deferida a expedição de mandado para pagamento. 
Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-se o edital de citação, para que em 15 dias, efetue o 
pagamento da quantia pleiteada no pedido inicial e os honorários de 5% do valor atribuído a causa, ou oferecer 
embargos, os quais suspenderão a eficácia do mandado inicial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. DECISÃO: Processo: 1018479-25.2017.8.11.0041. (p) autor(a): Ambev S.A. REU: 
CV Bares e Restaurantes LTDA - ME vistos, Tendo em vista as inúmeras tentativas frustradas para citação 
pessoal e que esgotaram todos os meios para localização dos Requeridos, inclusive em buscas por meios 
eletrônicos, conforme extratos anexos, DEFIRO o pedido de citação por edital na forma dos artigos 256 e 257 
do CPC. Determino o prazo de 20 (vinte) dias para citação por edital, na forma do art. 257, III do CPC. Em caso 
de revelia, nomeio desde já curador especial a ser designado pela Defensoria Pública, devendo este ser 
intimado para apresentar defesa em momento oportuno. Intimem-se. Cumpra-se Cuiabá, data da assinatura 
digital. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito advertências à parte: 1. O prazo para contestação é contado do 
término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que 
não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 
Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 
público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do 
CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja 
a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital na 
forma da Lei. Eu, Reynaldo Botelho da Fonseca Accioly Junior, digitei. Cuiabá, 4 de abril de 2022.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)

COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE
CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA.

 LUIS CARLOS LORO 
DIRETOR PRESIDENTE

JOSE GONÇALVES DA ROCHA FILHO
CONTADOR

Ativo Nota 2021 2020 Passivo Nota
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber e outros recebiveis
Estoques
Ativo biológico
Mútuo financeiro.
Contas correntes - Cooperados
Impostos a recuperar
Adiantamentos a fornecedores
Outros créditos
Total do ativo circulante
Não circulante
Impostos a recuperar.
Mútuo financeiro
Créditos com cooperados
Depósitos judiciais
Total do realizável a longo prazo
Investimentos
Propriedades para investimento
Direito de uso
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

Total do ativo

Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Arrendamentos a pagar.
Contas correntes - Cooperados.
Adiantamentos de clientes
Salários, férias e encargos sociais
Obrigações fiscais
Outras contas a pagar

Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos.
Arrendamentos a pagar
Retenções cooperados
Provisões para contingências
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de sobras
Ajustes de avaliação patrimonial
Sobras a disposição da A.G.O.
Total do patrimônio líquido
Total do passivo
Total do passivo e patrimônio líquido

3
4
5

20
6

20
20
12

7.a

19
8

9
10
19
6

11

10
19
20
12

13

214.358 
 18.275 

 372.090 
 8.738 

 13.422 
 47.618 
 3.045 

 11.489 
 624 

689.659 

3.719 
 90.745 
 2.806 
 1.409 
98.679 
 32.285 
 8.059 

 170.853 
 195.108 

 154 
505.138 

 1.194.797 

230.122 
 21.203 

 190.505 
 5.971 

 27.651 
 32.977 
 2.031 
 4.690 

 600 
515.750 

3.390 
 27.500 
15.288

 19.244 
65.422 
 21.314 
 12.214 
 36.575 

 145.336 
 153 

281.014 

 796.764 

2021 2020

30.882 
 140.203 
 25.775 
 14.573 
 3.927 

 13.459 
 39.490 
 2.209 

 270.518 

5.438 
 149.359 
 59.511 
 8.194 

222.502 

13.449 
 399.795 

 5.459 
 283.074 
701.777 
493.020 

1.194.797 

11.675 
 114.365 

 9.627 
 10.790 
 6.863 

 10.140 
 28.668 

 670 

 192.798 

35.332 
 31.229 
 52.754 
 26.023 

145.338 

13.449 
 265.283 

 5.813 
 174.083 
458.628 
338.136 
796.764 

Demonstrações de resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)

Nota

(Ato não 
cooperado) 

(Ato 
cooperado)

Receita bruta de vendas

Receita operacional liquida
Ativo biológico.
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados
Sobras do exercício antes das (despesas) receitas operacionais
Despesas operacionais
Despesas com vendas
Despesas administrativas e gerais
Provisão para redução ao valor recuperável
Outras receitas operacionais líquidas
Sobras antes das receitas (despesas) financeiras líquidas
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Despesas financeiras líquidas
Participação nos lucros das empresas investidas
por equivalência patrimonial, líquida de impostos
Sobras do exercícios antes das retenções e apropriações

16

17

17
17
17

18
18

7.b

 -   
 -   
 -   
 -   

 -   
 -   
 -   
-   

 10.124 
 (21.192) 
 (11.068) 

 4.342 

(6.726) 

1.015.702 
 4.517 

 (537.427) 
482.792 

 (26.336) 
 (34.917) 

 (76) 
 2.495 

423.958 
 -   
 -   
 -   
 -   

423.958 

Total

1.015.702 
 4.517 

 (537.427) 
482.792 

 (26.336) 
 (34.917) 

 (76) 
 2.495 

423.958
 10.124 

 (21.192) 
(11.068) 

 4.342 

417.232 

(Ato não 
cooperado) 

(Ato 
cooperado)

 -   
 -   
 -   
 -   

 -   
 -   
 -   
 -   
-   

 7.042 
 (17.613) 
(10.571) 
 (1.839) 

(12.410) 

663.049 
 -   

 (411.085) 
251.964 

 (25.480) 
 (26.710) 

 -   
 (966) 

198.808
 -   
 -   
 -   
 -   

198.808 

Total

663.049
 2.577 

 (411.085) 
254.541

 (25.480) 
 (26.710) 

 (155) 
 (966) 

 201.230
 7.042 

 (17.613) 
 (10.571) 

 (1.839) 

188.820 

2021 2020

JAIR R. HOFFMANN & CIA LTDA – ME - CNPJ: 
03.917.361/0001-95 – Torna público que requereu a 
SEMA, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) 
para atividade – Serraria com Desdobramento de Madeira 
em bruto conforme Anexo III do Decreto 1.268, localizada 
no município de Querência/MT. Não foi determinado o EIA/
RIMA.

ALTAIR GARCIA MICHELAN – CPF Nº 481.852.801-34, 
torna público que requereu à Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente - SAMA, as Licenças Prévia, de 
Instalação e de Operação para sua atividade de constru-
ção de edifícios, localizada na Rua Paris, S/N, Quadra 11 
A, Lote 02, Centro, Sorriso/MT. Não foi determinado EIA.

AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA, CNPJ 00.315457/0021-39 , 
torna público que requereu a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Campo Novo 
do Parecis, a LP, LI E LO para extração de cascalho (10,42 há), 
sito a Rodovia BR 364, entroncamento com MT 358, s/nº - 
Fazenda Itamarati, Zona Rural, Município de Campo Novo do 
Parecis/MT.

AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA, CNPJ00.315457/0019-14, 
torna públ ico que requereu a CODEMA-Consórcio 
Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e 
Ambiental “Médio Araguaia”, a R LO nº 315228/2017 para 
extração de cascalho (48,75 ha), sito a Rodovia BR 104 + 20 a 
direita, Fazenda Tanguro – Unidade Darro, Zona Rural, Município 
de Querência/MT

A M E R I C A N T O W E R D O B R A S I L - C E S S Ã O D E 
INFRAESTRUTURAS LTDA., 04.052.108/0001-89 torna público 
que requereu à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano Sustentável-SMADESS a Licença Ambiental de 
Instalação para atividade estação rádio-base, localizada a Rua 
San Remo, Qd. E-6, Lt. 15, Jardim Itália, município de Cuiabá –MT

JK Gestão Empresarial Ltda.
CNPJ nº 36.970.937/0001-37 - NIRE 51.200.425.716
Edital de Convocação - Para Reunião de Sócios

Na qualidade de administrador da JK Gestão Empresarial Ltda. ("Sociedade"), o Sr.
Joaquim Jonkel Magalhães Melo convoca, nos termos dos artigos 1.152 e 1.072 da
Lei  nº 10.406/02,  os quotistas da Sociedade para se reunirem, em  Reunião de
Sócios a se realizar no dia 28/04/2022, às 10hs, na sede da Sociedade, localizada
na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Rua Joaquim Murtinho, 588, sala
3,  CEP 78005-000, a fim de deliberar sobre a matéria contida na ordem do dia
abaixo.  Ordem  do  Dia:  1.  Deliberar  sobre  a  aprovação  das  demonstrações
financeiras relativas ao ano calendário de 2021; Cuiabá, 11/04/2022. Joaquim Jonkel
Magalhães Melo - Administrador. 12/04, 13/04 e 14/04/22

ALTEVIR JOSÉ MARTELLI,  brasileiro, casado, inscrito no CPF: 472.952.529-91,
portador da Cédula de Identidade RG nº 2377957-8 SEJSP/MT, torna público que
requereu junto à SEMA-MT o Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS/POA,
com área de 305,6394 hectares da propriedade Fazenda Primavera VII, número
de  registro  do  SIMCAR  nº MT146844/2018,  localizada  no  município  de  Nova
Maringá - MT. 13/04/22

CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA ME, pes-
soa jurídica inscrita no CNPJ n° 26.382.980/0001-28, tor-
na público que requereu junto a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente - SEMA/MT, a Outorga de Direito de Uso 
de Água Subterrânea de dois (02) poços tubulares, locali-
zados no município de Várzea Grande (MT). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
AVISO DE EDITAL COMPLEMENTAR 02

PREGÃO PRESENCIAL N.º 12/2022
PROCESSO 254/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL, através do Pregoeiro, torna 
público aos interessados que o Edital de licitação supracitado, 
foi alterado através do Edital Complementar nº 02/2022. No 
entanto, a data de abertura será mantida para o dia 20 de Abril 
de 2022, às 08:30 horas (Horário de Mato Grosso). Informações 
disponíveis na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos 
Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no 
horário das 07:00 hs as 11:00, fone: (66) 3574-1404 ou através 
do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. O Edital e demais 
arquivos encontram-se a disposição dos interessados no Portal 
T r a n s p a r ê n c i a p e l o s i t e 
https://www.novaguarita.mt.gov.br/Transparencia/. Nova 
Guarita – MT, 11 de Abril de 2022.

Yana Maria Marcon - Pregoeira Oficial

BRF S.A, CNPJ:01.838.723/0493-04, torna 
público que requereu junto a SEMA/MT a 
Renovação de Licença de Operação - LO nº 
322497/2020, para atividade de Criação de pintos 
de 1 (um) dia no Município de Nova Mutum/MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES- PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO Nº 042/2022. PR SRP Nº 022/2022

MAIOR DESCONTO POR LOTE
O Município de P. da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos int., que fará Licitação na mod. 
de PR PRESENCIAL SRP Nº 022/2022, tendo como OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
A Q U I S I Ç Ã O D E P E Ç A S , A C E S S Ó R I O S E / O U 
COMPONENTES DE REPOSIÇÃO GENUÍNAS E/OU 
ORIGINAIS DE 1ª LINHA, NÃO REMANUFATURADOS, NÃO 
RECONDICIONADOS, NÃO RECUPERADOS, PARA
VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS, PARA
ATENDER TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DO 
MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA-MT, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I- TR - PARTE 
INTEGRANTE DO EDITAL, com realização prevista para o dia 
28/04/2022 ás 08:00 HORAS (horário de Mato Grosso). O Edital 
completo está a disp. dos int. gratuitamente, na Pref. Mun. de P. 
da Serra – MT e no Site: www.planaltodaserra.mt.gov.br 
Comissão de Pregão, Praça São Carlos, nº 755, Centro, P. da 
Serra/MT, Tel: 66 3328-6101.

CLÁUDIA MÁRCIA S. RODRIGUES - PREGOEIRA

AL5 S.A. CRÉDITO, FINANCIA
AL5 S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

CNPJ/ME Nº 27.214.112/0001-00 - NIRE 51300014840
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

DE ASSEMBLÉIA GERAL ORIDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da AL5 S.A. Crédito, 
Financiamento e Investimento, CONVOCADOS a se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia 28 de abril de 
2022, às 11h00min, na sede da Companhia, localizada na 
Avenida André Antônio Maggi, nº 303, 5º andar, Bairro Alvorada, 
na cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, a fim 
de aprovar as seguintes matérias: (i) Aprovação das 
demonstrações financeiras, pareceres dos auditores 
independentes e relatório da administração relativos ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e, (ii) 
Deliberação acerca dos resultados da Companhia apurados no 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 e sua 
destinação. Cuiabá/MT, 18 de abril de 2022.

Tarcísio Hubner - Diretor Presidente

COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS - CIAPAR
CNPJ/ME nº 15.366.495/0001-44 - NIRE 51.300.005.921

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLÉIA GERAL ORIDINÁRIA

E EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas Companhia Agrícola do Parecis - 
CIAPAR., CONVOCADOS a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extrardinária a se realizar no dia 28 de abril de 2022, 
às 16h00min, na sede da Sociedade, localizada na Avenida 
André Antônio Maggi, nº 303, 3º andar, Bairro Alvorada, na 
cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, a fim de 
aprovar as seguintes matér ias: ( i ) Aprovação das 
demonstrações financeiras, pareceres dos auditores 
independentes e relatório da administração relativos ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) 
Deliberação acerca dos resultados da Companhia apurados no 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 e sua 
destinação; (iii) Reeleição dos membros da Diretoria Executiva 
para o próximo triênio; e (iv) Fixação do montante da 
remuneração global dos membros da Diretoria Executiva da 
Companhia. Cuiabá/MT, 18 de abril de 2022.

Pedro Sérgio Almeida Prado de Castro Valente
Diretor Geral

MAGGI ENERGIA S.A.
CNPJ/ME nº. 03.908.754/0001-32 - NIRE 51300007282

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLÉIA GERAL ORIDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas Maggi Energia S.A., 
CONVOCADOS a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária 
a se realizar no dia 28 de abril de 2022, às 9h00min, na sede da 
Sociedade, localizada na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, 
3º andar, Bairro Alvorada, na cidade de Cuiabá, Capital do 
Estado de Mato Grosso, a fim de aprovar as seguintes matérias: 
(i) Aprovação das demonstrações financeiras, pareceres dos 
auditores independentes e relatório da administração relativos 
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e (ii) 
Deliberação acerca dos resultados da Companhia apurados no 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 e sua 
destinação. Cuiabá/MT, 18 de abril de 2022.

JUDINEY CARVALHO DE SOUZA - Diretor Geral

ANDRÉ MAGGI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº. 04.786.144/0001-76 - NIRE 51.300.007.606

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLÉIA GERAL ORIDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas da André Maggi Participações 
S.A., CONVOCADOS a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária a se realizar no dia 28 de abril de 2022, às 8h00min, na 
sede da Sociedade, localizada na Avenida André Antônio 
Maggi, nº 303, Bairro Alvorada, na cidade de Cuiabá, Capital do 
Estado de Mato Grosso, a fim de aprovar as seguintes matérias: 
(i) Aprovação das demonstrações financeiras, pareceres dos 
auditores independentes e relatório da administração relativos 
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e, (ii) 
Deliberação acerca dos resultados da Companhia apurados no 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 e sua 
destinação. Cuiabá/MT, 18 de abril de 2022.

Pedro Jacyr Bongiolo
Presidente do Conselho de Administração

JESUÍTA ENERGIA S.A.
CNPJ/ME nº. 08.918.031/0001-38 - NIRE 51300008718.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLÉIA GERAL ORIDINÁRIA

Ficam os senhores Acionistas da JESUÍTA ENERGIA S.A., 
CONVOCADOS a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária 
a se realizar no dia 28 de abril de 2022, às 10h00min, na sede da 
Sociedade, localizada na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, 
3º andar, Bairro Alvorada, na cidade de Cuiabá, Capital do 
Estado de Mato Grosso, a fim de aprovar as seguintes matérias: 
(i) Aprovação das demonstrações financeiras, pareceres dos 
auditores independentes e relatório da administração relativos 
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e, (ii) 
Deliberação acerca dos resultados da Companhia apurados no 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 e sua 
destinação. Cuiabá/MT, 18 de abril de 2022.

JUDINEY CARVALHO DE SOUZA - Diretor

J. RODRIGUES CARNIEL EIRELI, CNPJ 31.500.248/0001-45 torna pú-
blico que requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de 
Sorriso – SAMA, a Alteração de Razão Social para AUTO TECH MECÂ-
NICA AUTOMOTIVA LTDA CNPJ: 31.500.248/0001-45, e a Renovação da 
Licença de Operação para as atividades de Serviços de manutenção e 
reparação mecânica de veículos automotores, Serviços de manutenção e 
reparação elétrica de veículos automotores; e Serviços de alinhamento e 
balanceamento de veículos automotores, sito a Av. Los Angeles, nº 450, 
Jardim Califórnia, município de Sorriso - MT, não determinado (EIA/RIMA). 

A BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA - FAZ. 
VOVÔ ERNESTO,inscrita no CNPJ: 10.425.282/0029-23, torna 
público que requereu à Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente (SAMA - MT) o pedido de Renovação de Licença 
de Operação (RLO) para a atividade de Beneficiamento de Al-
godão, localizada na Rod BR 163, Km 665 + 17 Km a direita, s/
n°, Zona Rural, município de Nova Mutum - MT.
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A10 - CLASSIDIÁRIO - Cuiabá, quinta-feira, 20 de setembro de 2018

A BG2 Empreendimentos Imobiliários LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 13.583.875/0001-05, torna público que requereu 
junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato 
Grosso – SEMA/MT, o pedido da Licença de Operação
para atividade de Loteamento Residencial Urbano, locali-
zado na Avenida Cristal, s/n, Jardim Nova Barra Sul, Barra 
do Garças/MT, CEP: 78.600-000.

A Jardins Empreendimentos Imobiliários LTDA, inscrita 
no CNPJ nº 13.803.534/0001-06, torna público que requereu 
junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato 
Grosso – SEMA/MT, o pedido da Licença de Operação
para atividade de Loteamento Residencial Urbano, localiza-
do às margens da Rodovia BR 070, esquina com a Rua Cel. 
Elias Galvão, Barra do Garças/MT, CEP: 78.600-000.

SOLUM LABORATÓRIO S.A. — CNPJ(MF) N° 22.212.934/0001-20 — NIRE N° 51.300.004.054 - EXTRATO DA ATA DA
ASSEMBLÉIA GERAL DE TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA "SOLUM LABORATÓRIO 
LTDA" EM SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO SOB A DENOMINAÇÃO DE "SOLUM LABORATÓRIO S.A.", 
REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018 (Lei n° 6.404/76, art. 130, § 3°) — Assembleia Geral de Transformação de 
Sociedade Limitada em Sociedade Anônima de Capital Fechado, se realizou na sede social, a 18 de junho de 2018, às 10h00m 
(dez) horas, sob a presidência do Sr. Leonardo Gomes Cândido, tendo servido como secretário o Sr. Frederico Ribeiro 
Krakauer. Compareceram quotistas representando a totalidade do capital social com direito a voto na Sociedade Limitada. A
matéria da agenda foi posta em discussão e votação, tendo a Assembleia, pela unanimidade dos votos presentes, tomado as 
seguintes deliberações: a) Aprovada a transformação da SOLUM LABORATÓRIO LTDA em uma Sociedade Anônima de 
Capital Fechado, passando a denominar-se SOLUM LABORATÓRIO S.A.; b) Em face da transformação em Sociedade 
Anônima, o Capital Social no valor de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais), passará a ser representado por 101.000 (cento e 
uma mil) Ações Ordinárias, Nominativas e sem valor nominal. Em decorrência dessas decisões, foi o Estatuto Social da 
Companhia devidamente aprovado; e c) Eleitos os membros da Diretoria da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos, 
com término previsto para o dia 18 de junho de 2021, que ficou assim composta: DIRETOR PRESIDENTE — Sr. Leonardo 
Gomes Cândido, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação n° 00973826270, expedida pelo DETRAN-MT e inscrito no CPF(MF) sob o n° 779.720.741-GO, 
residente e domiciliado na Rua Cursino do Amarante, n° 1.220, apartamento 402, bairro Quilombo, na cidade de Cuiabá, Estado 
de Mato Grosso, CEP 78.043-435; e DIRETOR - Sr. Ignácio Martinez Conde Barrasa, brasileiro, casado sob o regime de 
separação total de bens, portador da Cédula de Identidade RG n° 2.879.016-9, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF(MF) 
sob o n° 940.277.908-63, nascido em 18 de julho de 1956, filho de Amabile Martinez-Conde Elustondo e Ana Maria Barrasa 
Plaza de Martinez-Conde, domiciliado à Avenida Fagundes de Oliveira, n° 1.650, bairro Piraporinha, na cidade de Diadema, 
Estado de São Paulo, CEP 09.950-615. Ficou definido, com o consentimento dos Diretores eleitos, que nada lhes será devido a 
título de retirada pró-labore durante o exercício de 2018. Cuiabá(MT), 18 de junho de 2018. (ASS) Leonardo Gomes Cândido, 
Presidente da Assembleia e Frederico Ribeiro Krakauer, Secretário da Assembleia. Ata devidamente registrada na Junta 
Comercial do Estado de Mato Grosso sob o n° 51300015765, em sessão de 9 de agosto de 2018.

(19/09/2018)

MARIA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO, pessoa jurídica com direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF: 02.392.589/0002-27 e Inscrição Estadual 
n°. 13.186.780-6, estabelecida na Rua Avenida Brasil, 515, Centro 
—Tangará da Serra — MT. que extraviou os seguintes COMUNICA
documentos: LIVRO DE REGISTRO DE TERMOS DE OCORRÊNCIAN° 
01; LIVRO DE REGISTRO DE ENTRADAS 01; LIVRO DE REGISTRO 
DE SAÍDAS 01; LIVRO DE REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS 01; 
LIVRO DE REGISTRO DE INVENTÁRIO 01.

(19,20 E 21/09/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
MATO GROSSO

AVISO ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 58/2018

0002347-96.2018.8.11.0000
O Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio de seu 
Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria n. 
749/2018-C.ADM – DJE nº. 10273, de 12/06/2018, 
comunica aos interessados que será ABERTA a Sessão 
Pública do PREGÃO ELETRÔNICO N. 58/2018 - CIA 
0002347-96.2018.8.11.0000, no dia 03 de outubro de 
2018, às 10h30 – horário de BRASÍLIA-DF, no site do 
Governo Federal www.comprasgovernamentais.gov.br, 
Objeto: “Aquisição de Expansão da Solução de 
Processamentos de Dados/Servidores Blades,  para os 
datacenters do Forum da Capital e do Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso, com garantia e suporte técnico, além da 
extensão do serviço referentes aos demais equipamentos 
já instalados da Solução,  conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 
seus anexos”  Os interessados no Edital poderão adquiri-lo 
nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.tjmt.jus.br/licitacao. Qualquer informação deverá 
ser solicitada pelo e-mail: monica.santos@tjmt.jus.br

Cuiabá, 18 de setembro de 2018.
Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo

Diretora do Departamento Administrativo

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2018
REGISTRO DE PREÇO N° 033/2018

Objeto: Registro de preços para contratação de pessoa jurídica para 
executar serviços para manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais (automóveis leves, camionetes, caminhões, motos e 
máquinas e implementos agrícolas e pesadas), independente de 
marca e categoria para atendimento da frota de veículos do SAAE - 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lucas do Rio Verde – MT, 
conforme Termo de Referência (Anexo I) edital. Entrega dos 
Envelopes: Até as 08 h, do dia 03/10/2018 na sede do SAAE – Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto, localizada na Av. Pará, 219 E, Bairro 
Cidade Nova, Lucas do Rio Verde MT, iniciando-se às 08 h. Edital 
C o m p l e t o : S A A E – F o n e : ( 6 5 ) 3 5 4 9 - 7 7 1 5 , e - m a i l :
sonia.duarte@saaelrv.com.br e no site http://www.saaelrvmt.com.br. 
Credenciamento e abertura dos envelopes: 08h dia 03/10/2018, no 
endereço acima. Fundamento Legal: Regida pela Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 
8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 
9.648/98). Lucas do Rio Verde - MT, 19 de Setembro de 2018.

Sônia Alves Duarte Bueno
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE PUBLICAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO

DE INTERESSE N° 001/2018
O Município de Sorriso – MT, torna Público para o conhecimento dos 
interessados, que encontra-se aberto Procedimento de Manifestação 
de Interesse com o objetivo de promover a convocação de possíveis 
interessados que possuam capacidade técnica de desenvolver e 
apresentar estudos de viabilidade, levantamentos, investigações, 
pesquisas, soluções tecnológicas, informações técnicas, projetos ou 
pareceres de interessados, para subsidiar eventual processo de 
contratação em regime de parcerias público - privadas - PPP, nas 
modalidades de concessão patrocinada ou administrativa, nos termos 
do disposto na Lei Municipal n°. 2.401/2014, relativo à PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE GESTÃO, COLETA, TRATAMENTO, 
OPERAÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO
MUNICÍPIO DE SORRISO – MT. As manifestações de interesse 
deverão ser apresentadas em até 30 (trinta) dias após a data de 
PUBLICAÇÃO do edital, endereçado ao Conselho de Gestão do 
Programa de Parceria Público-Privada de Sorriso - CGPPP, Avenida 
Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso – MT, anexo a Departamento 
Municipal de Licitação. O Edital da PMI poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Conselho de Gestão 
do Programa de Parceria Público Privada ou Comissão Permanente de 
Licitação e, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Estevam Húngaro Calvo Filho
Conselho Gestor do Programa de Parceria Público Privada

Presidente

AVISO DE CANCELAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2017

APrefeitura Municipal de Sorriso - MT, vem por meio deste CANCELAR 
o edital de Tomada de Preços nº 002/2017, tendo como objeto 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO 
DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA DO PRODUTOR 
RURAL NO BAIRRO ROTA DO SOL, CONFORME PROJETO 
BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 
CRONOGRAMAFÍSICO FINANCEIRO, PROJETO ARQUITETÔNICO 
E COMPLEMENTARES EM ANEXO AO EDITAL”. Maiores
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700 e ainda 
através do site www.sorriso.mt.gov.br.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
RATIFICAÇÃO DO COMUNICADO DE 

INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 10/2018
Processo nº 531649/2018. Objeto: Inexigibilidade 
de Licitação para Contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviços de 
Conserto de ventiladores Pulmonares, Monitores 
Multiparâmetros e Painel de Incubadora das 
marcas: Magnamed, Alfamed e Fanem, com 
Reposição de Peças, para Atender as 
Necessidades do Hospital e Pronto Socorro 
Municipal de Várzea Grande/MT, em nome de
MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO 
DE PEÇAS PARA ESQUIPAMENTOS - EIRELI -
CNPJ: 14.995.486/0001-50, com o valor Global de
R$ 106.031,57 (Cento e seis mil trinta e um reais e 
cinquenta e sete centavos), pelo período de 90 
(noventa) dias. Publique-se e cumpra-se. O 
presente documento encontra-se disponível no site: 
www.varzeagrande.mt.gov.br.

Várzea Grande-MT, 18 de Setembro de 2018
DIÓGENES MARCONDES

Secretário Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 

REGISTRO DE PREÇO Nº57/2018
PROCESSO Nº 540080/2018

O Município de Várzea Grande, através da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, por meio da autoridade 
competente torna-se público para conhecimento 
dos interessados, que obedecendo aos princípios 
inerentes à Administração, decide REVOGAR o 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 57/2018 do tipo menor
preço por item, cujo objeto Registro de Preços 
para Futura e Eventual Aquisição de Caminha 
Empilhável para Atender a Demanda da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer do Município de Várzea 
Grande/MT. Certame foi realizado em 11 de 
Setembro de 2018, às 10h00min – horário de 
Brasília. Consubstanciado no artigo 49 da Lei nº 
8.666/93 e item 25.13.1 do Edital. A decisão com 
fundamentação e razões se encontra sitio 
institucional www.varzeagrande.mt.gov.br e 
www.bllcompras.org.br.

Várzea Grande-MT, 19 de Setembro de 2018
Silvio Aparecido Fidelis

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2018 REGISTRO 
DE PREÇOS

PROCESSO: 526970/2018 O Município de Várzea 
Grande, por meio do Pregoeiro Oficial, designado 
pela portaria n. 867/2018, torna público para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar 
licitação na modalidade de PREGÃO na forma 
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, tendo 
como critério de julgamento o MENOR PREÇO 
POR ITEM, cujo objeto REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA CAPACITADA EM PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE QUADROS 
COM MOLDURA E IMPRESSÃO DE FOTOS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 
GRANDE/MT. A realização está prevista para o dia
04 de Outubro de 2018, às 10:30hs (horário 
Brasília - DF). O Edital completo está à disposição 
dos interessados gratuitamente nos seguintes sites: 
www.bllcompras.org.br e 
www.varzeagrande.mt.gov.br; 

Várzea Grande-MT, 19 de Setembro de 2018
Pablo Gustavo Moraes Pereira

Secretario Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA / MT
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA 

Nº003/2018
PROCESSO N° 083/2018

A Prefeitura Municipal de Vila Rica – MT, através da 
Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela 
Portaria nº 232/2018 de 28 de Junho de 2018, torna 
público para conhecimento de todos os 
interessados, que realizará no dia 22 de Outubro de 
2018, as 09h:00min a CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 003/2018, do tipo MAIOR OFERTA POR LOTE, 
para a CONCESSÃO de uso de espaço público 
(Quiosque Municipal) bar/lanchonete na Praça 
Municipal Afonso Ligori “Praça da Lagoa”, de 
acordo com as condições estabelecidas no edital. 
Maiores informações pelo email: 
licitavilaricamt@yahoo.com.br. O edital encontra se 
disponível no site www.vilarica.mt.gov.br.

Vila – MT, 19 de Setembro de 2018
NÚBIA NARA DE OLIVEIRA SILVA
Membro da CPL/Portaria 232/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
PREGÃO PRESENCIAL 066/2018 – RESULTADO
A Prefeitura Municipal de Alto Araguaia – Estado de 
Mato Grosso, situada na Avenida Carlos Hugueney 
n° 572, Alto Araguaia–MT, CEP 78.780-000 por 
meio da pregoeira e sua equipe de apoio, torna 
público para conhecimento de todos que do 
julgamento do certame supracitado, cujo objeto 
trata-se de REGISTRO DE PREÇO PARA 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DEDETIZAÇÃO, 
DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS 
D`ÁGUA - COM ITENS EXCLUSIVOS PARA 
MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE. Tipo menor preço por item. Sagraram-se 
vencedoras do certame as seguintes empresas: 
CONTROL PRAG SERVIÇOS LTDA – ME, inscrita 
no CNPJ sob o Nº.22.929.777/0001-78, no valor 
total dos itens ganhos de R$ 544.500,00 
(Quinhentos e Quarenta e Quatro Mil e 
Quinhentos Reais). JULIETA LUCIA LOPES –
ME, inscrita no CNPJ sob o Nº. 22.009.833/0001-
56, no valor total dos itens ganhos de R$ 
135.000,00 (Cento e Trinta e Cinco Mil Reais. 
Informações mais detalhadas com a equipe de 
apoio e pregoeira pelo fone/fax (66) 3481-2885 ou 
1165. E-mail: lici.altoaia@gmail.com.br. 

Alto Araguaia – MT, 19 de Setembro de 2018
Flavianne Naves Fontoura

Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
PREGÃO PRESENCIAL 074/2018 – RESULTADO
A Prefeitura Municipal de Alto Araguaia – Estado de 
Mato Grosso, situada na Avenida Carlos Hugueney 
n° 572, Alto Araguaia–MT, CEP 78.780-000 por 
meio da pregoeira e sua equipe de apoio, torna 
público para conhecimento de todos que do 
julgamento do certame supracitado, cujo objeto 
trata-se de Registro de Preços para contratação 
de serviços guincho, guindalto, muck, serviço 
de transporte com carreta prancha para 
transporte de maquinas pesadas – COM ITENS 
EXCLUSIVOS PARA MICRO EMPRESA E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE. Tipo menor 
preço por item. Sagrou-se vencedora do certame a 
seguinte empresa: RUDI BASSO – ME, inscrita no 
CNPJ sob o Nº. 07.534.751/0001-37, no valor total 
dos itens ganhos de R$ 760.700,00 (Setecentos 
e Sessenta Mil e Setecentos Reais). Informações 
mais detalhadas com a equipe de apoio e pregoeira 
pelo fone/fax (66) 3481-2885 ou 1165. E-mail: 
lici.altoaia@gmail.com.br.

Alto Araguaia – MT, 19 de Setembro de 2018
Flavianne Naves Fontoura

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2018
A Prefeitura Municipal de Alto Taquari, através de sua Pregoeira e 
equipe de apoio no uso de suas atribuições legais, torna público aos 
interessados que o PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS N° 055/2018, cujo certame se deu início às 13h30min, do dia 
12/09/2018, sagrou-se vencedor o preponente: ADELSO PEREIRA
CARVALHO E CIA LTDA, CNPJ: 24.858.924/0001-91 com o valor de $ 
96.608,00 (noventa e seis mil, seiscentos e oito reais). A licitação foi 
realizada pela modalidade Pregão Presencial, pelo critério do tipo 
menor preço por item, com certame homologado em 19/09/2018.
Alto Taquari – MT, 19 de setembro 2018.

Renata Fermino de Oliveira
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2018

Objeto: “Registro de preços para futura e eventual aquisição de um 
COLETOR COMPACTADOR DE LIXO para utilização na coleta de lixo 
do município,” conforme condições e especificações constantes no 
edital e seus anexos. Data: 03/10/2018. Horário: credenciamento às 
08h30min e às 09h00min horas abertura do Pregão (horário de Mato 
Grosso). Local: Departamento de Licitações, na sede da Prefeitura 
Municipal de Dom Aquino – MT, situada na Avenida Cuiabá, n.º 143, 
centro, Município de Dom Aquino-MT. Edital e informações na sede da 
mesma no horário de expediente (07:00 às 13:00), pelos fones (0xx66) 
3451-1202/1299, ou pelo e-mail: licitacaopmda@gmail.com.
Dom Aquino-MT, 19 de setembro de 2018.

Wanusa Soares Alves
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2018 - SRP

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 

licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com data de 

abertura prevista para o dia 02 de outubro de 2018, ás 08:00 horas 

(Horário de Mato Grosso), na sala de licitações da Prefeitura Municipal, 

tendo como objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição 

de pães, salgados, tortas e bolos para atender as necessidades de 

diversas secretarias do município de Marcelândia/MT. O Edital 

completo está à disposição dos interessados, gratuitamente, na Sala 

de Licitações da Prefeitura Municipal de Marcelândia-MT, Sito a Rua 

Dos Três Poderes, Nº 777, Centro e no site www.marcelandia.mt.gov.br 

(Ícone: Licitação). Publique-se.

Marcelândia/MT, em 17 de setembro de 2018.

Geisi Glaucia da Silveira Tirapelle

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 055/2018
AComissão de Apoio ao Pregão da Prefeitura Municipal de Nobres-MT, 
através da Pregoeira Sra. Quézia da Rosa Ferreira, nomeada pela 
portaria 122/2018, torna público aos interessados, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 055/2018, do 
tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, cuja abertura ocorrerá as 
08:00hs do dia 02/10/2018, na sede da Prefeitura Municipal de Nobres, 
situada à Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/nº, Jardim Paraná, Nobres-
MT. Objeto: Futura e Eventual AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU 
ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, LUBRIFICANTES E
ACESSÓRIOS, PELO CRITÉRIO DE MAIOR PERCENTUAL DE 
DESCONTO COM BASE NO VALOR DE PEÇAS DAS
MONTADORAS, CONSULTADAS POR INTERMÉDIO DE SISTEMA
DE PESQUISA DE MERCADO, PARA VEÍCULOS LEVES,
INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA, PARA ATENDER A
FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE NOBRES-MT. Os 
interessados poderão retirar o edital completo, na sede da Prefeitura 
Municipal de Nobres, das 07:00 às 11:00 e 13:00h ás 17:00 ou através 
do site http://www.nobres.mt.gov.br/. Maiores informações poderão ser 
obtidas através do telefone (65) 3376-4200 – Ramal 4219.
Nobres, 19 de Setembro de 2018.

Quezia da Rosa Ferreira
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO DO TOMADA DE PREÇO

PARA OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OU MATERIAIS PARA OBRAS/MANUTENÇÃO N° 00000016/2018

O Município de Nova Mutum torna público o resultado do Julgamento 

da licitação supramencionada, julgada no dia 6 de Setembro 2018, com 

início às 08:00, tendo como objeto contratação de empresa para 

execução de lama asfáltica grossa (granulometria iv), que será 

aplicado em ruas e avenidas da área urbana e no estacionamento do 

aeroporto municipal, conforme planilha orçamentária, cronograma 

físico financeiro, memorial descritivo das quais foram vencedoras as 

empresas: Itens 829848, VITURINO PAVIMENTACAO E

TERRAPLANAGEM EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 

26.367.209/0001-81 no valor de R$ 329.223,81. Os representantes 

assinaram a ata renunciando a intenção de interposição de recursos.

Nova Mutum - MT, 19 de Setembro de 2018.

Erick Cristian da Silva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
ADENDO MODIFICADOR

REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 098/2018
O Pregoeiro do município de Primavera do Leste, no uso das 
atribuições legais torna público que esta retificando, através deste 
ADENDO, o Edital da Licitação denominada, Registro de Preço para 
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
entrega de combustível de forma fracionada e gerenciamento de 
combustível via web em rede de postos credenciados e PA – posto 
avançado via cartão magnético ou chip, com monitoramento da frota 
com portal de transparência e aplicativo para dispositivos android e 
IOS, controle de notas de empenho para atender os veículos e 
maquinários desta Prefeitura Municipal. Inclui-se no Edital o subitem 
“z”, no item XXIII – Obrigações da Vencedora do Certame Licitatório: 
23.1. Uma vez notificada de que a PREFEITURA efetivará a aquisição, 
a licitante vencedora deverá comparecer em 02 (dois) dias úteis 
seguintes à notificação, para retirar a autorização de fornecimento e/ou 
ordem de serviço, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no Item 25 deste Edital. Recebida a 
autorização de fornecimento e/ou ordem de serviço, a empresa 
vencedora do certame obriga-se a: z) O prazo para a entrega da rede 
credenciada será de 5 (cinco) dias após a solicitação formal realizada 
por esta Prefeitura. z.1) Deverá ter pelo menos um posto credenciado 
no município de Primavera do Leste, Cuiabá, Campo Verde, 
Rondonópolis, Barra do Garças, Sinop, Nova Xavantina, Matupá, 
Tangará da Serra, Alto Araguaia, Aripuanã, Nobres, Sorriso, Cáceres, 
Alta Floresta e Água Boa todos no estado de Mato Grosso, Anápolis e 
São Simão no estado de Goiás e Brasília - DF. A inclusão de novos 
municípios, inclusive em outros estados deverá ser posteriormente 
acordado entre as partes, levando em consideração o interesse da 
administração. O edital com este anexo modificador encontra-se à 
disposição dos interessados na Comissão de Licitação, sito à Rua 
Maringá, 444, Centro Primavera do Leste – MT e as demais cláusulas e 
Anexos permanecem inalterados, assim como a data de abertura do 
certame. Original assinado nos autos do processo.
Primavera do Leste – MT, 19 de Setembro de 2018. Atenciosamente,

Cristian dos Santos Perius
Pregoeiro Oficial

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2018
PROCESSO N° 670/2018

(Regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto 5.450/05 e subsidiariamente, 
pelas Leis nº 8.666/93, Nº 9.784/99, LC 123/06 e suas alterações e 
demais legislação complementar). Tipo: “MENOR PREÇO POR ITEM”. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE MÃO DE OBRA
TERCEIRIZADA DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PARAOPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO 
DE SERVIÇOS RELATIVOS A CAPINA QUÍMICA E MANUAL, 
RASPAGEM, SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS AMBIENTES 
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
TAIS COMO PARQUES AMBIENTAIS, LAGOS, APPS (ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE), BEM COMO ATERRO
SANITÁRIO. SESSÃO PÚBLICAPARADISPUTADE LANCES. Dia: 04 
de outubro de 2018. Hora: 09:00 horas (Horário de Brasília – DF). Site: 
www.bllcompras.org.br. Local: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera 
do Leste – MT (Sala de Licitações). LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA
LEITURA OU OBTENÇÃO DESTE EDITAL. Dias: Segunda a Sexta-
feira (em dias de expediente). Horários: Das 12:00 h às 18:00 h – 
Horário do Mato Grosso. LOCAL: Rua Maringá, 444 – Centro – 
Primavera do Leste – MT (Sala do Setor de Licitações). RETIRADA DE 
EDITAIS PELA INTERNET. Retire o Edital acessando a página 
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, local “CIDADÃO – Editais e 
Licitações”. Quando da retirada do edital, enviar recibo à Prefeitura de 
Primavera do Leste via e-mail: licita3@pva.mt.gov.br, conforme modelo 
do Anexo VIII deste Edital, para eventuais informações aos 
interessados, quando necessário.
Primavera do Leste, 19 de setembro de 2018.

Cristian dos Santos Perius
Pregoeiro

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 04 de outubro 2018 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 16 de outubro 2018 às 14h30min *. - *(horário de Brasília) 

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, 
Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a 
PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo 
Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos Cédula de Crédito 
Bancário de 23/09/2012, cujos Fiduciantes são RENATO MONTES CARDOSO, inscrito no CPF/MF nº 688.329.821-53e 
sua mulher CARINE JARA DA SILVA CARDOSO, inscrita no CPF/MF nº 840.170.821-49, em PRIMEIRO LEILÃO 
(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 234.000,54 (Duzentos e Trinta e Quatro Mil Reais e Trinta 
Quatro Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Casa residencial, com área 
construída de 38,15m² e terreno de 250,00m², situado na Rua 1.600 do loteamento denominado Conjunto Habitacional 
Imperial, Cuiabá/MT”, melhor descrito na matrícula nº 42.875 do 6º Cartório CRI da 3º Circunscrição de Cuiabá/MT. 
Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante 
em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 125.435,90 (Cento e Vinte Cinco Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa Centavos - nos termos do art. 27, §2º da 
Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo 
on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação 
do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJAA INTEGRA DESTE 
EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4412_17).

(20,22 E 25/09/2018

Edital Expedido - EDITAL - PRAZO 20 DIAS. Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): 
TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, CNPJ: 83029140000209, Inscrição Estadual: 
13.158.051-0. atualmente em local incerto e não sabido. Finalidade: para que efetue 
o pagamento da obrigação no valor de R$ 27.626,51 (Vinte e sete mil, seiscentos 
e vinte e seis reais, e cinquenta e um centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
pena penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação 
(art. 523, §3º, Código de Processo Civil). Despacho/Decisão: Vistos etc.Recebo 
o Cumprimento de Sentença de fls. 101/104, anote junto à autuação e capa dos 
autos.Intime-se a parte Executada via edital (art. 513, §2º, inciso IV, Código de 
Processo Civil) para que efetue o pagamento da obrigação no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 
obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).Transcorrido o prazo acima 
fixado e não havendo pagamento, arbitro multa e honorários advocatícios em 10% 
(dez por cento), cada, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, 
iniciando de imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte executada apresentar 
impugnação nos próprios autos.Inexistindo manifestação da parte Executada, 
intime-se a parte Exequente para que indique bens à penhora.Independente do 
acima disposto, remetam-se os autos à Defensoria Pública para que requeira o que 
de direito em relação aos honorários sucumbenciais fixados na sentença.Cumpra-
se. Intime-se. 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, Luciene Messias, digitei. Cuiabá, 
23 de maio de 2018. Analice Rosalen Santos - Gestor(a) Judiciário(a) - Autorizado 
art. 1.205/CNGC. (20/09/2018)

ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
RONDONÓPOLIS - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 20 (vinte) DIAS. Dados do 
Processo: Processo: 1000873-98.2017.8.11.0003. Valor causa: R$ 21.953,16. 
Tipo: [BUSCA E APREENSÃO] BUSCA E APREENSÃO (181). REQUERENTE: BANCO 
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. REQUERIDO: JOSIANE RODRIGUES DE LIMA. 
Pessoa(s) a ser(em) citada(s): Nome: JOSIANE RODRIGUES DE LIMA, Endereço: 
em lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A), 
acima qualificado, atualmente e lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 
proposta, consoante consta na petição inicial, processo judicial eletrônico, disponibilizado 
integralmente via sistema: www.pje.tjmt.jus.br, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
do término do prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 
considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. Decisão: .Processo 
nº 1000873-98.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que as tentativas de citação da 
requerida restou infrutífera e o autor não logrou êxito em localizar o atual paradeiro da 
mesma, hei por bem deferir a sua citação editalícia, com prazo de 20 (vinte) dias, devendo 
ser observado os comandos do artigo 257, do CPC. Deverá o edital ser publicado em jornal 
local, de grande circulação, pelo menos duas vezes, em prazo não superior a 10 (dez) dias. 
Deverá o autor comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o cumprimento desta 
decisão sob pena de extinção. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 
13 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da Lei. Eu, Luciana 
GiarettaSenen, digitei. Rondonópolis, 23 de agosto de 2017. Luciana Martins da Silva - 
Gestor(a) Judiciário(a) - Aut. Provimento. 56/2007-CGJ. (20 e 21/09/2018)

INÁCIO CAMILO RUARO, pessoa física inscrita no CPF/MF sob nº 
079.080.830-72, em atenção ao Parecer Técnico PT Nº 
78910/CEE/SUIMIS/2013, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, a Renovação da 
Licença de Operação da Central de Geração Hidrelétrica CGH 
Cachoeirinha 0,75MW (UG-1), localizada no Rio Batovi, sub-bacia 
26, município de Tesouro/MT. (20/09/2018)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ: 08.343.492/0593-
61, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Cuiabá, as Licenças de Localização, Prévia e Instalação para 
execução do empreendimento a ser localizado na Rua João Batista S. de 
Oliveira esquina com Rua 1º de Maio, Bairro Vista Alegre, Cuiabá-MT, 
com 440 unidades habitacionais. (20/08/2018)

BENITES TRANSPORTES LTDA torna público que requereu á 
secretaria municipal de meio ambiente e desenvolvimento rural 
sustentável do município de Várzea Grande - SEMMADERS/VG a 
licença localização para (Transporte rodoviário de carga, exceto produtos 
perigosos e mudanças, municipal), situada na Av Julio Domingos De 
Campos (Lot D Industrial), nº 6550, Sala 06, Bairro Mapim, CEP 78.142-
360, Várzea Grande-MT. (20/09/2018)

GARRAFAS CUIABÁ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, portador do 
CNPJ de Nº  13.821.898/0001-00, torna público que requereu à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente E Desenvolvimento Rural Sustentável 
do Município de Várzea Grande - SEMMADERS/VG, a LICENÇA DE 
LOCALIZAÇÃO,  LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, para atividade principal de fabricação de 
embalagens de material plástico, situada na rua Filinto Muller, S/n, lote 08, 
Quadra 40, Jardim Marajoara I, Várzea Grande - MT. (20/09/2018)

VITÓRIA MINERADORA LTDA, Inscrita no CNPJ sob o n. 10.719.038/0001-
72, torna público que requereu junto a SEMA-MT as Licenças Prévia, de 
Instalação e Operação para extração e beneficiamento de areia e cascalho 
no município de Poxoréu-MT. Não foi determinado Estudo de Impacto 
Ambiental. (20/09/2018)

OTICA BELLA VISÃO LTDA, CNPJ: 31.211.271/0001-10 torna 
público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural Sustentável - SEMMADRS de Várzea Grande 
- MT, a Licença Ambiental - Modalidade: Licença de Localização para 
atividade Comercio varejista de artigos de óptica, Localizada Av. Couto 
Magalhães (lote centro), nº1902, Bairro Centro-Norte, município de 
Várzea Grande - MT. (20/09/2018)

AMANDA FERREIRA SOARES EIRELI torna público que requereu à secretaria 
municipal de meio ambiente e desenvolvimento rural sustentável do município de 
várzea grande - SEMMADERS/VG a licença ambiental - modalidade: licença de 
localização, licença prévia, licença de instalação e licença de operação, tendo 
como atividade principal serviços de manutenção e reparação mecânica de 
veículos automotores. Cadastrada sob número de CNPJ 28.803.457/0001-53, 
com sede Av Avenida Ulisses Pompel de Campos Lot Figueirinha, 2431 CEP: 
78.140-002 bairro: Gloria, Várzea Grande/MT. (20/09/2018)

DANILLO RAPHAEL DAS NEVES, CNPJ 30.572.100/0001-53, torna público 
que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano-SMADES Licenças de Localização-LL, Prévia-LP, Instalação-LI , as 
e de Operação-LO, para fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não 
especificados anteriormente, localizado na , lote 18, Quadra 70, Av. das Torres
bairro , em Santa Cruz II Cuiabá/MT

PATRÍCIA AKEMI IVANAGA, CNPJ 15.746.083/0001-87, nome fantasia 
CLIMATIZAÇÃO IVANAGA Rua Dr., estabelecida na Manoel Vargas nº 626, 
bairro , CEP 78.118.114, em , torna público que Cristo Rei Várzea Grande/MT
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e SEMMADERS/VG-
Desenvolvimento Rural Sustentável, a para Licença de Localização-LL
atividade de instalação e manutenção de ar condicionado e comércio varejista 
de peças e acessórios para aparelhos eletrônicos domésticos.

Roberto de Oliveira Silva,CNPJ 31.348.426/0001-64 na Av. Ipiranga,1258, 
Goiabeiras, Cuiabá/MT, torna público que requereu a Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano, modalidade de Licença Previa (LP) 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para a Atividade 
Serviços, lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores a no 
Estado de Mato Grosso.                                                                                   (20/09/2018)

A Votorantim Cimentos S/A, CNPJ01.637.895/0184-22, torna 
público que recebeu junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente-
SEMA/MT as Licenças Prévia 310384/2018 e de Instalação 
69240/2018, ambas com validade até 12/08/2021 para Fabricação de 
Argamassas, na Rod. MT 401, Km 14,4, Zona Rural, município de 
Cuiabá-MT

A Votorantim Cimentos S/A, CNPJ 01.637.895/0184-22, torna 
público que recebeu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente-
SEMA/MT a prorrogação da Licença de Operação 317925/2018 até a 
data de 11/12/2022, para as atividades de Extração de Calcário, Argila 
e Filito, Fabricação de Cimento e Coprocessamento de Resíduos, na 
Rod. MT 401, Km 14,4, Zona Rural, município de Cuiabá-MT  (20/09/18)

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ARRUDA – SEGUNDO SERVIÇO 
NOTARIAL E REGISTRAL DE VÁRZEA GRANDE 

 JUIZO DE PAZ E DE CASAMENTO DA COMARCA DE VÁRZEA 
GRANDE - ESTADO DE MATO GROSSO.

EDITAL DE PROCLAMAS
FAÇO SABER, que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo artigo 1.525, de I a IV do Código Civil Bra-
sileiro. WILLIAM SILVA GODOI e FABIANA CRISTINA SANTIAGO 
COELHO. Sendo o pretendente natural de Cuiabá/MT, nascido no 
dia 26/06/1989, portador da CNH 04986070406 DETRAN/MT, Data 
de Emissão 02/10/2014, Validade 09/09/2019, nela inserida o RG: 
19009437 SSP/MT e CPF: 027.634.251-86, profissão Técnico em 
Refrigeração, estado civil Solteiro, residente e domiciliado à Rua 
L, S/N, Quadra 08, Bairro Jardim União II, Várzea Grande-MT, filho 
de VAGNER VELOSO DE GODOI e MARIA DE FÁTIMA DA SILVA 
GODOI. E a pretendente natural de Rondonópolis/MT, nascida no 
dia 14/10/1997, portadora da CTPS 7221214, Série 0050-MT, Data 
de Emissão 25/05/2017, nela inserida o PIS/PASEP 125.84472.351, 
RG: 25011464 SEJUSP/MT, Data de Expedição 16/07/2010 e CPF: 
063.691.691-02, profissão Vendedora, estado civil Solteira, residen-
te e domiciliada à Rua L, S/N, Quadra 08, Bairro Jardim União II, 
Várzea Grande-MT, filha de MANOEL DIAS COELHO e EUNICE 
SANTIAGO DIAS. A contraente em virtude do casamento, passará 
a usar o nome de: FABIANA CRISTIANA SANTIAGO COELHO GO-
DOI. O regime adotado é o de COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. 
Se alguém souber de algum impedimento, que oponha-o em forma 
de lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório, no lugar de 
costume e publicado pela imprensa local. Bem como publicado em 
Jornal Diário desta Comarca e no Diário de Justiça eletrônico do Es-
tado de Mato Grosso, em conformidade com a lei 6.015/73 e legis-
lação complementar. Os contraentes casaram-se no livro______ fo-
lha_____ termo____. Várzea Grande-MT, 19 de setembro de 2018.

OFICIAL

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ARRUDA – SEGUNDO SERVIÇO 
NOTARIAL E REGISTRAL DE VÁRZEA GRANDE 

 JUIZO DE PAZ E DE CASAMENTO DA COMARCA DE 
VÁRZEA GRANDE - ESTADO DE MATO GROSSO.

EDITAL DE PROCLAMAS
FAÇO SABER, que pretendem se casar e apresentaram os do-
cumentos exigidos pelo artigo 1.525, de I a IV do Código Civil 
Brasileiro. ADAILTON FERREIRA e GILVANIA BANDEIRA DA 
SILVA. Sendo o pretendente natural de Jaciara/MT, nascido no dia 
23/09/1973, portador do RG: 1061272-6 SESP/MT, Data de Expe-
dição 18/09/2014 e CPF: 631.047.411-15, profissão Aposentado, 
estado civil Solteiro, residente e domiciliado à Rua U, S/N, Bairro 
Cohab Cristo Rei, Várzea Grande-MT, filho de SANTO FERREIRA 
e HELENA MARIA SIMÃO DA COSTA FERREIRA. E a pretenden-
te natural de Messias/AL, nascida no dia 24/02/1976, portadora da 
CTPS 1835962, Série 0060-MT, Data de Emissão 13/07/2018, nela 
inserida o PIS/PASEP 163.36433.98-7, RG: 2000001221935 SSP/
AL, Data de Expedição 04/10/2000 e CPF: 038.956.684-51, profis-
são Serviços Gerais, estado civil Viúva, residente e domiciliada à 
Rua Presidente João Poupino, Nº 8, Quadra 46, Bairro Cristo Rei, 
Várzea Grande-MT, filha de JOSÉ SANTIAGO DA SILVA e MARIA 
CICERA BANDEIRA DA SILVA. A contraente em virtude do casa-
mento, continua a usar o nome de: GILVANIA BENDEIRA DA SILVA. 
O regime adotado é o de SEPARAÇÃO DE BENS OBRIGATÓRIA 
(Art. 1.641 e 1.523 CC). Se alguém souber de algum impedimento, 
que oponha-o em forma de lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório, no lugar de costume e publicado pela imprensa local. Bem 
como publicado em Jornal Diário desta Comarca e no Diário de Jus-
tiça eletrônico do Estado de Mato Grosso, em conformidade com a 
lei 6.015/73 e legislação complementar. Os contraentes casaram-se 
no livro______ folha_______ termo_______. Várzea Grande-MT, 
19 de setembro de 2018.

OFICIAL

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE 
CAPÃO GRANDE - JUÍZO DE PAZ E DE CASAMENTO 

DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO EDITAL DE PROCLAMAS

LIVRO 6 FOLHA 36 TERMO 8796
FAÇO SABER, que pretendem se casar e apresentaram 
os documentos exigidos pelo artigo 1.525, de I, II, III e IV 
do Código Civil Brasileiro. JOÃO HENRIQUE GOMES AL-
VES e THAYNARA CAMPOS SANTANA. Sendo o preten-
dente natural de COLÍDER/MT, nascido no dia 03/05/1996, 
profissão Auxiliar de Pedreiro, estado civil Solteiro, resi-
dente e domiciliado à Rua Santa Helena, Qd. 8, Cs. 1, Ce-
lestino Pereira - Várzea Grande/MT, filho de JOÃO JOSÉ 
ALVES e de Dona CLAUDIA CRISTIANE GOMES DE 
ASSIS. E a pretendente natural de CUIABÁ/MT, nascida 
no dia 18/07/1999, profissão Do Lar, estado civil Solteira, 
residente e domiciliada à Rua V, Qd. 2, Cs. 30, José Carlos 
Guimarães - Várzea Grande/MT, filha de JOADIL SANTA-
NA e de Dona LUCINEIDE AUXILIADORA CAMPOS. Se 
alguém souber de algum impedimento, que oponha-o em 
forma de lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartó-
rio, no lugar de costume e publicado pela imprensa local 
DIÁRIO DE CUIABÁ, Cuiabá/MT. Várzea Grande/MT, 14 
de setembro de 2018.

OFICIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COMUNIDADE TERAPEUTICA TENDA DE ABRAÃO (FILIAL) CNPJ: 19.160.690/0002-55

A COMUNIDADE TERAPEUTICA TENDA DE ABRAÃO devidamente representada por seu Presidente 
S.r.  RAIMUNDO EGIDIO DASILVAASSIS, nacionalidade brasileiro, casado em Regime Parcial de Bens, 
nascido em 08/11/1965, natural de Cuiabá – MT, profissão pedreiro, tem o cargo de presidente da 
associação, e residente e domiciliado na Rua Marechal Severiano, Nº 203, Bairro Duque de Caxias em 
Cuiabá - MT, com CPF N° 412.013.531-49 e RG sob Nº 04984110 SJ/MT, nesta cidade de Lucas do Rio 
Verde - MT, CONVOCA através do presente edital, todos os associados, para Assembleia geral  
extraordinária, que será realizada na rua barreiro branco , N° s/n , Bairro zona rural Cuiabá /MT CEP: 
78.000-00- MT, com início da primeira chamada às 19:00 horas, e em segunda chamada às 19:30 horas, 
do dia 17 de agosto 2018 , com a seguinte pauta: ·Dissolução da associação comunidade terapêutica 
tenda de Abrão filial com sede em Lucas do rio verde. Lucas do Rio Verde - MT, 16 de JULHO de 2018 
RAIMUNDO EGIDIO DASILVAASSIS CPF 412.013.531-49 - Presidente

20/09/2018

CLASSIDIÁRIO 
Fone: 3644-1695





 



    
    










 








   


    


 
    

   

   









   



    






 




   





   

   

   
    
 








  




   

   

    






 






   




    


    
   
    






 







     



  
     
 








 


    

     



  







 







  


    
  

        

  
     





 










   
   
    






 










   
  



  








 



   



    
   
    








 






    
    
   

      







  
   
    

   

   





  
  



   
   



  


 
    









 
 



    


   








  

   
   


    


















 
  
    










 
                  


  
    
    
  

 























  
   
    
   

    
   
    
  





  

  

    
    







  
  


    
    







 

  
    

   








  
     

    









  
    
   
   

     

     






  


 
    
  





  




    





  






  
 





     
     






  
   






   





  

















 




    

   

   






  
   
     








   





  






  








  










  












  

   












 




  

 
    

   

   













    








  
 



   


    






 
   



    
   
  







  









 



  



 

    



   


  





  





    


    








  







  












    


     
    

   
    



 
     
















     

   










 











    





  






    









 

 


 
    



    








 











 





    



    







  

    


  






   




   
 
   








    
     









 












     
    






  

   









  
 

    


    





  
 

   

   

   









   











    
   








 

 


  


   







       
      
      

     
     
      
    

      
      
    
       

     








  

 






 
 















































  

  
   


    






 
  













    
   

   





  

   

  
  
    
       







  
   










 
 
  












 



   


     
    



  





  
 



    


   
   

    









  
 

   










  
 







    

  
    













 

 

 
  

 







 





    



    














  



     
  



     




VIPAGRO LTDA.
CNPJ/ME n° 10.950.255/0001-79 NIRE n° 51.201133093

Contrato Social - Oitava Alteração Contratual da Sociedade Empresária
Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas: (a) Nelson Pelle Junior, brasileiro, casado pelo regime comunhão universal de bens, empresário, 
natural de Sulina - Paraná, nascido 25/08/1978, portador do CPF/ME n° 655.685.831-53 e da carteira de identidade n° 1101771-6 SJ-MT, de 20/10/1994, filho de Nelson 
Pelle e de Cecília de Bortolo Pelle, residente e domiciliado na Rua Amor Perfeito, 1675-W, Bairro Bandeirantes II, Município de Lucas do Rio Verde-MT, CEP 78.455-000 
(“Nelson’”); (b) Leandro Esteves Westphal, brasileiro, casado sob o regime comunhão parcial de bens, empresário, natural de Mandaguari, Estado do Paraná, nascido 
em 14/05/1974, cadastrado no CPF/ME n° 849.663.869-34 e cédula de identidade civil n° 5.859.932-8 SSP-Paraná, de 13/09/1989, filho de Abel Hermann Westphal e de 
Maria Esteves Westphal, residente e domiciliado na Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, n° 3315, Apto. 1101, Edifício Maison Heritage Ecoville, Bairro Campo Compri-
do, Curitiba - PR, CEP 81200-528 (“Leandro”); (c) Fabio Zanardi, brasileiro, casado sob o regime comunhão parcial de bens, empresário, natural de Cornélio Procópio, 
Estado do Paraná, nascido em 10/12/1975, cadastrado no CPF/ME n° 937.421.939-53 e cédula de identidade civil n° 6.288.928-4-SSP-PR, filho de Helio Zanardi e Maria 
Eunice Palharin Zanardi, residente e domiciliado na Rua dos Flamboyant’s, n° 811-W, Bairro Centro, Nova Mutum - MT, CEP 78.450-000 (“Fabio”); e (d) Francisco Lopes 
Gonçalves Correa Neto, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 24/06/1981, natural de Presidente Prudente, SP, portador da cédula 
de identidade RG 24.431.176-6-SSP-SP, de 02/04/2007, inscrito no CPF/ME sob o n° 218.913.288-67, filho de Petrucio Eugenio Pessoa Correa e Rosa Maria de Moraes 
Correa, residente e domiciliado na Rua Calopsitas, 3197-W, Loteamento Parque das Emas, município de Lucas do Rio Verde-MT, CEP 78455-000 (“Francisco”). Únicos 
sócios da Vipagro Ltda., sociedade limitada com sede na Avenida José Aparecido Ribeiro, n° 629-S, Bairro Loteamento José Aparecido Ribeiro, Quadra A, lote 06, no mu-
nicípio de Nova Mutum, Estado do Mato Grosso, CEP 78450-000, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, sob 
o número NIRE n° 51.201133093, em sessão de 08/07/2009, e última alteração contratual arquivada na mesma Repartição sob o n° 2294538, em sessão de 17/09/2020, 
e inscrita no CNPJ/ME sob n° 10.950.255/0001-79 (“Sociedade”). Resolvem, por unanimidade: 1) Do aumento do Capital Social da Sociedade: 1.1. Aprovar o aumento 
do seu capital social, totalmente integralizado, atualmente de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), para R$ 22.516.619,00 (vinte e dois milhões, quinhentos e 
dezesseis mil, seiscentos e dezenove reais), um aumento portanto de R$ 18.516.619,00 (dezoito milhões, quinhentos e dezesseis mil, seiscentos e dezenove reais), 
representado por 18.516.619 (dezoito milhões, quinhentas e dezesseis mil, seiscentas e dezenove) novas quotas, do valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, as 
quais são totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, pelos sócios, desproporcionalmente a participação no capital social, nos termos do Parágrafo Primeiro da 
Cláusula Décima Primeira, por meio da capitalização da reserva de lucros acumulados constantes do Balanço Patrimonial de 31 de julho de 2021, da seguinte forma:

2) Cisão Parcial e Objetivos da Operação: 2.1. Aprovar integralmente o “Protocolo e Justificação para Cisão Parcial da Vipagro Ltda., com a Cisão da Parcela Cindida 
para a WP Administradora de Bens Ltda., FMG Representação Comercial Ltda. e OAZ Holding S.A.” (“Protocolo”), celebrado em 20 de agosto de 2021, que versa sobre 
a cisão parcial (“Cisão”) da Sociedade, com versão da parcela cindida para a WP Administradora de Bens Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME 
sob n° 42.358.509/0001-50 e, perante a Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, sob NIRE 51.201.833.869, com sede na Avenida Rio Grande do Sul, 1338-S, 
Bairro Menino Deus, quadra 020, lote 006A, sala 02, na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso, CEP 78455-000 (“WP”). FMG Representação Comercial 
Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob n° 14.342.291/0001-00 e, perante a Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, sob NIRE 51.201.271.429, 
com sede na Rua das Primaveras, n° 718-W, Casa, Bairro Bandeirantes, na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso, CEP 78455-000 (“FMG”), e OAZ 
Holding S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob n° 27.907.365/0001-50 e, perante a Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, sob NIRE 51.300.014.955, 
com sede na Rua das Papoulas, n° 1942, Residencial das Acácias, CEP 78450-000, na cidade de Nova Mutum, Estado do Mato Grosso (“OAZ” e, em conjunto com WP 
e FMG, denominadas “Cindendas”), o qual passa a fazer parte integrante deste instrumento como Anexo I. 2.1.1. A Cisão ora deliberada, se justifica pela necessidade 
de reorganização e segregação de ativos da Sociedade, resultando na propriedade direta desses ativos pelas Cindendas. 2.2. Ratificar a indicação dos peritos (i) Juraci 
Carlet, inscrita no CPF/ME sob nº 488.493.759-72 e no CRC sob nº PR - 024924/O e com endereço profissional na Cidade de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato 
Grosso, na Rua Machadinho, nº 1529-E, Bairro Pioneiro, CEP: 78.455-000; (ii) Apoliana de Oliveira, inscrita no CPF/ME sob n° 907.913.041-91 e no CRC/MT sob o n° 
MT-013107/O-7 com endereço profissional na Rua Goiania, 1656-S, Casa 04, Bairro Alvorada, Município de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso; e (iii) Décio 
Pacheco da Motta, inscrito no CPF/ME sob n° 075.336.627-41 e no CRC/MT sob o n° RJ-095245/O-0 T-PR com endereço profissional na Rua Nova Mutum, 2496, 
Bairro Jardim Europa, Município de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso, indicados pela administração das sociedades envolvidas, e que avaliaram, a valores 
contábeis na data-base de 31 de Julho de 2021, a parcela cindida do acervo patrimonial líquido da Sociedade, ora vertida para incorporação das Cindendas em virtude 
da Cisão. 2.2.1. Aprovar integralmente e sem restrições o Laudo de Avaliação da parcela do acervo cindido da Sociedade a ser vertida, por cisão parcial, às Cindendas, 
elaborado pelos peritos acima qualificados, datado de 27 de agosto de 2021, o qual passa a fazer parte integrante deste instrumento como Anexo II, em que se avaliou, 
a valores contábeis, a parcela cindida do acervo patrimonial da Sociedade em R$ 18.516.619,00 (dezoito milhões, quinhentos e dezesseis mil, seiscentos e dezenove 
reais), a ser vertida para a incorporação e aumento do capital social das Cindendas. 2.3. Sob consideração da aprovação do Protocolo (Anexo I) e do Laudo de Avaliação 
(Anexo II), aprovar expressamente a Cisão e declarar cindida a parcela do acervo patrimonial da Sociedade no valor de R$ 18.516.619,00 (dezoito milhões, quinhentos 
e dezesseis mil, seiscentos e dezenove reais), composta por bens móveis, imóveis e moeda corrente nacional (disponibilidade de caixa): 2.3.1. Ativos de propriedade da 
Sociedade, descritos no Anexo III, no valor total de R$ 7.529.656,86 (sete milhões, quinhentos e vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis 
centavos) e moeda corrente nacional no valor de R$ 1,14 (um real e quatorze centavos) - disponibilidade de caixa, totalizando o valor de R$ 7.529.658,00 (sete milhões, 
quinhentos e vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta e oito reais), que serão, nos termos do artigo 98, §§2° e 3o da Lei n° 6.404/76 transferidos para a WP. 2.3.1.1. A 
Sociedade declara que é legítima proprietária e possuidora dos imóveis descritos e caracterizados no Anexo III, inteiramente livres de quaisquer ônus reais, ou ações 
reipersecutórias exceto por aqueles descritos nas respectivas matrículas. 2.3.1.2. A WP declarou, nos termos do Protocolo, anexo ao presente instrumento, estar ciente 
e nada ter a opor em relação à existência dos ônus mencionados acima, aceitando receber os imóveis listados no Anexo III, na condição em que se encontram, obrigan-
do-se a manter a Sociedade, em todo tempo, livre e indene de qualquer questão, cobrança ou ação, judicial ou administrativa, relativas a tais imóveis, assumindo isola-
damente frente à Sociedade, toda e qualquer responsabilidade por tais imóveis, presentes ou futuras, de natureza civil, tributária, criminal, trabalhista, ambiental, de 
evicção de direito ou qualquer outra. 2.3.1.3. Para fins fiscais e de emolumentos atribui-se aos imóveis listados no Anexo III os valores lá identificados como seus valores 
contábeis. 2.3.1.4. Cópia da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União cuja cópia é anexada ao 
presente instrumento (Anexo IX). 2.3.2. Ativos de propriedade da Sociedade, descritos no Anexo IV, no valor total de R$ 1.896.636,18 (um milhão, oitocentos e noventa 
e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e dezoito centavos) e moeda corrente nacional no valor de R$ 0,82 (oitenta e dois centavos) - disponibilidade de caixa, totali-
zando o valor de R$ 1.896.637,00 (um milhão, oitocentos e noventa e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais), que serão, nos termos do artigo 98, §§2° e 3o da Lei n° 
6.404/76 transferidos para a FMG; 2.3.2.1. A Sociedade declara que é legítima proprietária e possuidora dos imóveis descritos e caracterizados no Anexo IV, inteiramen-
te livres de quaisquer ônus reais, ou ações reipersecutórias exceto por aqueles descritos nas respectivas matrículas. 2.3.2.2. A FMG declarou, nos termos do Protocolo, 
anexo ao presente instrumento, estar ciente e nada ter a opor em relação à existência dos ônus mencionados acima, aceitando receber os imóveis listados no Anexo IV, 
na condição em que se encontram, obrigando-se a manter a Sociedade, em todo tempo, livre e indene de qualquer questão, cobrança ou ação, judicial ou administrativa, 
relativas a tais imóveis, assumindo isoladamente frente à Sociedade, toda e qualquer responsabilidade por tais imóveis, presentes ou futuras, de natureza civil, tributária, 
criminal, trabalhista, ambiental, de evicção de direito ou qualquer outra. 2.3.2.3. Para fins fiscais e de emolumentos atribui-se aos imóveis listados no Anexo IV os valores 
lá identificados como seus valores contábeis. 2.3.3. Ativos de propriedade da Sociedade, descritos no Anexo V, no valor total de R$ 9.090.323,51 (nove milhões, noven-
ta mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos) e moeda corrente nacional no valor de R$ 0,49 (quarenta e nove centavos) disponibilidade de caixa, to-
talizando o valor de R$ 9.090.324,00 (nove milhões, noventa mil, trezentos e vinte e quatro reais), que serão, nos termos do artigo 98, §§2° e 3o da Lei n° 6.404/76 
transferidos para a OAZ. 2.3.3.1. A Sociedade declara que é legítima proprietária e possuidora dos imóveis descritos e caracterizados no Anexo V, inteiramente livres de 
quaisquer ônus reais, ou ações reipersecutórias exceto por: (a) Matrícula 265 - Av. 01 (30/01/2007) -  Averbação de Termo de Responsabilidade e Preservação de Flo-
resta com o IBAMA; (ii) Matrícula 265 - Av. 02 - Hipoteca (30/01/2007) - CRH n° 21/98221-X, valor R$80.967,60, com vencimento em 15/10/08; R. 9/33.650, CRPF n° 
000202804, valor R$293.993,28, com vencimento em 15/05/06, devedor Ademir Mognon, Anuentes Hipotecários: Alceu Mognon e sua esposa Ivani Belloni Mognon; R. 
6/33.650, CRH n° 21/90002-7 valor R$109.976,40, com vencimento em 15/06/08; R. 7/33.650, CRPH n° 21/90003-5, valor R$82.718,40, com vencimento em 15/06/08; 
R. 8/33.650, CRPH n° 40/00441-4, valor R$118.096,00 com vencimento em 15/06/09. Credor: Banco do Brasil S/A, agência desta praça; R. 10/33.650, CRH n° 20/01130-
X, valor R$753.644,22 com vencimento em 15/05/2011, Devedores: Alceu Mognon e sua esposa Ivani Belloni Mognon. Credor: Banco do Brasil S/A, agência de Diaman-
tino/MT; (iii) Matrícula 265 - Penhora - Av. 21 (05/08/2021) - Termo de penhora nos autos, datado de 04/08/2020, devidamente assinado pela Gestora Judiciária Cristiany 
Ribeiro Rosa Rose, por determinação da MMa Juíza de Direito Dra. Luciana Souza Cavar Moretti, da 2a Vara desta Comarca, processo: 1189-73.2017.811.0086 - Códi-
go: 101570, Espécie: Execução de Título Extrajudicial contra devedor solvente, sendo exequente Banco do Brasil S/A, CNPJ n° 00.000.000/0001-91 e Executado Alceu 
Mognon, CPF n° 556.915.289-04. Documentos arquivados na pasta n° 33 de Mandado. Protocolado sob n° 61.044, em 02/09/2020. (b) Matrícula 266 - Av. 01 (30/01/2007) 
- Averbação de Termo de Responsabilidade e Preservação de Floresta com o IBAMA; (ii) Matrícula 266 - Av. 02 - Hipoteca (30/01/2007) - R. 3/30.226 CRH n° 96/70423-
3, devedores: Alceu Mognon e sua esposa Ivani Belloni Mognon, Ademir Mognon e Odorino Antônio Mognon, Avalistas: Pedro Nicolau Kaczam, Gilberto Caneppele e 
Alcindo Uggeri; R. 7/30.226, CRPH n° 40/00441-4, valor R$118.096,00 com vencimento em 15/06/2009; R. 8/30.226. CRPF n° 90173968, valor R$193.200,00 com 
vencimento em 15/09/05. Avalista: Ademir Mognon; R. 9/30.226, CRH n° 21/55013-1, valor R$200.00,00 com vencimento em 15/03/2009; R. 10/30.226, CRPF n° 
000202847, valor de resgate R$700.539,84, com vencimento em 15/05/2006; emitidas ao credor Banco do Brasil S/A, Agência desta praça; R. 11/30.226, CRH n° 
20/01130-X, valor R$753.644,22, com vencimento em 15/05/201. Devedores: Alceu Mognon e sua esposa Ivani Belloni Mognon, Credor: Banco do Brasil, Agência de 
Diamantino/MT; (iii) Matrícula 266 - Av. 18 - Penhora - Termo de penhora nos autos, datado de 04/08/2020, devidamente assinado pela Gestora Judiciária Cristiany Ri-
beiro Rosa Rose, por determinação da MMa Juíza de Direito Dra. Luciana Souza Cavar Moretti, da 2a Vara desta Comarca, processo: 1395.87.2017.811.0086 - Código: 
101881, Espécie: Execução de Título Extrajudicial, sendo exequente Banco do Brasil S/A, CNPJ n° 00.000.000/0001-91 e Executado Alceu Mognon, CPF n° 556.915.289-
04.Valor da causa: R$1.330.440,27. Documentos arquivados na pasta n° 35 de Mandado. Protocolado sob n° 65.839, em 27/07/2021. 2.3.3.2. A OAZ declarou, nos 
termos do Protocolo, anexo ao presente instrumento, estar ciente e nada ter a opor em relação à existência dos ônus mencionados acima, aceitando receber os imóveis 
listados no Anexo V, na condição em que se encontram, obrigando-se a manter a Sociedade, em todo tempo, livre e indene de qualquer questão, cobrança ou ação, 
judicial ou administrativa, relativas a tais imóveis, assumindo isoladamente frente à Sociedade, toda e qualquer responsabilidade por tais imóveis, presentes ou futuras, 
de natureza civil, tributária, criminal, trabalhista, ambiental, de evicção de direito ou qualquer outra. 2.3.3.3. Para fins fiscais e de emolumentos atribui-se aos imóveis 
listados no Anexo V os valores lá identificados como seus valores contábeis. 2.4. Ficam desde já autorizados os Srs. Oficiais de Registro de Imóveis competentes, em 
relação a cada imóvel listado nos Anexos do presente instrumento, a realizar todos os registros e averbações decorrentes do presente instrumento. 2.5. Aprovar expres-
samente a relação de substituição de parte das quotas desta Sociedade por quotas das sociedades mencionadas acima, proporcionalmente a participação de cada 
sócio no capital social, conforme descrito no Protocolo. 2.6. Consignar ainda que, nos termos dos artigos 229, parágrafo primeiro, da Lei n° 6.404/76, as Cindendas serão 
sucessoras a título universal da Sociedade, respondendo proporcionalmente pelos direitos e obrigações contidos no acervo patrimonial ora cindido e respectivamente 
incorporado, como se seus fossem, efetivos ou contingentes, que decorram de atos praticados ou fatos ocorridos até esta data. 2.7. As Cindendas, na forma do Pará-
grafo Único do artigo 233 da Lei n° 6.404/76, serão responsáveis pelas obrigações inerentes à respectiva parcela do patrimônio da Sociedade a elas vertidas sem soli-
dariedade com a Sociedade, não sendo responsáveis por quaisquer obrigações ou responsabilidades passadas, presentes ou futuras da Sociedade, seja de que natu-
reza forem não relacionadas às parcelas patrimoniais vertidas, exceto se de outra forma expressamente acordado, por escrito, entre as partes. 2.8. Do mesmo modo, a 
Sociedade não será responsável solidariamente por quaisquer obrigações ou responsabilidades passadas, presentes ou futuras das Cindendas, seja de que natureza 
forem, exceto se de outra forma expressamente acordado, por escrito, entre as partes. 2.9. Por consequência da Cisão, o capital social da Sociedade sofrerá um ajuste, 
no valor de R$ 18.516.619,00 (dezoito milhões, quinhentos e dezesseis mil, seiscentos e dezenove reais), com a extinção de 18.516.619 (dezoito milhões, quinhentas e 
dezesseis mil, seiscentas e dezenove) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, da forma a seguir: (i) 3.764.829 (três milhões, setecentas e sessenta 
e quatro mil, oitocentas e vinte e nove) quotas do sócio Nelson Pelle Junior; (ii) 3.764.829 (três milhões, setecentas e sessenta e quatro mil, oitocentas e vinte e nove) 
quotas do sócio Leandro Esteves Westphal; (iii) 9.090.324 (nove milhões e noventa mil, trezentas e vinte e quatro) quotas do sócio Fabio Zanardi; e (iv) 1.896.637 (um 
milhão, oitocentas e noventa e seis mil, seiscentas e trinta e sete) quotas do sócio Francisco Lopes Gonçalves C. Neto. 2.10. Considerando o ajuste de capital acima 
aprovado pelos Sócios, o capital social da Sociedade que era de R$ 22.516.619,00 (vinte e dois milhões, quinhentos e dezesseis mil, seiscentos e dezenove reais), di-
vidido em 22.516.619 (vinte e dois milhões, quinhentas e dezesseis mil, seiscentas e dezenove) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, passará a 
ser de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), dividido em 4.000.000 (quatro milhões) de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas da 
seguinte forma: 

2.11. Nos termos acima, alterar a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade, a qual passará a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula Quinta - Do Capital So-
cial: O Capital social, expresso em moeda corrente nacional, é de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), dividido em 4.000.000 (quatro milhões) de quotas capitais, 
com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, assim distribuídas entre os Sócios-Quotistas:
Quadro Societário e Participações:

VIPAGRO LTDA. 
CNPJ/ME n° 10.950.255/0001-79 NIRE n° 51.201133093 

Contrato Social - Oitava Alteração Contratual da Sociedade Empresária 
Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas: (a) Nelson Pelle Junior, brasileiro, casado pelo 
regime comunhão universal de bens, empresário, natural de Sulina - Paraná, nascido 25/08/1978, portador do CPF/ME 
n° 655.685.831-53 e da carteira de identidade n° 1101771-6 SJ-MT, de 20/10/1994, filho de Nelson Pelle e de Cecília de 
Bortolo Pelle, residente e domiciliado na Rua Amor Perfeito, 1675-W, Bairro Bandeirantes II, Município de Lucas do Rio 
Verde-MT, CEP 78.455-000 (“Nelson’”); (b) Leandro Esteves Westphal, brasileiro, casado sob o regime comunhão 
parcial de bens, empresário, natural de Mandaguari, Estado do Paraná, nascido em 14/05/1974, cadastrado no CPF/ME 
n° 849.663.869-34 e cédula de identidade civil n° 5.859.932-8 SSP-Paraná, de 13/09/1989, filho de Abel Hermann 
Westphal e de Maria Esteves Westphal, residente e domiciliado na Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, n° 3315, Apto. 
1101, Edifício Maison Heritage Ecoville, Bairro Campo Comprido, Curitiba - PR, CEP 81200-528 (“Leandro”); (c) Fabio 
Zanardi, brasileiro, casado sob o regime comunhão parcial de bens, empresário, natural de Cornélio Procópio, Estado 
do Paraná, nascido em 10/12/1975, cadastrado no CPF/ME n° 937.421.939-53 e cédula de identidade civil n° 6.288.928-
4-SSP-PR, filho de Helio Zanardi e Maria Eunice Palharin Zanardi, residente e domiciliado na Rua dos Flamboyant’s, n° 
811-W, Bairro Centro, Nova Mutum - MT, CEP 78.450-000 (“Fabio”); e (d) Francisco Lopes Gonçalves Correa Neto, 
brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 24/06/1981, natural de Presidente Prudente, 
SP, portador da cédula de identidade RG 24.431.176-6-SSP-SP, de 02/04/2007, inscrito no CPF/ME sob o n° 
218.913.288-67, filho de Petrucio Eugenio Pessoa Correa e Rosa Maria de Moraes Correa, residente e domiciliado na 
Rua Calopsitas, 3197-W, Loteamento Parque das Emas, município de Lucas do Rio Verde-MT, CEP 78455-000 
(“Francisco”). Únicos sócios da Vipagro Ltda., sociedade limitada com sede na Avenida José Aparecido Ribeiro, n° 629-
S, Bairro Loteamento José Aparecido Ribeiro, Quadra A, lote 06, no município de Nova Mutum, Estado do Mato Grosso, 
CEP 78450-000, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, 
sob o número NIRE n° 51.201133093, em sessão de 08/07/2009, e última alteração contratual arquivada na mesma 
Repartição sob o n° 2294538, em sessão de 17/09/2020, e inscrita no CNPJ/ME sob n° 10.950.255/0001-79 
(“Sociedade”). Resolvem, por unanimidade: 1) Do aumento do Capital Social da Sociedade: 1.1. Aprovar o aumento 
do seu capital social, totalmente integralizado, atualmente de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), para 
R$ 22.516.619,00 (vinte e dois milhões, quinhentos e dezesseis mil, seiscentos e dezenove reais), um aumento portanto 
de R$ 18.516.619,00 (dezoito milhões, quinhentos e dezesseis mil, seiscentos e dezenove reais), representado por 
18.516.619 (dezoito milhões, quinhentas e dezesseis mil, seiscentas e dezenove) novas quotas, do valor nominal de 
R$1,00 (um real) cada uma, as quais são totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, pelos sócios, 
desproporcionalmente a participação no capital social, nos termos do Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Primeira, 
por meio da capitalização da reserva de lucros acumulados constantes do Balanço Patrimonial de 31 de julho de 2021, 
da seguinte forma: 

Sócios 
N° quotas  

antes aumento
Aumento de 
Capital R$ 

N° de Novas
Quotas 

Subscritas 
N° Total  

de Quotas 
Novo Capital 

Social R$ Participação 
Nelson 1.560.000 3.764.829,00 3.764.829 5.324.829 5.324.829,00 23,65%

Leandro 1.560.000 3.764.829,00 3.764.829 5.324.829 5.324.829,00 23,65%

Fábio 800.000 9.090.324,00 9.090.324 9.890.324 9.890.324,00 43,92%

Francisco 80.000 1.896.637,00 1.896.637 1.976.637 1.976.637,00 8,78%

Total 4.000.000 18.516.619,00 18.516.619 22.516.619 22.516.619,00 100,00%

2) Cisão Parcial e Objetivos da Operação: 2.1. Aprovar integralmente o “Protocolo e Justificação para Cisão 
Parcial da Vipagro Ltda., com a Cisão da Parcela Cindida para a WP Administradora de Bens Ltda., FMG 
Representação Comercial Ltda. e OAZ Holding S.A.” (“Protocolo”), celebrado em 20 de agosto de 2021, que versa 
sobre a cisão parcial (“Cisão”) da Sociedade, com versão da parcela cindida para a WP Administradora de Bens Ltda., 
sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob n° 42.358.509/0001-50 e, perante a Junta Comercial do Estado 
do Mato Grosso, sob NIRE 51.201.833.869, com sede na Avenida Rio Grande do Sul, 1338-S, Bairro Menino Deus, 
quadra 020, lote 006A, sala 02, na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso, CEP 78455-000 (“WP”). FMG 
Representação Comercial Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob n° 14.342.291/0001-00 e, 
perante a Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, sob NIRE 51.201.271.429, com sede na Rua das Primaveras, n° 
718-W, Casa, Bairro Bandeirantes, na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso, CEP 78455-000 (“FMG”), 
e OAZ Holding S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob n° 27.907.365/0001-50 e, perante a Junta Comercial 
do Estado do Mato Grosso, sob NIRE 51.300.014.955, com sede na Rua das Papoulas, n° 1942, Residencial das 
Acácias, CEP 78450-000, na cidade de Nova Mutum, Estado do Mato Grosso (“OAZ” e, em conjunto com WP e FMG, 
denominadas “Cindendas”), o qual passa a fazer parte integrante deste instrumento como Anexo I. 2.1.1. A Cisão ora 
deliberada, se justifica pela necessidade de reorganização e segregação de ativos da Sociedade, resultando na 
propriedade direta desses ativos pelas Cindendas. 2.2. Ratificar a indicação dos peritos (i) Juraci Carlet, inscrita no 
CPF/ME sob nº 488.493.759-72 e no CRC sob nº PR - 024924/O e com endereço profissional na Cidade de Lucas do 
Rio Verde, Estado do Mato Grosso, na Rua Machadinho, nº 1529-E, Bairro Pioneiro, CEP: 78.455-000; (ii) Apoliana de 
Oliveira, inscrita no CPF/ME sob n° 907.913.041-91 e no CRC/MT sob o n° MT-013107/O-7 com endereço profissional 
na Rua Goiania, 1656-S, Casa 04, Bairro Alvorada, Município de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso; e (iii) 
Décio Pacheco da Motta, inscrito no CPF/ME sob n° 075.336.627-41 e no CRC/MT sob o n° RJ-095245/O-0 T-PR com 

Penhora - Termo de penhora nos autos, datado de 04/08/2020, devidamente assinado pela Gestora Judiciária Cristiany 
Ribeiro Rosa Rose, por determinação da MMa Juíza de Direito Dra. Luciana Souza Cavar Moretti, da 2a Vara desta 
Comarca, processo: 1395.87.2017.811.0086 - Código: 101881, Espécie: Execução de Título Extrajudicial, sendo 
exequente Banco do Brasil S/A, CNPJ n° 00.000.000/0001-91 e Executado Alceu Mognon, CPF n° 556.915.289-04.Valor 
da causa: R$1.330.440,27. Documentos arquivados na pasta n° 35 de Mandado. Protocolado sob n° 65.839, em 
27/07/2021. 2.3.3.2. A OAZ declarou, nos termos do Protocolo, anexo ao presente instrumento, estar ciente e nada ter a 
opor em relação à existência dos ônus mencionados acima, aceitando receber os imóveis listados no Anexo V, na 
condição em que se encontram, obrigando-se a manter a Sociedade, em todo tempo, livre e indene de qualquer questão, 
cobrança ou ação, judicial ou administrativa, relativas a tais imóveis, assumindo isoladamente frente à Sociedade, toda e 
qualquer responsabilidade por tais imóveis, presentes ou futuras, de natureza civil, tributária, criminal, trabalhista, 
ambiental, de evicção de direito ou qualquer outra. 2.3.3.3. Para fins fiscais e de emolumentos atribui-se aos imóveis 
listados no Anexo V os valores lá identificados como seus valores contábeis. 2.4. Ficam desde já autorizados os Srs. 
Oficiais de Registro de Imóveis competentes, em relação a cada imóvel listado nos Anexos do presente instrumento, a 
realizar todos os registros e averbações decorrentes do presente instrumento. 2.5. Aprovar expressamente a relação de 
substituição de parte das quotas desta Sociedade por quotas das sociedades mencionadas acima, proporcionalmente a 
participação de cada sócio no capital social, conforme descrito no Protocolo. 2.6. Consignar ainda que, nos termos dos 
artigos 229, parágrafo primeiro, da Lei n° 6.404/76, as Cindendas serão sucessoras a título universal da Sociedade, 
respondendo proporcionalmente pelos direitos e obrigações contidos no acervo patrimonial ora cindido e 
respectivamente incorporado, como se seus fossem, efetivos ou contingentes, que decorram de atos praticados ou fatos 
ocorridos até esta data. 2.7. As Cindendas, na forma do Parágrafo Único do artigo 233 da Lei n° 6.404/76, serão 
responsáveis pelas obrigações inerentes à respectiva parcela do patrimônio da Sociedade a elas vertidas sem 
solidariedade com a Sociedade, não sendo responsáveis por quaisquer obrigações ou responsabilidades passadas, 
presentes ou futuras da Sociedade, seja de que natureza forem não relacionadas às parcelas patrimoniais vertidas, 
exceto se de outra forma expressamente acordado, por escrito, entre as partes. 2.8. Do mesmo modo, a Sociedade não 
será responsável solidariamente por quaisquer obrigações ou responsabilidades passadas, presentes ou futuras das 
Cindendas, seja de que natureza forem, exceto se de outra forma expressamente acordado, por escrito, entre as partes. 
2.9. Por consequência da Cisão, o capital social da Sociedade sofrerá um ajuste, no valor de R$ 18.516.619,00 (dezoito 
milhões, quinhentos e dezesseis mil, seiscentos e dezenove reais), com a extinção de 18.516.619 (dezoito milhões, 
quinhentas e dezesseis mil, seiscentas e dezenove) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, da forma 
a seguir: (i) 3.764.829 (três milhões, setecentas e sessenta e quatro mil, oitocentas e vinte e nove) quotas do sócio 
Nelson Pelle Junior; (ii) 3.764.829 (três milhões, setecentas e sessenta e quatro mil, oitocentas e vinte e nove) quotas do 
sócio Leandro Esteves Westphal; (iii) 9.090.324 (nove milhões e noventa mil, trezentas e vinte e quatro) quotas do sócio 
Fabio Zanardi; e (iv) 1.896.637 (um milhão, oitocentas e noventa e seis mil, seiscentas e trinta e sete) quotas do sócio 
Francisco Lopes Gonçalves C. Neto. 2.10. Considerando o ajuste de capital acima aprovado pelos Sócios, o capital 
social da Sociedade que era de R$ 22.516.619,00 (vinte e dois milhões, quinhentos e dezesseis mil, seiscentos e 
dezenove reais), dividido em 22.516.619 (vinte e dois milhões, quinhentas e dezesseis mil, seiscentas e dezenove) 
quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, passará a ser de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), 
dividido em 4.000.000 (quatro milhões) de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas da 
seguinte forma:  

Sócios - Quotistas Total de Quotas Capital Social Participação

Nelson 1.560.000 R$ 1.560.000,00 39,00%

Leandro 1.560.000 R$ 1.560.000,00 39,00%

Fabio 800.000 R$ 800.000,00 20,00%

Francisco 80.000 R$ 80.000,00 2,00%

Total 4.000.000 R$ 4.000.000,00 100,00

2.11. Nos termos acima, alterar a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade, a qual passará a vigorar com a 
seguinte redação: “Cláusula Quinta - Do Capital Social: O Capital social, expresso em moeda corrente nacional, é de 
R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), dividido em 4.000.000 (quatro milhões) de quotas capitais, com valor nominal 
de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, assim distribuídas 
entre os Sócios-Quotistas: 
Quadro Societário e Participações: 

Sócios - Quotistas Total de Quotas Capital Social Participação

Nelson Pelle Junior 1.560.000 R$ 1.560.000,00 39,00%

Leandro Esteves Westphal 1.560.000 R$ 1.560.000,00 39,00%

Fabio Zanardi 800.000 R$ 800.000,00 20,00%

Francisco Lopes Gonçalves C. 
Neto 

80.000 R$80.000,00 2,00%

Total 4.000.000 R$ 4.000.000,00 100,00

Penhora - Termo de penhora nos autos, datado de 04/08/2020, devidamente assinado pela Gestora Judiciária Cristiany 
Ribeiro Rosa Rose, por determinação da MMa Juíza de Direito Dra. Luciana Souza Cavar Moretti, da 2a Vara desta 
Comarca, processo: 1395.87.2017.811.0086 - Código: 101881, Espécie: Execução de Título Extrajudicial, sendo 
exequente Banco do Brasil S/A, CNPJ n° 00.000.000/0001-91 e Executado Alceu Mognon, CPF n° 556.915.289-04.Valor 
da causa: R$1.330.440,27. Documentos arquivados na pasta n° 35 de Mandado. Protocolado sob n° 65.839, em 
27/07/2021. 2.3.3.2. A OAZ declarou, nos termos do Protocolo, anexo ao presente instrumento, estar ciente e nada ter a 
opor em relação à existência dos ônus mencionados acima, aceitando receber os imóveis listados no Anexo V, na 
condição em que se encontram, obrigando-se a manter a Sociedade, em todo tempo, livre e indene de qualquer questão, 
cobrança ou ação, judicial ou administrativa, relativas a tais imóveis, assumindo isoladamente frente à Sociedade, toda e 
qualquer responsabilidade por tais imóveis, presentes ou futuras, de natureza civil, tributária, criminal, trabalhista, 
ambiental, de evicção de direito ou qualquer outra. 2.3.3.3. Para fins fiscais e de emolumentos atribui-se aos imóveis 
listados no Anexo V os valores lá identificados como seus valores contábeis. 2.4. Ficam desde já autorizados os Srs. 
Oficiais de Registro de Imóveis competentes, em relação a cada imóvel listado nos Anexos do presente instrumento, a 
realizar todos os registros e averbações decorrentes do presente instrumento. 2.5. Aprovar expressamente a relação de 
substituição de parte das quotas desta Sociedade por quotas das sociedades mencionadas acima, proporcionalmente a 
participação de cada sócio no capital social, conforme descrito no Protocolo. 2.6. Consignar ainda que, nos termos dos 
artigos 229, parágrafo primeiro, da Lei n° 6.404/76, as Cindendas serão sucessoras a título universal da Sociedade, 
respondendo proporcionalmente pelos direitos e obrigações contidos no acervo patrimonial ora cindido e 
respectivamente incorporado, como se seus fossem, efetivos ou contingentes, que decorram de atos praticados ou fatos 
ocorridos até esta data. 2.7. As Cindendas, na forma do Parágrafo Único do artigo 233 da Lei n° 6.404/76, serão 
responsáveis pelas obrigações inerentes à respectiva parcela do patrimônio da Sociedade a elas vertidas sem 
solidariedade com a Sociedade, não sendo responsáveis por quaisquer obrigações ou responsabilidades passadas, 
presentes ou futuras da Sociedade, seja de que natureza forem não relacionadas às parcelas patrimoniais vertidas, 
exceto se de outra forma expressamente acordado, por escrito, entre as partes. 2.8. Do mesmo modo, a Sociedade não 
será responsável solidariamente por quaisquer obrigações ou responsabilidades passadas, presentes ou futuras das 
Cindendas, seja de que natureza forem, exceto se de outra forma expressamente acordado, por escrito, entre as partes. 
2.9. Por consequência da Cisão, o capital social da Sociedade sofrerá um ajuste, no valor de R$ 18.516.619,00 (dezoito 
milhões, quinhentos e dezesseis mil, seiscentos e dezenove reais), com a extinção de 18.516.619 (dezoito milhões, 
quinhentas e dezesseis mil, seiscentas e dezenove) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, da forma 
a seguir: (i) 3.764.829 (três milhões, setecentas e sessenta e quatro mil, oitocentas e vinte e nove) quotas do sócio 
Nelson Pelle Junior; (ii) 3.764.829 (três milhões, setecentas e sessenta e quatro mil, oitocentas e vinte e nove) quotas do 
sócio Leandro Esteves Westphal; (iii) 9.090.324 (nove milhões e noventa mil, trezentas e vinte e quatro) quotas do sócio 
Fabio Zanardi; e (iv) 1.896.637 (um milhão, oitocentas e noventa e seis mil, seiscentas e trinta e sete) quotas do sócio 
Francisco Lopes Gonçalves C. Neto. 2.10. Considerando o ajuste de capital acima aprovado pelos Sócios, o capital 
social da Sociedade que era de R$ 22.516.619,00 (vinte e dois milhões, quinhentos e dezesseis mil, seiscentos e 
dezenove reais), dividido em 22.516.619 (vinte e dois milhões, quinhentas e dezesseis mil, seiscentas e dezenove) 
quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, passará a ser de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), 
dividido em 4.000.000 (quatro milhões) de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas da 
seguinte forma:  

Sócios - Quotistas Total de Quotas Capital Social Participação

Nelson 1.560.000 R$ 1.560.000,00 39,00%

Leandro 1.560.000 R$ 1.560.000,00 39,00%

Fabio 800.000 R$ 800.000,00 20,00%

Francisco 80.000 R$ 80.000,00 2,00%

Total 4.000.000 R$ 4.000.000,00 100,00

2.11. Nos termos acima, alterar a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade, a qual passará a vigorar com a 
seguinte redação: “Cláusula Quinta - Do Capital Social: O Capital social, expresso em moeda corrente nacional, é de 
R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), dividido em 4.000.000 (quatro milhões) de quotas capitais, com valor nominal 
de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, assim distribuídas 
entre os Sócios-Quotistas: 
Quadro Societário e Participações: 

Sócios - Quotistas Total de Quotas Capital Social Participação

Nelson Pelle Junior 1.560.000 R$ 1.560.000,00 39,00%

Leandro Esteves Westphal 1.560.000 R$ 1.560.000,00 39,00%

Fabio Zanardi 800.000 R$ 800.000,00 20,00%

Francisco Lopes Gonçalves C. 
Neto 

80.000 R$80.000,00 2,00%

Total 4.000.000 R$ 4.000.000,00 100,00

Parágrafo Primeiro - Com exceção das destinações para as filiais evidenciadas abaixo todo o restante do Capital Social integralizado e subscrito, fica destinado à ma-
triz. Filial 01 - Com sede na Avenida Mato Grosso, n° 220, Centro, município de São José do Rio Claro, CEP 78435-000, Estado do Mato Grosso. Fica atribuído a filial 
de n° 01 o capital de R$ 10.000,00 (dez mil reais), CNPJ n° 10.950.255/0002-50. Filial 02 - Com sede na Rua das Figueiras, n° 103S, Quadra 00G, Lote 008, Bairro 
Comercial José Aparecido Ribeiro, Município de Nova Mutum, Estado do Mato Grosso, CEP n° 78450-000. Fica atribuído a filial de n° 02 o capital de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais). Parágrafo Segundo - As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma conferirá ao seu titular direito a um voto nas deliberações sociais, que 
serão sempre tomadas pelo voto favorável do quotista representando a maioria do capital social. Parágrafo Quinto - Fica estabelecido que a instituição de qualquer ônus 
ou gravame sobre as quotas em que se divide o capital social da sociedade é vedada, somente sendo admitida através de deliberação em assembleia ou reunião dos 
sócios quotistas”. 3) Da Consolidação do Contrato Social: 3.1. Em decorrência das alterações no Contrato Social, conforme deliberações informadas acima, os sócios 
resolvem consolidar o Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: São partes neste instrumento: (a) Nelson Pelle Junior, brasileiro, casado pelo regime 
comunhão total de bens, empresário, natural de Sulina - Paraná, nascido 25/08/1978, portador do CPF/ME n° 655.685.831-53 e da carteira de identidade n° 1101771-6 
SJ-MT, de 20/10/1994, filho de Nelson Pelle e de Cecília de Bortolo Pelle, residente e domiciliado na Rua Amor Perfeito, 1675-W, Bairro Bandeirantes II, Município de 
Lucas do Rio Verde-MT, CEP 78.455-000 (“Nelson”): (b) Leandro Esteves Westphal, brasileiro, casado sob o regime comunhão parcial de bens, empresário, natural 
de Mandaguari, Estado do Paraná, nascido em 14/05/1974, cadastrado no CPF/ME n° 849.663.869-34 e cédula de identidade civil n° 5.859.932-8 SSP-Paraná, de 
13/09/1989, filho de Abel Hermann Westphal e de Maria Esteves Westphal, residente e domiciliado na Rua Deputado Heitor Alencar Furtado n° 3315, Aptº. n° 1101, Edi-
fício Maison Heritage Ecoville, Bairro Campo Comprido, Curitiba - PR, CEP 81.200-528 (“Leandro”): (c) Fabio Zanardi, brasileiro, casado sob o regime comunhão parcial 
de bens, empresário, natural de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, nascido em 10/12/1975, cadastrado no CPF/ME n° 937.421.939-53 e cédula de identidade civil n° 
6.288.928-4- SSP-PR, filho de Helio Zanardi e Maria Eunice Palharin Zanardi, residente e domiciliado na Rua dos Flamboyant’s, n ° 811-W, Bairro Centro, Nova Mutum 
- MT, CEP 78.450-000 (“Fábio”): e (d) Francisco Lopes Gonçalves Correa Neto, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 24/06/1981, 
natural de Presidente Prudente, SP, portador da cédula de identidade RG 24.431.176-6-SSP-SP, de 02/04/2007, inscrito no CPF/ME sob o n° 218.913.288-67, filho de 
Petrucio Eugenio Pessoa Correa e Rosa Maria de Moraes Correa, residente e domiciliado na Rua Calopsitas, 3197-W, Loteamento Parque das Emas, município de 
Lucas do Rio Verde- MT, CEP 78455-000 (“Francisco”). Únicos sócios da Vipagro Ltda., sociedade limitada com sede na Avenida José Aparecido Ribeiro, n° 629-S, Bairro 
Loteamento José Aparecido Ribeiro, Quadra A, lote 06, no município de Nova Mutum, Estado do Mato Grosso, CEP 78450-000, com seus atos constitutivos arquivados 
na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT sob o número NIRE n° 51.201133093, em sessão de 08/07/2009, e última alteração contratual arquivada na 
mesma Repartição sob o n° 2294538, em sessão de 17/09/2020, e inscrita no CNPJ/ME sob n° 10.950.255/0001-79 (“Sociedade”). Cláusula Primeira - da Denominação 
Social e Fantasia: A Sociedade Empresária gira sob o nome empresarial: Vipagro Ltda. e nome fantasia “DIPAGRO”. Cláusula Segunda - Da Sede, Filial e Subsidiária: 
A sociedade tem sua sede na Avenida José Aparecido Ribeiro, n° 629S, Bairro Loteamento José Aparecido Ribeiro, quadra A, lote 06, município de Nova Mutum- CEP 
n° 78450-000, Estado de Mato Grosso. Filial 01 - Com sede na Avenida Mato Grosso, n° 220, Centro, município de São José do Rio Claro, CEP 78435-000, Estado do 
Mato Grosso. Fica atribuído a filial de n° 01 o capital de R$ 10.000,00 (dez mil reais), CNPJ n° 10.950.255/0002-50. Filial 02 - Com sede na Rua das Figueiras, n° 103S, 
Quadra 00G, Lote 008, Bairro Comercial José Aparecido Ribeiro, Município de Nova Mutum, Estado do Mato Grosso, CEP n° 78450-000. Fica atribuído a filial de n° 02 o 
capital de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Parágrafo Único - A sociedade poderá estabelecer novas filiais, subsidiárias ou sucursais em qualquer ponto do território nacional 
ou no exterior, bem como efetuar investimentos no exterior em controladas e coligadas com autorização para efetuar atos necessários para gestão dos negócios, como: 
abrir, movimentar e encerrar contas bancárias no Brasil e no Exterior, obedecendo às disposições legais vigentes. Cláusula Terceira - do Objeto Social: A Sociedade 
tem por objeto social: Indústria, Comércio Atacadista, Serviços, Importação e Exportação de: • Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e 
corretivos do solo. • Representação comercial e agentes do comércio. • Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias. • Comércio atacadista de 
soja. • Comércio atacadista de algodão. • Comércio atacadista de sementes. • Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas. • Comércio atacadista de mercadorias, 
com predominância de insumos agropecuários. • Depósitos de mercadorias para terceiros tais como: Defensivos agrícolas, sementes e fertilizantes. • Atividades de 
prestação de serviços. • Participação em Sociedades. • Aluguel de imóveis próprios. • Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias e • 
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Cláusula Quarta - Do Prazo de Duração: A sociedade iniciou suas atividades em 08/07/2009 e o prazo de 
duração é indeterminado, extinguindo-se por vontade unânime dos sócios e nos casos previstos em lei. Cláusula Quinta- Do Capital Social: O Capital social, expresso em 
moeda corrente nacional, é de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), dividido em 4.000.000 (quatro milhões) de quotas capitais, com valor nominal de R$ 1,00 (um 
real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, assim distribuídas entre os Sócios-Quotistas: Quadro Societário e Participações:

Parágrafo Primeiro - Com exceção das destinações para as filiais evidenciadas abaixo todo o restante do Capital Social integralizado e subscrito, fica destinado à matriz. 
Filial 01 - Com sede na Avenida Mato Grosso, n° 220, Centro, município de São José do Rio Claro, CEP 78435-000, Estado do Mato Grosso. Fica atribuído a filial de n° 
01 o capital de R$ 10.000,00 (dez mil reais), CNPJ n° 10.950.255/0002-50. Filial 02 - Com sede na Rua das Figueiras, n° 103S, Quadra 00G, Lote 008, Bairro Comercial 
José Aparecido Ribeiro, Município de Nova Mutum, Estado do Mato Grosso, CEP n° 78450-000. Fica atribuído a filial de n° 02 o capital de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
Parágrafo Segundo - As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma conferirá ao seu titular direito a um voto nas deliberações sociais, que serão sempre 
tomadas pelo voto favorável dos sócios quotista representando a maioria do capital social. Parágrafo Terceiro - Fica estabelecido que a instituição de qualquer ônus ou 
gravame sobre as quotas em que se divide o capital social da sociedade é vedada, somente sendo admitida através de deliberação em assembleia ou reunião dos sócios 
quotistas. Cláusula Sexta - da Responsabilidade: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor do Capital Social, conforme preceitua o Art. 1.052 do Código Civil, Lei 
10.406/2002. I - Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Art. 1.054 c/c o Art. 997, VIII, do Código Civil, Lei 
10.406/2002. Cláusula Sétima - dos Administradores e suas Atribuições: A administração da Sociedade será exercida por quatro administradores, sócios ou não, de 
acordo com os poderes, autorizações, limitações e restrições estabelecidas neste instrumento. Os administradores indicados e nomeados neste instrumento são os Srs. 
Nelson Pelle Junior, brasileiro, casado pelo regime comunhão total de bens, empresário, natural de Sulina- Paraná, nascido 25/08/1978, portador do CPF n° 655.685.831-
53 e da carteira de identidade n° 1101771-6 SJ-MT, de 20/10/1994, filho de Nelson Pelle e de Cecília de Bortolo Pelle, residente e domiciliado Rua Amor Perfeito, 1675-
W, Bairro Bandeirantes II, Município de Lucas do Rio Verde-MT, CEP 78.455-000; Leandro Esteves Westphal, brasileiro, casado sob o regime comunhão parcial de bens, 
empresário, natural de Mandaguari, Estado do Paraná, nascido em 14/05/1974, cadastrado no CPF n° 849.663.869-34 e cédula de identidade civil n° 5.859.932-8 
SSP- Paraná, de 13/09/1989, filho de Abel Hermann Westphal e de Maria Esteves Westphal, residente e domiciliado Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, n° 3315, Apto 
1101, Edifício Maison Heritage Ecoville, Bairro Campo Comprido, Curitiba - PR, CEP 81200- 528; Sr. Fabio Zanardi, brasileiro, casado sob o regime comunhão parcial 
de bens, empresário, natural de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, nascido em 10/12/1975, cadastrado no CPF n° 937.421.939-53 e cédula de identidade civil n° 
6.288.928-4-SSP- PR, filho de Helio Zanardi e Maria Eunice Palharin Zanardi, residente e domiciliado na Rua dos Flamboyant’s, 811-W, Bairro Centro, Nova Mutum-MT, 
CEP 78450-000; e Francisco Lopes Gonçalves Correa Neto, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 24/06/1981, natural de Presiden-
te Prudente, SP, portador da cédula de identidade RG 24.431.176-6-SSP-SP, de 02/04/2007, inscrito no CPF/ME sob o n° 218.913.288-67, filho de Petrucio Eugenio 
Pessoa Correa e Rosa Maria de Moraes Correa, residente e domiciliado na Rua Calopsitas, 3197-W, Loteamento Parque das Emas, município de Lucas do Rio Verde-
-MT, CEP 78455-000. Estando empossados, nomeados e autorizados a utilizar o nome empresarial da sociedade, dispensando-os de caução e investidos dos mais 
amplos e gerais poderes, podendo representar a sociedade em juízo ou fora dele, nas relações com terceiros, nas repartições públicas e autarquias, assinando todos os 
documentos necessários à gestão dos negócios podendo inclusive, de acordo com o Parágrafo Sexto, nomear procuradores, desde que o instrumento de mandato 
conste o prazo do mandato determinado e poderes específicos. Parágrafo Primeiro - Os Srs. Nelson Pelle Junior; Leandro Esteves Westphal; Fabio Zanardi e Francisco 
Lopes Gonçalves Correa Neto, são nomeados administradores com amplos poderes de representação, contudo, os referidos administradores, necessariamente, deve-
rão assinar sempre em conjunto, quando da prática de atos que visem alienação e oneração de bens imóveis, constituintes do capital social e participação societárias. 
Os administradores estão autorizados quanto à outorgada garantia, tais como aval, fianças, abonos ou endossos de favor a empresa Dipagro Ltda., pessoa jurídica de 
direito privado, sociedade empresária, devidamente inscrita no CNPJ sob n° 06.338.993/0001-92 e Nire na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o n° 
51.200901763, estabelecida na Av. Amazonas, 1329-S, Quadra 20, Lote 13, Bairro Menino Deus, em Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso. Parágrafo Segundo 
- Para os demais atos, fica estabelecido que o administrador Sr. Fabio Zanardi deverá assinar sempre em conjunto com o Sr. Nelson Pelle Junior e na ausência do Sr. 
Nelson Pelle Junior o administrador Sr. Leandro Esteves Westphal e ou Francisco Lopes Gonçalves Correa Neto. Os poderes conferidos compreendem todos os demais 
atos, exceto, as observações e condições contidas no Parágrafo Primeiro supramencionado. Aos referidos administradores, fica concedido à possibilidade de nomear 
procuradores, nos termos do Parágrafo Sexto, desde que o instrumento de mandato conste com prazo de mandato determinado e poderes específicos. Por meio deste 
instrumento fica estabelecido que o Sr. Nelson Pelle Junior, poderá assinar individualmente conferido a ele os seguintes poderes: Representação isolada na prática de 
todos os atos inerentes na obtenção do certificado digital da AC SERPRO, certificadora credenciada pela ICP-BRASIL, podendo para tanto, assinar isoladamente todos 
os documentos que se fizerem necessários, inclusive a Solicitação de Certificado Digital e Termo de Titularidade e Responsabilidade do Certificado Digital. Parágrafo 
Terceiro - Os administradores da sociedade deverão ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na 
administração de seus próprios negócios, conforme dispõe o Art. 1.011 da Lei 10.406/2002. Parágrafo Quarto - Responde por perdas e danos perante a sociedade o 
administrador que realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com a maioria. Parágrafo Quinto - Os administradores respondem 
solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções. Parágrafo Sexto - Ao administrador é vedado fazer-se 
substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituírem mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos 
e operações que poderão praticar. Cláusula Oitava - dos Impedimentos e Restrições: Os Administradores são investidos de todos os poderes necessários para prática 
dos atos de gestão, ficando vedado ainda, o uso ou emprego da denominação social em negócios ou transações estranhas aos objetivos sociais, exceto no que tange 
a garantias e avais a empresas ligadas, com finalidade exclusiva de facilitar operações comerciais da sociedade, observada sempre a Cláusula Sétima. Cláusula Nona 
- das Reuniões e Deliberações Sociais: As deliberações sociais serão tomadas em reuniões de sócios, presididas e secretariadas pelos sócios presentes, que lavrarão 
uma Ata de reunião levada posteriormente a registro em órgão competente, ficando a sociedade dispensada da manutenção e lavratura de Livro de ATA. Parágrafo 
Primeiro - A convocação para a reunião de sócios se dará por escrito, com obtenção individual de ciência, dispensando-se as formalidades da publicação do anúncio, 
conforme § 6º, do artigo 1.072, da Lei nº 10.406/02. Parágrafo Segundo - A reunião dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no 
mínimo 3/4 (três quartos) do capital social e, em seguida, qualquer número. Parágrafo Terceiro - Fica dispensada a reunião dos sócios, quando estes decidirem por es-
crito sobre as matérias objeto de deliberação, nos termos do § 3º, do art. 1.072 da Lei nº 10.406/2002. Parágrafo Quarto - A reunião dos sócios ocorrerá nos termos 
previstos em lei, ordinariamente, nos quatro primeiros meses depois de findo o exercício social, de acordo com o artigo 1.078 da Lei nº 10.406/2002 e extraordinariamen-
te sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos sócios, salvo, se todos os sócios estiverem presentes e decidirem por escrito acerca da matéria em 
pauta. Parágrafo Quinto - Nas reuniões, o sócio poderá ser representado por outro sócio ou por procurador devidamente constituído para este fim específico. Parágrafo 
Sexto - Os sócios deliberarão em reuniões sobre as seguintes matérias, ressalvado o disposto no parágrafo terceiro do presente artigo: I. a aprovação das contas da 
administração; II. a designação dos administradores, quando feita em ato separado; III. a destituição dos administradores; IV. a modificação do contrato social; V. a in-
corporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação; VI. a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas; 
e VII. o pedido de concordata. Parágrafo Sétimo - As deliberações dos sócios serão tomadas, observado os quoruns mínimos a seguir: I. pelos votos correspondentes, 
no mínimo, a três quartos do capital social, nos casos previstos nos incisos I e VI do Parágrafo Sexto e em conformidade com o art. 1.071 da Lei 10.406/02; II. pelos 
votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos previsto no inciso VII do Parágrafo Sexto e em conformidade com o art. 1.071 da Lei 10.406/02; 
III. pela unanimidade de votos dos sócios, nos casos previstos nos incisos II, III, IV e V do Parágrafo Sexto; e IV. pelos votos da maioria absoluta dos sócios, nos demais 
casos previstos neste contrato ou na lei, e omissos no Parágrafo Sexto, aplicando-se então a regra geral do Art. 1.010 da Lei 10.406/02. Cláusula Décima - do Pró-La-
bore: Pelo exercício da administração, os administradores, quando no exercício de suas funções, farão jus a uma retirada mensal a título de Pró-Labore, observadas as 
disposições regulamentares pertinentes. Cláusula Décima Primeira - dos Resultados e sua Distribuição: O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 
31 de dezembro de cada ano, data em que os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, elaborando as demonstrações financeiras exigidas 
legalmente. Parágrafo Primeiro - A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos 
percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o Art. 1.007 da Lei 10.406/2002. Parágrafo Segundo - Fica a sociedade autorizada a distribuir ante-
cipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediária observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o Capital Social, 
conforme estabelece o Art. 1.059 da Lei 10.406/2002. Cláusula Décima Segunda - Da Cessão de Quotas: As quotas do Capital Social são indivisíveis e não poderão ser 
cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento de todos os sócios. Parágrafo Primeiro - A cessão de quotas de que trata esta Cláusula, deverá ser 
precedida de notificação expressa, aos sócios, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias contados do efetivo recebimento. Notificação esta com objetivo de cien-
tificar e obter a manifestação expressa, que deverá se dar no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento, do sócio quanto a nova composição societária. Parágrafo Segun-
do - Fica dispensada a realização de Assembleia geral citada no “caput” desta cláusula e as exigências mencionadas nos parágrafos Primeiro e Segundo, com funda-
mento no artigo 1072 § Io do Código Civil já que a sociedade não possui mais que dez sócios. Cláusula Décima Terceira - A maioria dos sócios quotistas, representativa 
de mais de metade do capital social, quando entender que um ou mais sócios quotistas estão pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável 
gravidade, caracterizando justa causa de exoneração, poderá excluir os referidos sócios quotistas da sociedade, mediante alteração do contrato social. Parágrafo Pri-
meiro - A exclusão deverá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu 
comparecimento e o exercício do direito de defesa. Parágrafo Segundo - A liquidação dos haveres do sócio excluído será realizada na forma prevista no Parágrafo 
Único da Cláusula Décima Sétima deste instrumento e considerando o valor das quotas apurado em conformidade com o balanço anual realizado no último exercício, 
se tal valor não corresponder à realidade, será adotado o valor de mercado dos ativos da empresa. Cláusula Décima Quarta - do Falecimento, Saída ou Impedimento 
de Sócio: Na hipótese de falecimento de sócios quotistas, a sociedade não se dissolverá e liquidar- se-á a sua quota. Parágrafo Único - O pagamento das quotas do 
sócio quotista nos casos de morte; incapacidade do quotista; liquidação ou falência de quotista pessoa jurídica; ou retirada de sócio dissidente na forma do artigo 1029 
do CC/2002, será da seguinte forma: a) 50% do valor se dará com a entrega de Imóvel Rural ou Urbano, pela avaliação de mercado e não contábil; b) Os 50% restantes 
serão pagos em dinheiro, em 48 parcelas mensais, indicados pelo INPC. Cláusula Décima Quinta - Em caso de separação ou divórcio de um ou mais sócios, indepen-
dentemente do regime de casamento, a ex-cônjuge não poderá ingressar na sociedade como sócio. Parágrafo Primeiro - E estando esta sociedade lastreada no princí-
pio do consentimento o que significa à impossibilidade de impor à pessoa jurídica nova composição de sócios que não seja correspondente à composta neste contrato 
constitutivo. Logo, a entrada de novos sócios dependerá sempre da concordância unânime dos demais sócios integrantes. Parágrafo Segundo - Caso não haja faleci-
mento nem impedimento, mas, se por motivos diversos, um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar todos os sócios por escrito com antecedência de 
60 (sessenta) dias, e seus haveres lhes serão pagos conforme o Parágrafo Único da Cláusula Décima Quarta. Cláusula Décima Sexta - da Dissolução e Liquidação da 
Sociedade: A Sociedade será dissolvida apenas por deliberação dos sócios, convocados para este fim, respeitado o quórum deliberativo previsto no § 7º da Cláusula 
Nona. Cláusula Décima Sétima - Na hipótese de exclusão de sócios quotistas, a sociedade não se dissolverá e liquidar-se-á a sua quota. Parágrafo Único - O pagamen-
to das quotas do sócio quotista nos casos de exclusão, liquidação ou falência de quotista pessoa jurídica; ou retirada de sócio dissidente na forma da Cláusula Décima 
Quarta. Cláusula Décima Oitava - dos Casos Omissos: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do novo código civil, e de 
outros dispositivos legais que lhe sejam aplicáveis. Cláusula Décima Nona - Do Desimpedimento:  Os Sócios e Administradores declaram, sob as penas da lei, expres-
samente que não se acham impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, § 1º, 
da Lei nº 10.406/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94. Cláusula Vigésima - Do Foro: Qualquer questão 
oriunda da interpretação ou execução deste contrato ou qualquer outra discussão que surja entre os sócios, deverá ser decidida no foro da Comarca de Nova Mutum, 
Estado do Mato Grosso, o qual deverá ter preferência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. E, por estarem assim justos e contratados, assinam 
eletronicamente a 8a Alteração Contratual da Vipagro Ltda. Nova Mutum (MT), 31 de Agosto de 2021. Assinado Eletronicamente por Sócios Quotistas: Nelson Pelle 
Junior - CPF n° 655.685.831-53; Leandro Esteves Westphal - CPF n° 849.663.869-34; Fabio Zanardi - CPF n° 937.421.939-53; Francisco Lopes Gonçalves Correa Neto 
- CPF n° 218.913.288-67. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o n° 2425140 em 06/10/2021. Protocolo 211283657 de 28/09/2021. Julio 
Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Sócios - Quotistas Total de Quotas Capital Social Participação

Nelson Pelle Junior 1.560.000 R$ 1.560.000,00 39,00%

Leandro Esteves Westphal 1.560.000 R$ 1.560.000,00 39,00%

Fabio Zanardi 800.000 R$ 800.000,00 20,00%

Francisco Lopes Gonçalves C. Neto 80.000 R$ 80.000,00 2,00%

Total 4.000.000 R$ 4.000.000,00 100,00

Parágrafo Primeiro - Com exceção das destinações para as filiais evidenciadas abaixo todo o restante do Capital Social 
integralizado e subscrito, fica destinado à matriz. Filial 01 - Com sede na Avenida Mato Grosso, n° 220, Centro, 
município de São José do Rio Claro, CEP 78435-000, Estado do Mato Grosso. Fica atribuído a filial de n° 01 o capital de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), CNPJ n° 10.950.255/0002-50. Filial 02 - Com sede na Rua das Figueiras, n° 103S, Quadra 
00G, Lote 008, Bairro Comercial José Aparecido Ribeiro, Município de Nova Mutum, Estado do Mato Grosso, CEP n° 
78450-000. Fica atribuído a filial de n° 02 o capital de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Parágrafo Segundo - As quotas são 
indivisíveis em relação à sociedade e cada uma conferirá ao seu titular direito a um voto nas deliberações sociais, que 
serão sempre tomadas pelo voto favorável dos sócios quotista representando a maioria do capital social. Parágrafo 
Terceiro - Fica estabelecido que a instituição de qualquer ônus ou gravame sobre as quotas em que se divide o capital 
social da sociedade é vedada, somente sendo admitida através de deliberação em assembleia ou reunião dos sócios 
quotistas. Cláusula Sexta - da Responsabilidade: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor do Capital Social, 
conforme preceitua o Art. 1.052 do Código Civil, Lei 10.406/2002. I - Os sócios não responderão subsidiariamente pelas 
obrigações sociais, conforme estabelece o Art. 1.054 c/c o Art. 997, VIII, do Código Civil, Lei 10.406/2002. Cláusula 
Sétima - dos Administradores e suas Atribuições: A administração da Sociedade será exercida por quatro 
administradores, sócios ou não, de acordo com os poderes, autorizações, limitações e restrições estabelecidas neste 
instrumento. Os administradores indicados e nomeados neste instrumento são os Srs. Nelson Pelle Junior, brasileiro, 
casado pelo regime comunhão total de bens, empresário, natural de Sulina- Paraná, nascido 25/08/1978, portador do 
CPF n° 655.685.831-53 e da carteira de identidade n° 1101771-6 SJ-MT, de 20/10/1994, filho de Nelson Pelle e de 
Cecília de Bortolo Pelle, residente e domiciliado Rua Amor Perfeito, 1675-W, Bairro Bandeirantes II, Município de Lucas 
do Rio Verde-MT, CEP 78.455-000; Leandro Esteves Westphal, brasileiro, casado sob o regime comunhão parcial de 
bens, empresário, natural de Mandaguari, Estado do Paraná, nascido em 14/05/1974, cadastrado no CPF n° 
849.663.869-34 e cédula de identidade civil n° 5.859.932-8 SSP- Paraná, de 13/09/1989, filho de Abel Hermann 
Westphal e de Maria Esteves Westphal, residente e domiciliado Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, n° 3315, Apto 
1101, Edifício Maison Heritage Ecoville, Bairro Campo Comprido, Curitiba - PR, CEP 81200- 528; Sr. Fabio Zanardi, 
brasileiro, casado sob o regime comunhão parcial de bens, empresário, natural de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, 
nascido em 10/12/1975, cadastrado no CPF n° 937.421.939-53 e cédula de identidade civil n° 6.288.928-4-SSP- PR, 
filho de Helio Zanardi e Maria Eunice Palharin Zanardi, residente e domiciliado na Rua dos Flamboyant’s, 811-W, Bairro 
Centro, Nova Mutum-MT, CEP 78450-000; e Francisco Lopes Gonçalves Correa Neto, brasileiro, casado em 
comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 24/06/1981, natural de Presidente Prudente, SP, portador da cédula 
de identidade RG 24.431.176-6-SSP-SP, de 02/04/2007, inscrito no CPF/ME sob o n° 218.913.288-67, filho de Petrucio 
Eugenio Pessoa Correa e Rosa Maria de Moraes Correa, residente e domiciliado na Rua Calopsitas, 3197-W, 
Loteamento Parque das Emas, município de Lucas do Rio Verde-MT, CEP 78455-000. Estando empossados, nomeados 
e autorizados a utilizar o nome empresarial da sociedade, dispensando-os de caução e investidos dos mais amplos e 
gerais poderes, podendo representar a sociedade em juízo ou fora dele, nas relações com terceiros, nas repartições 
públicas e autarquias, assinando todos os documentos necessários à gestão dos negócios podendo inclusive, de acordo 
com o Parágrafo Sexto, nomear procuradores, desde que o instrumento de mandato conste o prazo do mandato 
determinado e poderes específicos. Parágrafo Primeiro - Os Srs. Nelson Pelle Junior; Leandro Esteves Westphal; 
Fabio Zanardi e Francisco Lopes Gonçalves Correa Neto, são nomeados administradores com amplos poderes de 
representação, contudo, os referidos administradores, necessariamente, deverão assinar sempre em conjunto, quando 
da prática de atos que visem alienação e oneração de bens imóveis, constituintes do capital social e participação 
societárias. Os administradores estão autorizados quanto à outorgada garantia, tais como aval, fianças, abonos ou 
endossos de favor a empresa Dipagro Ltda., pessoa jurídica de direito privado, sociedade empresária, devidamente 
inscrita no CNPJ sob n° 06.338.993/0001-92 e Nire na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o n° 
51.200901763, estabelecida na Av. Amazonas, 1329-S, Quadra 20, Lote 13, Bairro Menino Deus, em Lucas do Rio 
Verde, Estado de Mato Grosso. Parágrafo Segundo - Para os demais atos, fica estabelecido que o administrador 
Sr. Fabio Zanardi deverá assinar sempre em conjunto com o Sr. Nelson Pelle Junior e na ausência do Sr. Nelson 
Pelle Junior o administrador Sr. Leandro Esteves Westphal e ou Francisco Lopes Gonçalves Correa Neto. Os 
poderes conferidos compreendem todos os demais atos, exceto, as observações e condições contidas no Parágrafo 
Primeiro supramencionado. Aos referidos administradores, fica concedido à possibilidade de nomear procuradores, 
nos termos do Parágrafo Sexto, desde que o instrumento de mandato conste com prazo de mandato determinado e 
poderes específicos. Por meio deste instrumento fica estabelecido que o Sr. Nelson Pelle Junior, poderá assinar 
individualmente conferido a ele os seguintes poderes: Representação isolada na prática de todos os atos inerentes na 
obtenção do certificado digital da AC SERPRO, certificadora credenciada pela ICP-BRASIL, podendo para tanto, assinar 
isoladamente todos os documentos que se fizerem necessários, inclusive a Solicitação de Certificado Digital e Termo de 
Titularidade e Responsabilidade do Certificado Digital. Parágrafo Terceiro - Os administradores da sociedade deverão 
ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na 

CIDADE UF LOTEAMENTO QUADRA E LOTE CLIENTE PARCELAS EM ATRASO

Rondonópolis MT RESIDENCIAL PARQUE DOS LÍRIOS Mª AUXILIADORA Qd 30 Lt 22 Vanessa Dayana Ferreira de Souza 003/003 e 005 a 010/150
Rondonópolis MT RESIDENCIAL PARQUE DOS LÍRIOS Mª AUXILIADORA Qd 12 Lt 08 Weverton Xavier Bastos 009 a 014/150
Rondonópolis MT RESIDENCIAL PARQUE DOS LÍRIOS ALÉM DO HORIZONTE Qd 29 Lt 18 Célia Alves dos Santos Silva 004/004 e 026 a 030/150

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL

NOTA: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ: 07.484.175/0001-60, localizada na Rua 15 de Dezembro, 21 Pavmto 03 - Centro Anápolis/GO, 
na qualidade de proprietária do loteamento acima descrito, tendo em vista a não localização de Vossa Senhoria e após inúmeras e inúteis tentativas de recebimento do débito supracitado, serve-se da presente 

NOTIFICAÇÃO para constituir V. Sª. em mora, nos termos do Artigo 32, caput , da Lei nº 6.766/79 e dar-lhe o prazo  improrrogável de 30 DIAS, a contar da publicação deste, para regularização do débito acima  
descrito, ficando certo que o não pagamento do débito no prazo supracitado implicará na imediata e automática rescisão do Contrato de Compra e Venda, independentemente de qualquer outro aviso, 

interpelação ou ação Judicial. 

ETAMIL BIOENERGIA S.A.

 LUIS CARLOS LORO 
DIRETOR PRESIDENTE

JOSE GONÇALVES DA ROCHA FILHO
CONTADOR

Nota 2021 2020 Passivo e patrimônio líquido Nota 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Estoques
Impostos de renda e contribuição social
Outros créditos

Total do ativo circulante

Não circulante

Impostos a recuperar
Total do realizável a longo prazo

Investimentos
Propriedade para investimento
Imobilizado
Intangível

Total do ativo não circulante

Total do ativo

3

4

5
6

7.244 
 - 

 36 
 40 

7.320

 3.382 
3.382 

124 
 24.930 

 158.256 
 58 

 186.750 

 194.070 

 39.386 
 82 

 - 
 501 

39.969

 3.227 
 3.227 

 1 
 - 

 180.364 
 1.509 

185.101 

 225.070 

Circulante
Fornecedores 
Empréstimos e financiamentos
Salários, férias e encargos sociais
Impostos de renda e contribuição
social a recolher
Adiantamentos a clientes
Obrigações fiscais

Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Impostos diferidos
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido 

Capital social
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do passivo
Total do passivo e patrimônio líquido

7
8

9

8
10

11

 984 
 25.010 

 117 
 744 

4.000 
 79 

30.934 

94.744 
 - 

94.744 

81.350 
 (12.958)

68.392 
 125.678 
 194.070 

 3.682 
 90.408 

 208 
 - 

- 
 30 

 94.328

85.334 
 470 

85.804

66.349 
 (21.411) 

44.938 
 180.132 
 225.070 

Ativo

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Demonstrações de resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)

Nota 2020
Receita operacional líquida
Custo dos serviços prestados
Lucro bruto
Despesas operacionais
Despesas administrativas e gerais
Outras receitas operacionais líquidas
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Financeiras líquidas
Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Imposto de renda e contribuição social correntes
Resultado do exercício
Resultado por ação - R$

12
14

14
14

15
15

10
10

 19.944 
 (4.471) 
15.473 

(7.231) 
 5.807 

14.049 
771 

 (4.310) 
(3.539) 
10.510 

470 
 (2.527) 

8.453 
0,10 

2019
 -   
 -   
-   

(3.513) 
 370 

(3.143) 
574 

 (2.030) 
(1.456) 
(4.599) 

 -   
 -   

(4.599) 
(0,07) 

ABANDONO DE EMPREGO
CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

JOSE DINO GONCALVES DE OLIVEIRA

ABANDONO DE EMPREGO
CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

CICERO DE SOUSA MARINHO

Tomada de Preços no 001/2022 
Processo n° 23108.007088/2022-10

A Comissão de Licitações Fundação Universidade Federal de Mato 
Grosso torna público que fará licitação na modalidade de TOMADA DE 
PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, SOB A FORMA DE 
EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO 
UNITÁRIO, que tem por objeto “Reforma da Casa do Estudante 
Universitário localizado no Jardim Itália em Cuiabá-MT”, com 
abertura da sessão pública prevista para as 09h00min do dia 29 de abril 
de 2022. 
Edital e demais anexos disponíveis no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Esclarecimentos adicionais 
poderão ser adquiridos junto à Comissão Permanente de Licitação, 
situada na UFMT- Av. Fernando Correa da Costa, 2.367 - Bairro Boa 
Esperança, Térreo do Bloco do Casarão, Tel (65)3313-7207 ou e-mail 
cpl.ufmt@gmail.com, das 08h00min às 11h30min.

MARIA DE FÁTIMA XAVIER
Gerente de Licitações/UFMT

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
MATO GROSSO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

AGRICOLA LIBRELOTTO NOBRES S.A., CNPJ: 17.384.527/0001-60, 
TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À SECRETARIA DE ESTADO DE 
MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO – SEMA/MT, A LICENÇA POR 
ADESÃO E COMPROMISSO – LAC – PARA A SUBSTITUIÇÃO DE PON-
TES COM MANILHAS DE CONCRETO POR ADUELAS DE CONCRE-
TO, SITUADAS NA FAZENDA AURORA, ESTRADA RIO NOVO, KM 75, 
ZONA RURAL, NOS SEGUINTES PONTOS: LAT: 14°19’50,68”S E LONG: 
55°52’23,67”O; LAT: 14°18’50”S E LONG: 55°43’5,910”O. 

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

1º LEILÃO:  25 de abril de 2022, às 11h00min *. 2º LEILÃO: 05 de maio de 2022, às 15h00min *. *(horário de Brasília)
ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Ofi cial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar, Edifício Berrini One - Brooklin Paulista - 
CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E/OU ON-LINE, 
nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos 
do instrumento particular de venda e compra de imóvel, fi nanciamento com garantia de alienação fi duciária e outras avenças - contrato nº 074407230000304 com força de 
escritura pública, datado em 31/05/2011, fi rmado com o Fiduciante Carlos Augusto Dare, RG nº 1026558-9-SSP/MT e CPF nº 901.002.711-20, residente e domiciliado em 
Cuiabá/MT, em PRIMEIRO LEILÃO (25 de abril de 2022, às 11h00min), com lance mínimo igual ou superior a R$ R$369.583,06 (trezentos e sessenta e nove mil e quinhentos 
e oitenta e três reais e seis centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pela Casa nº 106, modelo C - frente para a Rua Projetada Treze, 
localizada na quadra N do Condomínio Residencial Terra Nova Várzea Grande I, nesta cidade de Várzea Grande/MT, e estacionamento de dois (02) automóveis de passeio 
de médio porte, com uma área privativa de construção de 66,8800m², área comum de construção de 0,9352m², totalizando a área construída de 67,8152m², melhor descrito 
na matrícula nº 71.662 do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT. Cadastrado na Prefeitura sob nº 918806-3. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad 
corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (05 de maio de 2022, 
às 15h00min), com lance mínimo igual ou superior a R$ 146.286,19 (cento e quarenta e seis mil e duzentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos - nos termos do art. 27, 
§2º da Lei 9.514/97). Se o caso, o leilão presencial ocorrerá no escritório do Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar na 
Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), e se habilitar com antecedência de 24 horas úteis do início 
do leilão. Em virtude da pandemia da COVID-19 o evento será realizado exclusivamente on line através da Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e do 
SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net). Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NA LOJA SOLD LEILÕES 
(www.sold.superbid.net) E NO SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net). Informações:11-4950-9400 / / imoveis.sac@superbid.net (17658 - Dossiê).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O S I N D I C AT O D O S T R A B A L H A D O R E S D A
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E 
PESQUISA PÚBLICA DE MATO GROSSO – SINTERP-
MT, com sede na Rua 5, Casa 16, Setor Centro-Sul, Bairro 
Morada do Ouro, CNPJ sob o nº 33.793.803/0001-08 
através do Presidente Sr. PEDRO CARLOS CARLOTTO, 
no uso de suas atribuições estatutárias, com base no Artigo 
23º VIII do Estatuto, CONVOCA através do presente Edital 
os filiados do SINTERP-MT, para Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se em AMBIENTE TOTALMENTE 
VIRTUAL no dia 29 de abril de 2022 (sexta-feira), por meio 
do aplicativo ZOOM, que iniciará às 15:00 horas, primeira 
chamada, e às 15:30 horas, segunda chamada, através do 
link: https://us02web.zoom.us/j/85334565207, com 
seguinte pauta na ordem do dia: I) da deliberação da 
incorporação da Associação dos Servidores da Empaer – 
ASPAER CNPJ nº 03.986.916/0001-50, com o objetivo de 
lhes suceder em direitos e obrigações e para tal intuito 
alterar o Estatuto com a inclusão da previsão das seguintes 
finalidades a serem especificadas no artigo 2º: N) Promover 
cursos, palestras e outros eventos sociais e culturais que 
contribuam para o desenvolvimento e capacitação dos 
Sindicalizados; O) Manter convênio e parcerias com 
entidades públicas, privadas e afins; II) da deliberação 
sobre a continuidade do pagamento da contribuição sindical 
associativa pelos empregados aposentados, pelos ex-
empregados que aderiram ao PDV e pelos 61 empregados 
que aguardam a reintegração judicial. A forma virtual de 
realização da assembleia, ora convocada, visa 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. Cuiabá, 12/04/2022.

EDITALEDITALEDIT  DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERALASSEMBLEIA GERALASSEMBLEIA  EXTRAORDINÁRIA

 DE CONVOCAÇÃO
 EXTRAORDINÁRIA

 DE CONVOCAÇÃO

O S I N D I C AT O D O S T R A B A L H A D O R E S D A
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E 
PESQUISA PÚBLICA DE MATMATMA O GROSSO – SINTERP-
MT, com sede na Rua 5, Casa 16, Setor Centro-Sul, Bairro 
Morada do Ouro, CNPJ sob o nº 33.793.803/0001-08 
através do Presidente Sr. PEDRO CARLOS CARLOTTO, 
no uso de suas atribuições estatutárias, com base no Artigo 
23º VIII do Estatuto, CONVOCA através do presente Edital 23º VIII do Estatuto, CONVOCA através do presente Edital 23º VIII do Estatuto, CONVOCA
os filiados do SINTERP-MT, para Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se em AMBIENTE TOTALMENTE OTALMENTE OT
VIRTUAL no dia 29 de abril de 2022 (sexta-feira), por meio 
do aplicativo ZOOM, que iniciará às 15:00 horas, primeira 
chamada, e às 15:30 horas, segunda chamada, através do 
link: https://us02web.zoom.us/j/85334565207, com 
seguinte pauta na ordem do dia: I) da deliberação da 
incorporação da Associação dos Servidores da Empaer – 
ASPAER ASPAER ASP CNPJ nº 03.986.916/0001-50, com o objetivo de 
lhes suceder em direitos e obrigações e para tal intuito 
alterar o Estatuto com a inclusão da previsão das seguintes 
finalidades a serem especificadas no artigo 2º: N) Promover 
cursos, palestras e outros eventos sociais e culturais que 
contribuam para o desenvolvimento e capacitação dos 
Sindicalizados; O) Manter convênio e parcerias com 
entidades públicas, privadas e afins; II) da deliberação 
sobre a continuidade do pagamento da contribuição sindical 
associativa pelos empregados aposentados, pelos ex-
empregados que aderiram ao PDV e pelos 61 empregados 
que aguardam a reintegração judicial. A forma virtual de 
realização da assembleia, ora convocada, visa 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. Cuiabá, 12/04/2022.

COLOMBO HOTEL LTDA, inscrito no CNPJ nº 
10.199.055/0001-26, torna público que requereu jun-
to a SEMMA. Pedidos de renovação de Licença de 
Operação para serviços atividade hotel, localizado no 
município de Barra do Garças/ MT. Não foi determina-
do EIA/RIMA.
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Onde nas plataformas digitais
Autor Anitta
Produção Ryan Tedder (produtor executivo)
Gravadora Warner

VERSIONS OF ME

MÚSICA  Artista fala sobre consolidação de projeto trilíngue, com disco 
que mira os EUA, celebra a América Latina e faz acenos ao Brasil

D CIÁRIO DE UIABÁ

ILUSTRADO
E1 - Ilustrado -  Cuiabá, quarta-feira, 13 de abril de 2022

LUCAS BRÊDA
Da Folhapress - São Paulo

Em “Turn It Up”, mú-
sica de seu novo disco, 
Anitta canta em inglês, 
com sotaque impecável, 
por cima de um violão 
pop, que vai revelando 
uma balada suave. Poderia 
ser o single mais recente 
da última revelação da 
música americana, mas, no 
segundo verso, a brasileira 
canta em espanhol, e as ba-
tidas vão se transforman-
do em uma levada discreta 
de funk, acentuada pelas 
marcações que ela faz com 
a voz.

Dentre as 15 faixas de 
“Versions of Me”, disco 
recém-lançado de Anitta, 
esta é a que melhor repre-
senta o equilíbrio dessas 
versões da cantora —uma 
voltada aos Estados Uni-
dos, a que está em maior 
evidência, e outra mirando 
a América Latina, esta em 
segundo plano, além da 
brasileira, que funciona 
como uma espécie de pano 
de fundo.

“O desafio que impus a 
mim mesma, quando em-
barquei na empreitada da 
carreira internacional, foi 
o de trabalhar os públicos 
brasileiro, latino e ame-
ricano ao mesmo tempo, 
sem parar”, ela diz a este 

FERREIRA
TAMIRES
Cuiabá, quarta-feira, 13 de abril de 2022

FERREIRA
TAMIRES COLUNA SOCIAL

Todas as novidades da 
cidade, eventos, informações 
e dicas, Tamires Ferreira trás 
em sua coluna de hoje.
Página  E4

Anitta: saiba o que está 
por trás do novo álbum da 
cantora, ‘Versions of Me’

repórter, em respostas por 
email.

“Confesso que nem 
sempre é fácil, mas o ‘Ver-
sions of Me’, um álbum 
trilíngue, de referências 
multiculturais e diversas, 
é a consolidação desse 
trabalho de três vias, sabe? 
Nesse projeto eu não tento 
abraçar o mundo, mas 
abraço todas as minhas 
facetas.”

O álbum amarra esse 
plano, de trabalhar em três 
frentes para extrapolar as 
fronteiras do Brasil. É um 
movimento inédito em 
que a cantora pleiteia —e, 
às vezes, consegue— um 
espaço na primeira divisão 
da música pop do mundo.

“Venho trabalhando 
neste disco há mais ou 
menos três anos. Já teve 
outro nome, outra cara. 
Mas sempre foi reflexo de 
quem sou como artista. E, 
assim como qualquer ser 
humano, ele mudou no 
percurso.” “Versions of 
Me” traz Anitta trabalhan-
do o pop americano base-
ado na EDM, a electronic 
dance music. Há “Boys 
Don’t Cry”, single que ela 
cantou com Miley Cyrus 
no último Lollapalooza, 
a faixa-título, um pop no 
estilo Katy Perry, e “Ur 
Baby”, um R&B que re-
mete a Drake, em parceria 

com Khalid.
Não é à toa que Anitta 

está morando em Mia-
mi, participando de talk 
shows do país e, nesta 
semana, canta no festival 
Coachella. “O inglês e o 
espanhol são as línguas 
que estou focando para 
adentrar o mercado inter-
nacional. Elas dominam os 
charts. Era importante que 
eu pudesse dialogar com 
os falantes dessa língua, 
verbal e musicalmente.”

É uma novidade tam-
bém para o Brasil. De Da-
niela Mercury a Caetano 
e Gil, de Michel Teló a 
João Gilberto, quem faz 
sucesso no exterior geral-
mente canta em português 
—o Sepultura é exceção. 
“Estudei muito a carreira 
internacional de outros 
brasileiros para me inspi-
rar, mas sabia que, como 
sempre aconteceu na mi-
nha carreira, teria que 
abrir novos caminhos para 
me estabelecer.”

Para entrar nos Estados 
Unidos, Anitta teve ajuda 
local. “O Ryan Tedder foi 
o produtor executivo do 
álbum e esteve comigo 
durante todo o processo”, 
diz, sobre o vocalista do 
OneRepublic, que já assi-
nou hits de Taylor Swift 
e Beyoncé. Ao New York 
Times, ele contou que veio 

ao Brasil entender como o 
funk era feito —segundo 
ele, sem um software que 
alinha as batidas, e com 
“suingue humano natu-
ral”.

“O maior desafio foi 
dialogar com esse público 
[americano] sem deixar 
de lado a minha essência. 
Com isso em mente, fui 
inserindo aos poucos sons 
brasileiros nas minhas fai-
xas internacionais, como o 
pagodão de ‘Me Gusta’ e 
o funk melody de ‘Faking 
Love’.”

Em “Versions of Me”, 
o Brasil aparece timida-
mente —como nas batidas 
de funk ao fundo de “I’d 
Rather Have Sex” ou no 
sample de “Garota de 
Ipanema” em “Girl from 
Rio”. Mas o país pulsa 
mesmo em “Que Rabão”, 
funk acelerado que resgata 
uma gravação inédita do 
finado Mr. Catra, ícone do 
gênero que aqui surge com 
a voz alterada. O rapper 
americano YG e o funkeiro 
Kevin o Chris completam 
a única música em portu-
guês do disco.

Na salada que é “Ver-
sions of Me”, há espaço 
para sons modernos e 
clássicos da América Lati-
na. “Maria Elegante” é um 
reggaeton viajante, “Gata” 
mira as origens do gênero 

e “Gimme Your Number”, 
com o rapper Ty Dolla 
$ign, sampleia o clássi-
co “La Bamba”. “É uma 
música que estourou no 
mundo todo, um clássico. 
Acredito que o público, em 
qualquer lugar do mundo, 
vai ouvir ‘Gimme Your 
Number’ , e já se sentir in-
cluído na conversa, sabe?”

“Envolver”, reggaeton 
que fez história como a 
mais tocada do Spotify no 
planeta, abre o disco. O hit 
saiu no fim do ano passado 
e só estourou meses de-
pois no TikTok. “Sempre 
acreditei em ‘Envolver’ 
e o plano da música foi 
construído para isso. Mas 
confesso que somente com 
o apoio em massa dos 
meus fãs a música subiu 
tão rápido e foi tão longe.”

Mesmo com a ajudinha, 
o feito de “Envolver” não 
é pequeno. Bad Bunny, 
Daddy Yankee e Anitta são 
os únicos artistas do sul 
global —e a cantarem em 
espanhol— que chegaram 
ao topo do Spotify nos 
últimos anos, rivalizando 
com gigantes como Drake 
e Taylor Swift. É um ce-
nário que remete a 2017, 
quando “Despacito” virou 
hit, o funk “Bum Bum Tam 
Tam” estourou e Anitta 
despontou com “Down-
town”. A América Latina é 

hoje um dos mercados que 
mais crescem no streaming 
—o que explica Anitta ter 
bons números mesmo sem 
tanto apelo fora do conti-
nente.

“O ano de 2017 foi um 
divisor de águas, não só 
para mim, mas para todo 
o mercado latino. Acho 
que o caminho até esse 
momento vem de uma 
conjunção de fatores, prin-
cipalmente as redes sociais 
revolucionando a forma 
com que consumimos 
música e as plataformas 
de streaming provando 
e quantificando o poder 
da arte latina perante o 
mundo.”

Por enquanto, Anitta 
mantém os pés nos Esta-
dos Unidos e se equilibra 
no tripé que criou para 
imaginar novos caminhos 
para a música da periferia 
do mundo. “Não é à toa 
que a primeira música de 
uma cantora solo latina no 
topo global foi ‘Envolver’. 
Espero ter aberto portas 
com esse marco. Além de 
uma vitória, ele representa 
também o atraso.”

Cantora Anitta
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FRONTEIRA HÍBRIDA
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O quadrinista Luiz Gê é 
protagonista de alguns dos 
capítulos mais memoráveis 
da história das HQs nacionais. 
Como um dos cocriadores e 
editores de revistas lendárias 
como Balão e Circo, ele ajudou 
a impulsionar uma geração de 
autores composta por nomes 
como Angeli, Laerte, Glauco, 
Marcatti e os irmãos Paulo e 
Chico Caruso.

Colaborador da Folha, 
ainda publicou em O Estado 
de S. Paulo, Jornal da Tarde, 
Jornal do Brasil, Pasquim, 
Veja, Placar e outras publi-
cações. É autor de “Avenida 
Paulista”, clássico dos quadri-
nhos brasileiros publicado em 
1991 e reeditado em 2012 pela 
Companhia das Letras.

No início de 2020, Gê foi 
anunciado como autor home-
nageado da Bienal de Quadri-
nhos de Curitiba, com o tema 
música & quadrinhos, por 
causa de suas parcerias com o 
músico Arrigo Barnabé. Veio 
a pandemia e ele seguiu como 
protagonista do evento em 
sua edição virtual. A celebra-
ção física vem só agora, com 
o livro “Fronteira Híbrida”, 
coletânea de 240 páginas que 
reúne alguns dos trabalhos 
mais inovadores da carreira 
do autor, intercalados com 
reflexões do artista sobre pos-
sibilidades pouco exploradas 
da linguagem das HQs.

“Meu trabalho sempre foi 

LIVROS

Luiz Gê, figura histórica dos quadrinhos nacionais, lança coletânea ‘Fronteira Híbrida’
experimental”, diz Gê sobre o 
recorte do livro em torno de 
seus trabalhos ligando qua-
drinhos e música. “Existem 
algumas grandes áreas em que 
esse experimentalismo se ma-
nifestou. Uma delas foi com 
a música, e se deu principal-
mente por ter um interlocutor 
constante nessa área, o Arrigo 
Barnabé. O livro cobre essas 
experiências relacionadas com 
a música. E, como quadrinhos 
e música, a princípio, têm 
essa fronteira aparentemente 
intransponível, que a gente 
rompeu, veio o título/conceito 
‘Fronteira Híbrida’.”

O livro começa reprodu-
zindo algumas das experi-
mentações mais antigas de 
Gê, com a HQ ‘Oba-Oba’, 
originalmente publicada em 
1972, propondo múltiplas 
possibilidades de leitura em 
função das escolhas do leitor.

No entanto, ele só supriu 
suas ambições com a obra em 
1996, ao publicá-la na inter-
net, permitindo que o público 
interagisse ao pé da letra com 
seu trabalho. Gê inclusive 
segue praticando suas “HQs 
multilineares” até hoje —e 
incluiu algumas recentes no 
livro, com forte teor político, 
sempre críticas ao governo de 
Jair Bolsonaro.

No entanto, o foco maior 
do livro está nas interações 
pouco usuais entre quadri-
nhos e música. “Fronteira 
Híbrida” reúne de HQs com 
trilha sonora a óperas e peças 
com ares de quadrinhos. Entre 

os momentos mais singulares 
constam a íntegra de alguns 
dos projetos com Arrigo Bar-
nabé —também autor do 
prefácio do livro.

“Somos amigos desde 
1970”, conta Gê, sobre sua 
relação com Barnabé. “Então, 
desde sempre houve trocas 
de ideias e propostas que, 
embora sejam realizadas in-
dividualmente com toda a 
liberdade e independência, 
sempre acabam se encontran-
do. O livro é em boa parte a ce-

canta em “Hi de Ho”, entre 
barulhos dissonantes e um 
sample antigo do cantor de 
jazz Cab Calloway. É White 
brincando com o passado, 
como sempre fez, mas de um 
jeito bem diferente.

“É a primeira vez que 
sampleio uma música de 
outra pessoa. Foi engraçado 
porque quando mostrei a 
alguns amigos, acharam 
que fosse eu cantando quan-
do, obviamente, era o Cab 
Calloway. Alguns até fica-
ram preocupados,como se 
eu estivesse imitando.”

A música “Into the Twi-
light” sampleia uma faixa 
do grupo de jazz americano 
Manhattan Transfer, conhe-
cido pelas harmonias vocais 
a capella.

Muitas dessas novidades 
na música de White vêm 
depois do fracasso de “Bo-
arding House Reach”, disco 
experimental de 2018 que foi 
mal recebido por público e 
crítica, tido como um delírio 
egoico e autoindulgente do 
guitarrista. “O que saiu no 
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Para Jack White, a qua-
rentena foi uma ressurrei-
ção. “Sei que para milhões 
de pessoas a pandemia não 
afetou de maneiras boas e 
causou diversas dores. Esses 
tempestades que atingem a 
humanidade podem machu-
car muita gente. Por outro 
lado, podem ser benéficas 
para outros”, diz o guitar-
rista a este repórter.

White lança nesta sexta-
-feira o disco “Fear of the 
Dawn”, o primeiro de dois 
álbuns de inéditas, feitos du-
rante a pandemia, e previs-
tos para este ano. O segundo, 
“Entering Heaven Alive”, sai 
em 22 de julho.

São obras que marcam 
mudanças na carreira do 
artista, que despontou como 
vocalista e guitarrista da 
banda de rock White Stripes 
e, durante a última década, 
firmou uma carreira solo 
respeitada tanto pela arte 
quanto pelos métodos pouco 
usuais de produção e distri-
buição da música.

Mas, no tempo de isola-
mento social, algumas coisas 
mudaram para o artista. 
“Sinto que vivi um renas-
cimento total em muitas 
partes da minha vida”, ele 
diz. “Quando os tempos são 
difíceis, muitas vezes aca-
bam beneficiando um artista 
ou dando inspiração. Dão a 
eles alguma dor e confusão 
para munir composições, e 
tenho certeza de que foi isso 
que aconteceu comigo.”

Em um nível pessoal, as 
mudanças vão do cabelo aos 
hábitos alimentares. “Tudo 
o que consigo pensar está 
diferente. Doei todas as mi-
nhas roupas, cortei e pintei 
[de azul] o cabelo. Trabalho 
com pessoas diferentes. Não 
como mais açúcar há dois 
anos. Criei novas instituições 
—uma conta no Instagram 
da [gravadora] Third Man 

Records dedicada a móveis e 
um site novo de design. Não 
fiz nada além de renascer e 
renascer a cada semana du-
rante essa parada. Foi muito 
inspirador, e sinto isso de 
uma maneira muito forte.”

White, que não tinha ce-
lular até este ano, agora tem 
conta nas redes sociais —ain-
da que não uma pessoal— e 
deixou para trás alguns ma-
neirismos. Até o novo álbum, 
ele só gravava em fita, num 
processo analógico que pas-
sava pela prensagem dos vi-
nis em seu selo, o Third Man 
Records. Isso sem contar no 
rock com forte viés retrô e na 
proibição do uso de celulares 
em seus shows.

Agora, ele editou usando 
o Pro Tools, software bastan-
te comum entre produtores 
de música, além de criar 
composições pela primeira 
vez a partir de samples —
recortes— de outros artistas 
e loops —a repetição desses 
recortes.

“Usei de tudo. Compu-
tadores com Pro Tools, fita 
analógica, diferente grava-
dores de fita, entre outras 
coisas. Gravei coisas no mi-
crofone do computador e 
coisas em equipamentos 
dos anos 1930. Gravei o que 
sentia que estava certo no 
momento. Aprendi a editar 
no computador. A edição da 
música ‘Into the Twilight’ 
é tão intensa e detalhada 
que nunca poderia ter sido 
feita em fita. Ou demoraria 
seis meses para fazer algo 
assim.”

Isso não significa que 
White agora queira fazer 
música moderna. O single 
“Taking me Back” traz as 
guitarras energéticas que são 
marca dele desde os White 
Stripes, enquanto a faixa-
-título é um rock direto e 
sombrio. Mas há novidades.

O rapper Q-Tip, do gru-
po A Tribe Called, um dos 
mais influentes do rap de 
Nova York nos anos 1990, 

Jack White explica sucesso dos White 
Stripes: ‘Lugar certo e momento certo’

álbum era eu no estúdio, 
pensando, ‘vou fazer dire-
tamente o que meu cérebro 
está pensando e o que ele 
quer ouvir no momento’.”

White sabia o que estava 
fazendo, mas aprendeu al-
gumas lições. “Aprendi que 
quando você sobe no palco, 
não dá para fazer qualquer 
coisa. Mas você também não 
pode trabalhar só para satis-
fazer outras pessoas. É um 
equilíbrio. São coisas bizar-
ras para um artista pensar. 
É como o sonho do pintor, 
de pôr a própria alma na 
tela, depois levá-la até uma 
galera de arte e as pessoas 
compram aquilo por milhões 
de dólares. É a fantasia do 
artista que passa fome ou 
que vive em dificuldade.”

Essa possibilidade de 
fazer a música que quiser 
foi conquistada por White 
com o sucesso de seu selo, 
que grava discos ao vivo, 
prensa vinis com clubes de 
assinatura e, de certa forma, 
faz o guitarrista funcionar 
fora da lógica da indústria. 

MÚSICA  Guitarrista diz ter renascido durante a pandemia e lança 
‘Fear of the Dawn’, primeiro de dois discos previstos para 2022

Mas a liberdade, acrescenta, 
cobra o seu preço.

“Você pensa se vão tocar 
sua música no rádio, e o 
que as pessoas vão pensar 
daquilo. ‘Devo mudar o 
refrão?’ Havia uma época 
em que os produtores eram 
escolhidos pelas gravadoras 
e te diziam o que fazer, e 
você não podia nem esco-
lher o título do disco. E quer 
saber? Acho que tinham 
muita coisa a oferecer, uma 
equipe de pessoas talento-
sas que deixavam o artista 
só se preocupar em ser um 
bom cantor, compositor 
ou baterista. Quando você 
tem muita liberdade, tem 
que tratá-la com respeito e 
responsabilidade.”

Enquanto lida com a li-
berdade, White lembra com 
carinho do passado, quando 
estourou com a baterista 
Meg White no White Stripes 
—”Seven Nation Army” se 
tornou um hino atemporal 
que hoje virou cântico de 
torcidas de futebol em todo 
o mundo.

“Estive em muitas ban-
das, mas por que essa?”, se 
pergunta sobre o sucesso da 
canção da dupla. “É daque-
las coisas que são mágicas 
porque não se consegue 
explicar. Era o lugar certo e 
o momento certo.”

Ele usa o filme “Quanto 
Mais Idiota Melhor”, de 
1992, que alavancou “Bohe-
mian Rhapsody”, de 1975, 
do Queen, para explicar o 
sucesso do White Stripes.”A-
quela música tocou no rádio 
por anos e o que tinha de tão 
diferente? Era a coisa certa 
no momento certo. Hoje, 
você pode dizer que é uma 
das melhores já feitas, mas 
ninguém dizia isso quando 
eu estava no colegial. Era só 
uma música boa. O White 
Stripes se conectou com as 
pessoas —e sou grato por 
isso.”

lebração dessa convergência. 
As influências mútuas devem 
ser muitas. Mas nenhum dos 
dois define ou determina o 
que o outro vai fazer.”

Gê fez a capa e o projeto 
gráfico das duas versões de 
“Clara Crocodilo”, primeiro 
álbum de Barnabé, lançado 
em 1980 e relançado em 1999 
—nessa segunda versão, com 
um encarte misturando fotos 
e experimentos gráficos do 
quadrinista. O segundo disco 
do compositor, “Tubarões 

Voadores”, surgiu a partir de 
uma HQ de Gê —republicada 
na íntegra em “Fronteira” e se-
guida por um artigo do autor 
em relação às suas propostas 
com a obra.

Ainda constam no livro 
versões inéditas, misturando 
quadrinhos e fotografias, das 
óperas “O Homem dos Croco-
dilos”, “Enquanto Estiverem 
Acesos os Avisos Luminosos” 
e “A História do Soldado” —
todas cenografadas por Gê, em 
outras parcerias com Barnabé.

Também autor da coletânea 
“Ah, Como Era Boa a Ditadu-
ra…”, reunindo suas tiras pro-
duzidas durante os anos de re-
abertura política do Brasil, Gê 
diz ter guardado seus trabalhos 
mais contemporâneos para um 
próximo projeto, focado em 
sua produção entre 2016 e 2022.

Jack White é um músico, cantor e produtor musical de rock estadunidense

Luiz Gê é protagonista de alguns dos capítulos mais memoráveis da história das HQs nacionais



Horóscopo
ÁRIES - 21/03 a 20/04
Indícios de excelentes conta-
tos com pessoas mais idosas 
que você e de bom nível 
financeiro e material. Apro-
veite tal oportunidade para 
tirar algum proveito. Inteli-
gência clara e forte magne-
tismo pessoal.

TOURO - 21/04 a 20/05
Apesar de estar com as ativi-
dades mentais ainda muito 
bem influenciadas pelos 
planetas, o período exige 
um pouco mais de cautela 
na construção e elaboração 
de planos, principalmente 
se envolverem a parte fi-
nanceira.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
Não é conveniente aventu-
rar- se em novos negócios. 
Cuidado com o excesso de 
gastos. Tudo isso se deve a 
magnífica influência da lua. 
Portanto, haverá paz em 
todos os setores de sua vida. 
Não é um dia totalmente 
favorável para tratar de as-
sunto amoroso. 

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Excelente dia para experiên-
cias psíquicas e para desven-
dar segredos de muita im-
portância ao seu progresso. 
Contudo, tome cuidado ao 
nadar ou praticar qualquer 
esporte aquático. Cuide da 
sua saúde. Não viaje.

LEÃO - 22/07 a 22/08
Bom dia para tratar de as-
suntos ocultos e para elevar 
ainda mais sua inteligência, 
através de boas leituras e no-
vos conhecimentos. Terá um 
bom relacionamento com os 
pais. Êxito no amor.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Cuidado neste dia, para não 
perder a confiança das pes-
soas que são extremamente 
importantes para você. Lu-
cros através do conjugue ou 
associações estão previstos e 
o trabalho renderá o neces-
sário para você feliz.

LIBRA - 23/09 a 22/10
Momento em que sua mente 
estará bastante alerta para 
obter novas e valiosas in-
formações em relação aos 
amigos e parentes. Ótimos 
passeios. Tudo indica que, 
nos últimos dias do período, 
você voltará finalmente os 
braços do seu amor.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Será bem sucedido hoje, 
notadamente se adotar uma 
atitude otimista. Momento 
excelente para estudos, tes-
tes, férias, amor e contatos 
pessoais. Melhor ainda para 
contratar servidores, contar 
com favores, endosso ou 
fianças.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
O sucesso que obtiver será 
repetido nos próximos dias, 
pois terá a colaboração de 
amigos e pessoas bem si-
tuadas financeiramente. 
Fará passeios agradáveis 
que redundarão em novas 
amizades. Êxito no campo 
profissional.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
Boas notícias estarão pre-
vistas para você hoje. Terá 
resultados compensadores 
se trabalhar em família. Um 
pouco de desarmonia em 
sua vida conjugal, mas com 
compreensão, tudo acabará 
bem. Momento bom para 
viagens curtas.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
O fluxo é dos melhores para 
todas as associações, ao ca-
samento, a vida conjugal e 
para unir- se a outra pessoa. 
Bom na saúde. A cor da sorte 
é a vermelha. Bom momento 
para entabular negócios e 
obter novos conhecimentos 
profissionais, para serem 
postos em prática breve-
mente. 

PEIXES - 20/02 a 20/03
Dia que lhe propicia al-
guns resultados satisfató-
rios, principalmente em se 
tratando de planos para o 
futuro. Todavia, deverá des-
confiar em quem quer que 
seja, cuidar da saúde e evitar 
desordens que possam afe-
tar sua moral. Vai melhorar.
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Um imbróglio envol-
vendo verba não liberada 
de um edital está prejudi-
cando a finalização do novo 
filme do diretor André 
Klotzel e também afetou a 
etapa final do documentá-
rio “Jair Rodrigues: Deixa 
que Digam”, de Rubens 
Rewald, segundo relatos 
dos dois diretores.

O edital em questão, co-
nhecido como 04/2019, foi 
pensado e construído pela 
Spcine, a agência paulista-
na de fomento ao cinema, 
e contava com verba tanto 
da Spcine quanto do Fundo 
Setorial do Audiovisual, o 
FSA, de responsabilidade 
da Ancine, a Agência Na-
cional de Cinema. A con-
tratação dos contemplados 
ficava a cargo da Ancine.

Klotzel —diretor de “A 
Marvada Carne” e “Me-
mórias Póstumas de Brás 
Cubas”—foi contemplado 
com R$ 524 mil no edital, 
dinheiro que cobriria boa 
parte da finalização de seu 
longa inédito “Sem Pai 
Nem Mãe”, estrelado por 
Alexandre Nero. A verba 
seria usada sobretudo para 
a liberação de direitos da 
trilha sonora, composta por 
clássicos da MPB associa-
dos aos anos de chumbo e 
que dão consistência à nar-
rativa do filme, segundo o 
diretor.

Ele já captou cerca de R$ 
4,6 milhões para o longa, 
a que a reportagem teve 
acesso. O filme está mon-
tado há dois anos e meio.

Rewald, o diretor do 
documentário sobre Jair 
Rodrigues, ganhou R$ 200 
mil no edital. Quando per-
cebeu que o dinheiro não 
seria liberado, ele conta, 
resolveu terminar o filme 
por conta própria, “de uma 
forma não ideal”, ao custo 
de R$ 100 mil. “Jair Rodri-
gues: Deixa que Digam” foi 
exibido na edição de 2020 
do festival É Tudo Verdade 
e deve entrar no circuito 
comercial neste ano.

Um terceiro cineasta 
também foi afetado, de 
acordo com documentos 
da Justiça, mas ele preferiu 
não falar com a reporta-
gem.

A Ancine não quis se 

manifestar. A Spcine afir-
ma que pediu diversas ve-
zes à Ancine que contratas-
se os filmes contemplados.

O edital em questão 
era automático, ou seja, 
não havia uma comissão 
julgadora, de modo que os 
filmes que se inscreveram 
deveriam ser beneficiados. 
Contudo, segundo relatos 
dos diretores e de docu-
mentos da Justiça, a Ancine 
não autorizou a liberação 
do dinheiro alegando que 
os três filmes não se enqua-
dravam numa das regras 
do FSA.

A regra afirma que um 
filme não pode receber ver-
bas de mais de dois editais 
seletivos financiados pela 
Ancine, o que era o caso 
do filme de Klotzel e do 
de Rewald, que já haviam 
ganhado editais anteriores 
após passarem por proces-
sos seletivos.

Klotzel entrou na Jus-
tiça com um mandado de 
segurança contra a Ancine. 
Ele alega que seu longa não 
quebrou o regulamento do 
FSA, dado que o edital da 
Spcine era automático, não 
seletivo, e que ele era de 
responsabilidade da pre-

feitura de São Paulo, não 
da Ancine. O pedido não 
foi acolhido.

No meio dessa história, 
que se arrasta desde 2019, 
um servidor do alto escalão 
da Ancine, Rodrigo Ca-
margo, fez um parecer de 
cinco páginas favorável à 
liberação da verba do edi-
tal para o filme de Klotzel. 
Segundo o cineasta, tal 
avaliação foi ignorada por 
Vinicius  Clay e Alex Braga, 
diretores da Ancine que 
tomariam a decisão final. A 
agência acabou arquivando 
o processo.

Numa das reuniões da 
Ancine em que se optou 
pelo arquivamento, dispo-
nível no YouTube, o diretor 
Edilásio Santana Barra Ju-
nior afirma que “realmente 
é complicado a concen-
tração de recursos em um 
projeto”, se referindo ao 
longa “Sem Pai Nem Mãe”.

“Sei que mal ou bem 
passou de três editais pro 
mesmo projeto, uma con-
centração ao cúmulo, você 
deixa de dar oportunidade 
a outras pessoas da própria 
região”, ele diz. O parecer 
favorável ao filme não é 
mencionado na reunião.

O resultado é que “Sem 
Pai Nem Mãe” está quase 
pronto, mas paralisado 
e sem perspectiva de ser 
finalizado, embora tenha 
consumido milhões de re-
ais de recursos públicos. 
O diretor não pode entrar 
em novos editais e afirma 
temer ficar com fama de 
inadimplente.

A Spcine afirmou que 
“fez diversos contatos com 
a Ancine solicitando que 
efetuassem as contratações 
dos projetos selecionados” 
no edital. A Ancine não se 
manifestou.

A Spcine afirma ainda 
que faz a intermediação do 
diálogo entre os proponen-
tes e a Ancine e acompanha 
o processo de contratação, 
apesar de não firmar con-
trato com os filmes —isso 
fica a cargo da entidade 
federal.

Klotzel diz estar temero-
so de levar a pecha de “fil-
me que não foi concluído”. 
“Nada me tira da cabeça 
que isso tem um compo-
nente dessa perseguição 
bolsonarista, essa caça bol-
sonarista”, ele diz, porque 
seu filme tem conteúdo 
político. A Ancine também 

Ancine segura verba de edital e prejudica 
finalização de filmes, relatam cineastas

não respondeu ao questio-
namento da reportagem 
sobre esse ponto.

“Sem Pai Nem Mãe” é 
uma comédia com pitadas 
de drama e conta a histó-
ria de Artur, um escritor 
e comediante de stand-up 
que produz um livro no 
qual narra o assalto a um 
banco por personagens 
que se opunham à ditadura 
militar e defendiam o socia-
lismo e a expropriação de 
bens privados. Em parale-
lo, ele se envolve com uma 
moradora da periferia de 
São Paulo que sonha em fi-
car famosa dançando funk.

As idas e vindas do edi-
tal da Spcine aconteceram 
num momento em que a 
diretoria da Ancine res-
pondia a processos por 
improbidade administra-
tiva, em ação movida pelo 
Ministério Público e da 
qual Klotzel foi um dos 
articuladores.

Além disso, a Ancine 
esteve envolvida no caso da 
paralisia do FSA, no qual 
R$ 724 milhões que seriam 
investidos em projetos de 
cinema e TV ficaram trava-
dos porque o comitê gestor 
do fundo não se reuniu.

CINEMA   Longa inédito de André Klotzel está paralisado 
há mais de dois anos; órgão não se manifesta

TONY GOES
Da Folhapress – São Paulo

Olá, querido público. 
Tudo bem com vocês? Es-
pero que este texto encon-
tre todos com saúde. Pelo 
menos a física, pois tenho 
sérias dúvidas quanto à 
saúde mental.

Onde é que vocês estão 
com a cabeça? Por que 
eliminaram Linn da Que-
brada com 77,6% dos votos, 
um placar digno das piores 
vilãs? Ela não merecia isto. 
O Brasil não merecia isto. 
Nem vocês mereciam isto, 
pois a saída de Linn é ruim 
para todo mundo.

A moça errou, eu sei. 
Indicou P.A. ao Paredão 
depois que ele e seus com-
parsas Douglas Silva e Pe-
dro Scooby desistiram da 
Prova do Líder e deram 
a ela a liderança. Um dos 
momentos mais lindos de 
toda a história do Big Bro-
ther Brasil.

Mas a cantora não sou-
be ler o jogo. Tampouco 

TELEVISÃO – CRÍTICA
BBB 22: Saída de Lina prova que o verdadeiro vilão do programa é o público

desconfiou que seria vista 
como traidora por vocês, 
querido público. Engraça-
do: vocês não perdoaram 
esse gesto dela, mas fazem 
vista grossa para as 16 
traições confessas que um 
outro brother cometeu aqui 
fora.

Mesmo assim, quero 
muito crer que Linn foi 
eliminada por causa dessa 
mancada, e não por trans-
fobia. Numa coluna da 
semana passada, eu disse 
que a posição dela no pódio 
final, ou sua ausência, reve-
laria como anda a aceitação 
de travestis e transexuais 
pelo brasileiro médio. Fui 
atacado nas redes sociais. 
Até mensagem direta eu 
recebi. Meus críticos ber-
ravam que Linn cairia não 
por ser trans, mas por ser 
má jogadora. “Nada a ver, 
não existe transfobia no 
Brasil”, disse um deles.

Negar a existência de 
problemas reais como a 
transfobia, a homofobia, 
o racismo e o machismo é 

uma tática comum da ex-
trema-direita, que prefere 
centrar fogo em quimeras 
como a mamadeira de piro-
ca ou a ideologia de gênero. 
Mas vocês não são da extre-
ma-direita, não é mesmo, 
querido público? Por favor, 
me garantam que não.

Quando eu digo que a 
saída de Linn da Quebrada 
é ruim para todo mun-
do, estou me referindo à 
ausência de uma pessoa 
LGBTQIA+ na reta final do 
programa. A cantora conse-
guiu dobrar o preconceito 
de muita gente, dentro e 
fora da casa. Infelizmente, 
pelo jeito, não quebrou o de 
todo mundo.

Mas também digo que 
é ruim porque, sem Linn, 
o BBB 22 fica ainda mais 
chato e previsível do que 
já estava. Ela fazia um con-
traponto interessante a 
Arthur, o favorito dispa-
rado. Os dois eram adver-
sários sem serem inimigos 
e sempre se tratavam com 
cortesia, algo raro nos dias 

de hoje. Um duelo entre 
ambos deixaria a final mais 
interessante. Agora já era.

Não é a primeira vez 
que vocês agem assim, pú-
blico queridíssimo. Pou-
cos entre vocês votam com 
a cabeça, estrategicamen-
te, pensando no próprio 
entretenimento. É raro um 
reality que não tem seu 
andamento prejudicado 
por causa de uma escolha 
equivocada da audiência, 
e o BBB 22 não foi exceção.

Vocês tiraram Linn da 
Quebrada do BBB 22, mas 
não suas vitórias: a pes-
soal e a profissional. No 
primeiro quesito, Linn se 
deu maravilhosamente 
bem, porque foi das pou-
cas que percebeu que o 
maior prêmio do progra-
ma é participar dele. Ela 
descobriu novas camadas 
de sua personalidade, se 
viu obrigada a reagir em 
situações para as quais não 
estava preparada, desco-
briu novas contradições in-
ternas. Errou muitas vezes 

e, mesmo assim, acertou na 
mosca.

No quesito profissional, 
então, nem se fala. Antes 
do BBB, Linn da Quebrada 
era um nome cult, restrito 
aos círculos mais antena-
dos. Agora até a mães e as 
avós do querido público já 
ouviram falar dela, e não 
duvido que a adorem.

Com tanta fama e afeto, 
Linn tem pela frente um 
horizonte repleto de possi-
bilidades. A próxima coisa 
que fizer, qualquer coisa, 
atrairá atenção nacional. 
Se for bem orientada, sua 
carreira vai longe. Talento 
ela já tem.

Enfim, querido público, 
já desabafei. Como colu-
nista de entretenimento, eu 
também dependo de vocês, 
e longe de mim querer ser 
cancelado para sempre. 
Mas vamos votar com mais 
critério no próximo Pare-
dão, vamos? Vocês prome-
tem? Ah, e mais importante 
do que isso: vamos votar 
direito em outubro?

André Klotzel é um diretor, roteirista, produtor e editor cinematográfico brasileiro



FORÇA FEMININA
Jovem negra matuta do interior nordestino, 
Nobelina é extremamente audaciosa. Ela busca 
estudo, liberdade e igualdade de gênero; uma 
verdadeira feminista em plena década de 1960. 
É esta protagonista inspiradora que dá nome 
e conduz o enredo do romance de estreia da 
escritora e poetisa paraibana Cibele Laurentino.

LITERATURA DE CORDEL
Herdeira de José Laurentino, um dos maiores 
poetas do nordeste brasileiro, Cibele fez da 
cultura local a maior inspiração para suas pro-
duções. Nascida no berço da literatura de cordel, 
foi a personagem do poema homônimo do pai 
“Eu, a cama e Nobelina” que ganhou vida pelas 
mãos da escritora.

BOTA ÁGUA NO FEIJÃO
Nos últimos detalhes para realizaram a 1ª Feijo-
ada de Chapa e Cruz os organizadores prometem 
reunirem um grupo expressivo da cuiabania. Os 
convidados irão curtir muito pagode, samba, 
sertanejo dos bons.

QUANDO E ONDE?
A Feijoada de Chapa e Cruz irá ferver no dia 3 
de abril (domingo) a partir das 12h, na AMAM 
– Associação Mato-grossense dos Magistrados.

OBJETIVO
O objetivo da festividade é trazer alegria, ani-
mação e bom astral para os convidados. Será 
um encontro com as pessoas amigas, famílias 
cuiabana, autoridades, patrocinadores, madri-
nhas e a imprensa escrita, falada e televisionada.

OS ORGANIZADORES
Um trio dos mais expoentes da mídia social 
estão comandando, a Feijoada de Chapa e Cruz. 
São eles: Messias Bruxo, o apresentador de TV, 
Sávio Pereira e o Decorador Marcos Correa. Eles 
garantem bons momentos de pura alegria, di-
versão e alto astral. Mais informações e vendas 
de convites: Casa de Festas ou pelos telefones 
(65) 99983-8231 - 99621-2669 ou 99977-1482.
Uma iniciativa três vezes mais criativa !!!
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Dr. Tiago Falcão Eubank, foi aniversariante da 
última terça-feira (29). Odontólogo, profissio-
nal excelente e competente! E agora, mesmo 
estando atrasado em cumprimentar você pela 
passagem do seu dia, quero desejar muitas fe-
licidades e que você seja muito feliz. Parabéns 
pelo seu aniversário, mesmo atrasado!

Casal queridos de nossa sociedade. O empresário e 
advogado Daniel Paulo Maia Teixeira e Gabriela Aqui-
no Teixeira, no enlace dos amigos Renata Asckar Sá e 
Ricardo Ferreira Sá

Cibele Laurentino nasceu em Campina Grande 
(PB), é formada em Gestão em Turismo, cursa 
Letras e é estudante de escrita criativa. O gosto 
pela leitura e escrita começou na infância, por 
influência do pai: é filha do saudoso Zé Lau-
rentino, poeta, cordelista e escritor. Além disto 
conviveu com poetas populares, cordelistas, 
cantadores de viola e emboladores de coco. 

O casal bacana da sociedade do município de Tapurah, Viviane 
Zeni e Jorge Martelli, em recente evento “Isso é Churrasco 
Sunset” com show da dupla sertaneja Fernando & Sorocaba, 
que foi realizado na Chácara Bom Futuro, em Cuiabá.

Casal bacana! O Administrador de Empresas, André 
Schilini e a médica pneumologista, Karime Nadaf Schi-
lini. Eles foram prestigiar os amigos recém-casados 
Renata Asckar Sá e Ricardo Ferreira Sá

A bela empresária de moda e influencer, Isabela Maciel Vendra-
me, no Quadrado em Trancoso/Bahia. Tudo indica que ela está 
cuidando dos detalhes do seu casamento. Aguardem!

Sempre bonita e ele-
gante a Dra. Advoga-
da, Claudia Aquino 
Oliveira marcou pre-
sença no casamento 
da médica Renati-
nha Asckar Sá e do 
agrônomo Ricardo 
Ferreira Sá, onde eles 
receberam os cum-
primentos no salão 
de festa Riserva, no 
Complexo Leila Ma-
louf. Seguido de fes-
ta, na maior alegria e 
elegância.

O cerimonialista Valtencir Leque de Oliveira profissional da 
equipe da empresária e Cerimonialista Izis Dorileo. Ele foi 

Três gerações de 
mulheres de nossa 
sociedade: A ma-
triarca Leny Gori, a 
neta Fabiane Cur-
vo Farias (à espera 
do primeiro filho 
Lorenzo Farias), e 
a avó Flávia Curvo 
no casamento de 
Renata Asckar Sá e 
Ricardo Ferreira Sá

CONVITE ESTRELADO
A empresária e a número 1 dos Estado de Mato Grosso, Virginia 
Mendes, encontra-se em São Paulo, cuidando da sua saúde. En-
fim, há duas semanas atrás ela foi surpreendida, com um Save 
The Date, da Tiffany &Co.  Virginia Mendes foi convidada para ser 
a anfitriã do mega-evento. Knot your typical city nesta quinta-
-feira, 20h Rooftop – JK Iguatemi. Ela agradeceu honrosamente 
pelo convite.

aniversariante da 
última terça-feira 
(29). Sabe o melhor 
de estar atrasado? 
É que pelo menos 
posso pedir para 
que tudo que foi 
desejado a ti seja 
definitivamente re-
alizado! Feliz Ani-
versário! 

OPORTUNIDADE
Projeto leva oficinas culturais para crianças e jovens 
de periferias da capital. Aulas gratuitas tem o objetivo 
de estimular a criatividade e a consciência social em 
jovens dos Bairros Pedra 90, Parque Geórgia e Morada 
da Serra.

QUANDO E ONDE?
 A arte transforma vidas e pode mudar completamente 
o futuro de crianças e adolescentes. Mas nem sempre 
essa importante ferramenta educacional é acessível. 
Diante desta perspectiva, será realizado o Projeto Kura 
em Movimento, com oficinas gratuitas nos Bairros 
Pedra 90, Parque Geórgia e Morada da Serra, entre os 
dias 09 e 26 de abril.

PROJETOS
No projeto as crianças e adolescentes terão acesso a 
Oficinas de Fotografia, Jogos Teatrais e de Boneco 
Reciclado, realizadas pelos instrutores Lucas Lemos, 
Caio Ribeiro e Millena Machado.

VAGAS LIMITADAS
As vagas são limitadas e as inscrições devem ser reali-
zadas nos locais das três oficinas, Casarão das Artes do 
Bairro Pedra 90, Centro de Cultura Popular do Bairro 
Parque Geórgia e Associação de Mulheres Solidárias 
Joana Albuquerque, na Morada da Serra.

AS OFICINAS
O projeto Fotografia para Iniciantes é um curso que 
usa teoria e prática, para desmistificar os caminhos 
para fotos melhores com o celular ou com a câmera 
fotográfica profissional. Na oficina de teatro, os par-
ticipantes irão conhecer um pouco dos jogos teatrais 
de Viola Spolin e Augusto Boal. Além disso, farão 
exercícios de expressão corporal e improvisação, para 
ativação dos sentidos.

MAIS INFORMAÇÕES
Enquanto a oficina Reciclar Brincando traz a reflexão 
sobre a problemática do lixo em nossa cidade, criando 
uma noção de alternativas possíveis de se pensar em 
sustentabilidade nas formas de brincar. Utilizando 
itens que iriam para o lixo e transformando-os em 
personagens de histórias mirabolantes.

DETALHE IMPORTANTE
 A ação é realizada pelo Instituto Kurâdomôdo Cultura 
Sustentável, em parceria com a Secretaria de Estado 
de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), e a Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso, por meio do deputado 
estadual Eduardo Botelho, e conta com o apoio do 
Centro de Cultura Popular Povo Unido e Forte, Insti-
tuto Cultural Casarão das Artes e da Associação das 
Mulheres Solidárias Joana Darque.

Cuiabá, quarta-feira, 13 de abril de 2022

Casal bacana Carolina Lima Verde e Antônio Figueiredo 
Neto, ele foi aniversariante do último final de semana. Quero 
que saiba que mesmo já tendo passado o seu aniversário, 
desejo tudo de mais sublime para sua vida. Parabéns pelo 
seu dia! Feliz aniversário!

Oficina de Fotografia com Lucas Lemos, e Oficina de 
Boneco Reciclado com Millena Machado. Mais informações 
pelo telefone: (65) 9 9254-3518.

Pela primeira vez em Mato Grosso, a cantora e dançarina 
Tainá Costa fez show na Vitrinni Music Bar, maior e mais 
charmosa casa de shows de Rondonópolis. A fangueira vez 
sucesso com seus fãs e seguidores das suas redes sociais.

Ovadia Saadia presidente de honra da Apacos e Febracos / 
Kristhel Byancco Coach, joalheira e multimídia do eixo SP- 
RJ / empresária Maria Amália Nakamura no jantar nos dois 
restaurantes, dois menus num mesmo e belíssimo endereço 
na Rua Hadock Lobo no coração dos Jardins/São Paulo.

Sempre querida Maria Spadini é a festejada do próximo 
sábado (16). Ela não pensou duas vezes em reunir um 
grupo expressivo de amigos e familiares para cantarem os 
“parabéns para você”, em seu paraíso chamada Chácara 
Gaúcha no Distrito de Nossa Senhora Guia. Amiga querida, 
antecipo e desejo um feliz aniversário! Espero que, no seu 
novo ano, você tenha muitos motivos para comemorar! E 
que possamos estar juntas mais vezes, é claro! Eu desejo que 
você se lembre-se sempre de que é uma pessoa fantástica, 
cheia de vida e luz, alguém que faz a diferença no mundo e 
na vida das pessoas ao seu redor. Parabéns! Tudo de mais 
incrível pra você! Seja sempre muito feliz!

A empresária Marli Becker editando moda com seu bom 
gosto e elegância, aqui ela curtiu com a família um final de 
semana no badaladíssimo Hotel Fasano Angra dos Reis

Outra aniversariante do começo da semana foi bela Olívia 
Neves, filha da querida Silvia Neves Malouf, onde a mamãe 
fez uma bela homenagem para a filha nas suas redes sociais. 
Felicidades Olívia, Parabéns pelo seu dia, minha linda, tudo 
de bom para você!

Ficaram noivos em uma belíssima viagem, o belo casal: Marcela Bedin e Gustavo não poderia ser diferente em um lugar 
paradisíaco chamado Capadócia na Turquia. "Pedido feito pedido aceito"! Enfim, o homem cuja verdadeiramente ama uma 
mulher, realiza para sempre a aliança da fidelidade. Felicidades ao casal!


