
Errata. ADM DO BRASIL LTDA (CNPJ nº 02.003.402/0083-11), vem através 
desta corrigir as publicações realizadas no Diário Oficial do Estado Nº 28.264 
de 13 de junho de 2022 e periódico Diário de Cuiabá Mato Grosso-E3 de 10 
de junho de 2022, para tornar público que requereu junto o Consórcio Intermu-
nicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental “Médio Araguaia” 
- CODEMA, a Licença Prévia e a Licença de Instalação para ampliação e a 
Licença de Operação para atividade de “Armazéns Gerais (emissão warrants)”, 
exercida no município de Querência/MT.

I.D.C.N. NETO – LOCAÇÕES.,CNPJ 30.109.260/0001-60, vem por meio des-
ta publicação tornar público que requereu à Secretaria Municipal e Desenvol-
vimento Rural Sustentável - SEMMADRS de Várzea Grande - MT, as Licenças 
Ambientais Prévia (LP), Instalação (LI) e Operação (LO), para atividade de 
Serviço de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, lo-
calizado na Rua do Amor (Lot. Núcleo G Glória), n° S/N, Anexo Esquina com 
Rua da Fé, Bairro Glória, Várzea Grande/MT

VOLTEC MT SERVIÇOS MECANICOS E COMERCIO DE PECAS 
LTDA., CNPJ  47.953.699/0001-78, torna –se público que requereu 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 
Sustentável de Várzea Grande/ MT, SEMMADERS,   Licença  PRE-
VIA ( LP) Licença  INSTALAÇÃO ( LI) - Licença OPERAÇÃO (LO) 
– LOCALIZADO NA ROD DOS IMIGRANTES, KM 7,5, BAIRRO 
CAPAO GRANDE / VÁRZEA GRANDE/MT

Construtora Tripolo Ltda, CNPJ 04.879.275/0001-06, torna público 
que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - 
SEMA/MT, a Licença Ambiental Simplificada - LAS, para atividade 
de canteiro de obras, ser instalado na Fazenda Pé de Jaca, sito 
a Rodovia MT 383, zona rural, município de Rondonópolis/MT, 
em atendimento implantação e pavimentação da rodovia MT-383, 
trecho: Entr. MT-270 - Três Pontes - Naboreiro, em Rondonópolis/
MT, com extensão de 27,86 km.

ADM DO BRASIL LTDA
Portadora do CNPJ nº 02.003.402/0025-42, torna público que requereu 
junto à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura de Pri-
mavera do Leste a renovação da Licença de Operação para atividade 
de Armazenamento e Secagem de Grãos, localizada na Rua Do Comér-
cio, Nº 3833, Bairro Parque Industrial, Primavera do Leste/MT. Sendo 
ou não determinado a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental.

O FAUSTO SCHOLL, inscrito sob o CPF nº 738.362.739-34, portador da Cé-
dula de Identidade R.G. n.º 5.122.667-4 SSP/PR, domiciliado na Rua Passo 
Fundo, n° 129 E, Bairro Pioneiro, município de Lucas do Rio Verde/MT – CEP 
78.455-000, torna público que requereu junto a SEMA – Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente, a Licença Ambiental Simplificada (LAS) para construção 
de Ponte de Madeira, com 52 metros de comprimento e 6 metros de largura, 
localizada 13°04’05” S 53°58’35” O, no município de Paranatinga-MT.

C L CERAMICA INDÚSTRIA E 
COMERCIO DE ARTEFATOS 
DE CERAMICA LTDA, TORNA 
PÚBLICO QUE REQUEREU 
À SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MEIO AMBIENTE E DE-
SENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTÁVEL DO MUNICÍ-
PIO DE VÁRZEA GRANDE 
- SEMMADERS/VG, A RENO-
VAÇÃO DE L.O. LICENÇA 
DE OPERAÇÃO, PROCESSO 
Nº406670/2007, PARA A ATIVI-
DADE “FABRICAÇÃO DE AR-
TEFATOS DE CERÂMICA OU 
BARRO COZIDO PARA USO 
NA CONSTRUÇÃO CIVIL – EX-
CETO AZULEJOS E PISOS”, 
SITUADA AVENIDA YPE (LOT 
C INDUSTRIAL), SN, CAPAO 
DO PEQUI, VARZEA GRANDE 
- MT, CEP: 78.134-300.

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO 
ORAL LTDA, O IRO - INSTITU-
TO DE REABILITAÇÃO ORAL 
LTDA CNPJ 11.850.238/0001-
22, TORNA PÚBLICO QUE RE-
QUEREU À PREFEITURA MU-
NICIPAL DE CUIABÁ/MT POR 
MEIO DA SECRETÁRIA MUNI-
CIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO URBANO 
SUSTENTÁVEL - SMADESS A 
LICENÇA AMBIENTAL – MO-
DALIDADE: LO – LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, PARA ATIVIDADE 
NA ÁREA ODONTOLÓGICA E 
ATIVIDADE MÉDICA AMBULA-
TORIAL RESTRITA A CONSUL-
TAS, LOCALIZADA RUA DOS 
CRISÂNTEMOS, Nº 430, QD. 
47, BAIRRO JARDIM CUIABÁ, 
CRUZAMENTO COM RUA DAS 
BEGÔNIAS, CUIABÁ/MT, CEP 
78.043-156

ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOJUIZO DAVARA ÚNICA DE SAPEZAL/MTEDITAL DE AVISO AOS CREDORES SOBRE 
A CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORESPROCESSO N. 1000184-18.2020.8.11.0078 ESPÉCIE: Recuperação Judicial-
>Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento-
>Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO AUTOR: LAZZERIS TRANSPORTES LTDA – EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL ADVOGADOS DAS REQUERENTES: HOMERO LIMA NETO (OAB/MT 23.064); REQUERIDOS: UNIVERSALIDADE DE CREDORES 
ADMISTRADORA JUDICIAL: AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL FINALIDADE:INTIMAR OS CREDORES E TERCEIROS INTERESSADOS 
acerca da convocação da ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES que se realizará de forma virtual, por meio da plataforma digital Assemblex, 
em primeira convocação no dia 18/10/2022, às 14h00min (horário local), e em segunda convocação no dia 25/10/2022, às 14h00min (horário 
local), cuja ordem do dia será aAPROVAÇÃO, REJEIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (id. 32782553) 
apresentado pelarecuperanda, o qual está disponível para consulta e obtenção de cópias nos autos do processo eletrônico (via sistema PJe) ou 
no site e escritório do Administrador Judicial, tudo em conformidade com os artigos 35, I, “a”, e 36, I, II e III, da Lei. 11.101/2005.RESUMO DA 
DECISÃO: “(...) Considerando as objeções apresentadas em relação ao Plano de Recuperação Judicial e o pedido de convocação formulado 
pela administradora (id 96104887), nos termos do art. 36 c/c com o art. 56, ambos da Lei n.  11.101/2005, CONVOCO ASSEMBLEIA GERAL 
DE CREDORES conforme proposta apresentada pela ADMINISTRDORA JUDICIAL na manifestação de id 96104887. Frise-se que, conforme 
disposição do art. 37, § 2º, da Lei n. 11.101/2005, “a assembleia instalar-se-á, em 1ª (primeira) convocação, com a presença de credores titulares 
de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e, em 2ª (segunda) convocação, com qualquer número”. A ordem do 
dia corresponderá a discussão, aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor e a possível 
apresentação de plano alternativo; a constituição do comitê de credores; a escolha de seus membros e a sua substituição, bem como outras 
deliberações que importem em benefício da recuperação judicial. Considerando a disposição do art. 36 da Lei n. 11.101/2005, publique-se edital 
de convocação no órgão oficial e em jornais de grande circulação (localidade da sede e das filiais da sociedade empresária recuperanda), com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias, o qual conterá: local, data e hora da assembleia em 1ª (primeira) e em 2ª (segunda) convocação; a ordem 
do dia; local onde os credores poderão, se for o caso, obter cópia do plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação da assembleia. 
Atente-se o administrador judicial que, nos termos do art. 36, § 1º, da Lei n. 11.101/2005, a cópia do aviso de convocação da assembleia deverá 
ser afixada de forma ostensiva na sede da sociedade empresária recuperanda. Ressalto que as despesas com a convocação e a realização 
da assembleia geral correm por conta do devedor (art. 36, § 3º, da Lei n. 11.101/2005). Registre-se que o credor poderá ser representado na 
assembleia geral por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao administrador judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da 
data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove seus poderes (art. 37, § 4º, da Lei n. 11.101/2005). Da mesma maneira, 
os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de 
acidente de trabalho que não comparecerem, pessoalmente ou por procurador, à assembleia (art. 37, § 5º, da Lei n. 11.101/2005), desde que 
apresente ao administrador judicial, até 10 (dez) dias antes da assembleia, a relação dos associados que pretende representar, e o trabalhador que 
conste da relação de mais de um sindicato deverá esclarecer, até 24 (vinte e quatro) horas antes da assembleia, qual sindicato o representa, sob 
pena de não ser representado em assembleia por nenhum deles (art. 37, § 6º, da Lei n. 11.101/2005). Note-se que os credores poderão obter do 
administrador judicial cópia do plano de recuperação a ser submetido à deliberação da assembleia, por meio do e-mail lazzeris@aj1.com.br e site: 
www.aj1.com.br, bem como no escritório da administradora localizado na Av. Dr. Hélio Ribeiro, 525, 24º andar, sala 2401, Alvorada, em Cuiabá/MT, 
CEP 78.048-848, fone: (065) 2136-2363. Deverá a administradora judicial tomar ciência das objeções apresentadas no curso da demanda. (...)” – 
Decisão proferida em 28/09/2022 – id. 96282475.ADVERTÊNCIAS:Os credorespoderão consultar o plano de recuperação judicial (id. 32782553) 
nos próprios autos (PJe), ou na impossibilidade, junto à Administradora Judicial mediante solicitação prévia através do e-mail:lazzeris@aj1.com.br 
ou no site: www.aj1.com.br. Ficam os interessados advertidos que deverão comparecer na plataforma designada (Assemblex) com antecedência 
mínima de uma hora da instalação da Assembleia-Geral, para fins de assinatura da lista de presença, imprescindível para a participação na 
solenidade, a qual será encerrada no momento da instalação. Fica também esclarecido que os credores poderão ser representados na Assembleia 
Geral por mandatário ou representante legal, desde, indiquem a id. dos autos através do e-mail lazzeris@aj1.com.br ou entreguem via original 
ou cópia autenticada ao Administrador Judicial (endereço no rodapé) dos documentos que comprovem seus poderes de representações, em até 
24 horas úteis antes da Assembleia-geral de Credores.Ficam também intimados de que as instruções para cadastramento, acesso e utilização 
do sistema estão disponíveis nos autos da Recuperação Judicial. Demais disso, quaisquer questionamentos e dúvidas poderão ser esclarecidos 
por e-mail, telefone ou pessoalmente, no escritório da Administradora Judicial, neste último caso, através de agendamento prévio. AAJ1 possui 
escritório na Av. Dr. Hélio Ribeiro, 525, 24º andar, sala 2401, Alvorada, em Cuiabá/MT, CEP 78.048-848, fone: (065) 2136-2363, com funcionamento 
das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 18h00min, de segunda à sexta-feira. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 
no futuro, possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, digitei. 
Sapezal/MT, 29 de setembro de 2022.  Escrivã(o) Judicial

EUCATEX DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA, CNPJ: 05.396.883/0011-
96 torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano Sustentável - SMADESS as Licenças Ambientais 
- Modalidade de Licença de Localização, Licença Prévia, Licença de Instala-
ção e Licença de Operação para atividade de Comercio Atacadista de Tintas, 
Vernizes, Solventes e Similares / Depósito, localizado na Av. Ayrton Senna da 
Silva, s/n KM 396 – Distrito Industrial, Cuiabá/MT.

PEFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA – MT.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2022. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 053/2022.

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para confecção em tecidos para atender a 
demanda das secretarias municipais. Contratada: Creuza Souza Santana ME. CNPJ: 07.516.047/0001-51. Data da 
assinatura: 26/09/2022. Validade: 12 meses. Valor global: R$ 2.076.253,00 (dois milhões e setenta e seis mil, duzentos e 
cinquenta e três reais). Alessandro dos Santos Oliveira. Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃOASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE BOM JESUS DO ARAGUAIA-COOPERBOMJA. 

CNPJ – Nº. 20.498.071/0001-73 – NIRE 51 4 00009791.
O Presidente da Cooperativa de Produtores Rurais de Bom Jesus do Araguaia - Cooperbomja, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os cooperados, que nesta data são em número de 209 
(duzentos e nove), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-
se de acordo com os indicativos abaixo: DATA: 15 de outubro de 2022. LOCAL: Câmara Municipal de Bom 
Jesus do Araguaia, Av. Mato Grosso, n°14, Bom Jesus do Araguaia - MT, 78678-000. HORÁRIO: - Às 08:00h 
(oito horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 
09:00h (nove horas) em 2ª (Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados 
com direito a voto, ou às 10:00h (dez horas) em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de no 
mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto cooperados com direito a voto. ORDEM DO DIA: Em regime 
de Assembleia Geral Extraordinária: I – Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada 
do parecer do Conselho Fiscal, relativas ao exercício de 2021, compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) 
Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo das sobras ou perdas; d) Parecer do Conselho Fiscal; II – Destinação 
das sobras ou perdas apuradas; III – Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal; IV – Atualização do 
Capital Social; V – Assuntos de Interesse do Quadro Social e outros assuntos de interesses da Cooperativa; a) 
Atualização do número de Cooperados, devido a Entrada e Desligamentos do Quadro Social. 
Bom Jesus do Araguaia-MT, 27 de setembro de 2022. 
Valdemir Rodrigues Quixabeira. Presidente.

Cuiabá, sexta-feira, 30 de setembro de 2022  - Mato Grosso - A7

CONVITE - SMADESS 

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ, por meio da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente  e Desenvolvimento Urbano Sustentável - SMADESS con-
vida Vossa Senhoria a  participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realiza-
da no dia 18 de Outubro de 2022 (terça-feira), às 18h30min, na Sede 
da UCAM - União Coxipoense de Associação de Moradores, situado 
na Rua. Pau Brasil, N° 23, Bairro Coxipó da Ponte, CEP, 78.080- 030 
Cuiabá-MT. 

A participação é de suma importância para os residentes e co-
merciantes da  região, bem como aos demais munícipes, tendo em vista 
que na oportunidade será  apresentado e discutido o Estudo de Impacto 
de Vizinhança e Relatório de Impacto de  Vizinhança – EIV/RIV da em-
presa MÚLTIPLA LOG S/A, CNPJ Nº 11.605.780/0001-10, Localizado na 
Gleba Caeté Capão do Fava, Rodovia dos Imigrantes KM 5; Expansão  
Urbana Sul, Cuiabá – MT, CEP: 78.068-670, Coordenada Geográfica: 
15°41’19,200”S – 56°1’11,243”O DATUM: SIRGAS 2000. 

Contamos com a participação e presença de todos. 
 Cuiabá-MT, 27 de Setembro de 2022. 

RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 

Sustentável SMADESS

SINTERP-MT - SINDICADO DOS TRABALHADORES DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, 
EXTENSÃO RURAL E PESQUISA PÚBLICA DE MATO GROSSO.

ELEIÇÕES SINDICAIS EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, faço saber que no dia 20 de outubro do ano de 2022, no período de 8:00 
horas às 17:00 horas, na sede desta entidade, nas sub sedes regionais, e nos escritórios 
locais, será realizada eleição, de forma remota em AMBIENTE VIRTUAL, via Aplicativo 
Winker/Intuitive, para composição da Diretoria do SINTERP-MT, para exercer o mandato de 
04 (quatro) anos, composição da chapa conforme Regimento Interno: I — Presidente; II - 
Vice-Presidente; III - Diretor Geral; IV - Sub-diretor Geral; V - Diretor Financeiro; VI - Sub-
diretor Financeiro; VII - Diretor de Imprensa e Comunicação; VIII - Diretor de Organização e 
Informática; IX - Diretor de Mobilização e Formação Sindical; X - Diretor de Promoções 
Culturais, Sociais e Esportiva; XI - Diretor de Assuntos Jurídicos e de Segurança do Trabalho; 
XII - Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensão; XIII — Todos os Diretores Regionais e 
Sub-diretores Regionais das cidades de Alta Floresta, Barra do Bugres, Barra do Garças, 
Cáceres, Cuiabá, Juína, Rondonópolis, São Felix do Araguaia, e Sinop; XIV — 6 membros do 
Conselho Fiscal, sendo um Presidente, dois membrostitulares e 3 membros suplentes O 
prazo para registro de chapa é de 10 (dez) dias, que correrá a contar a partir do dia seguinte à 
publicação deste Edital, nos termos dos Estatutos Sociais. O requerimento para o registro  da 
chapa deverá estar acompanhado de todos os documentos exigidos conforme descritos nos 
artigos 19; 20; 21 do regimento interno; e será dirigido ao Presidente da comissão eleitoral, 
podendo ser assinado por qualquer dos candidatos componentes da chapa, e ser entregue na 
secretaria do sindicato que funcionará no período destinado ao registro de chapas, no horário 
das 8:00 horas às 17:00 horas, onde se encontrará à disposição dos interessados pessoa 
habilitada para atendimento, prestação de informações concernentes ao processo eleitoral, 
recebimento de documentação e fornecimento do correspondente recibo. A impugnação de 
candidaturas deverá ser feita no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação da ata 
de registro de chapas.  A votação realizar-se-á em AMBIENTE VIRTUAL, via Aplicativo 
Winker/Intuitive, no dia 21/10/2022 (sexta-feira), das 8h às 17h, devendo seguir as 
orientações abaixo: 1. Ainda não tem o Aplicativo? Basta clicar no link ou ler o código de Qr 
Code e escolher a opção já sou cadastrado. Em seguida, digite o seu e-mail e selecione 
ESQUECI MINHA SENHA, em poucos minutos você receberá algumas orientações de login 
e redefinição de senha na caixa de entrada do seu e- mail cadastrado:

Google Play - 
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.
winker.wl.intuitive&hl=pt_BR Apple Store - 
https://apps.apple.com/br/app/intuitive-
condom%C3%ADnios/id1264400289

2. O acesso dos usuários à plataforma que ainda não se cadastraram é indispensável 
e deve ser solicitado via e-mail comercial@intuitivecondominial.com.br para a Intuitive 
Administradora ou para o Presidente da Comissão Eleitoral, 01 (um) dia antes da 
eleição. O acesso é feito mediante login e senha individual e intransferível, já previamente 
cadastrados na plataforma. As senhas são individuais, cadastradas pelo próprio usuário ou 
geradas de forma aleatória pelo sistema *(senha criptografada de alta segurança). Caso 
não tenha cadastro na plataforma, você também pode se cadastrar clicando em “Quero me 
cadastrar” e seguir as instruções. Utilize como login seu e-mail pessoal. Na sequência, 
escolha a opção “por código” e informe: (nome do Sindicato tudo junto: “sinterp”). Siga as 
demais etapas inserindo os seus dados pessoais. Se, mesmo assim, ocorrer alguma 
d i fi c u l d a d e ,  v o c ê  d e v e  e n t r a r  e m  c o n t a t o  p r é v i o  v i a  e - m a i l 
comercial@intuitivecondominial.com.br, para solicitar o seu cadastro, auxílios e, assim, 
ampliar a possibilidade da sua participação na eleição, ora convocada. Acesse a plataforma 
com antecedência e faça testes.; 3. Votação Eleição Virtual - A forma virtual de realização 
da eleição, ora convocada, está prevista na Lei nº 14.309 de 08/03/2022, que visa, dentre 
outros objetivos, ampliar a participação de todos, principalmente no que se refere: 
declaração e acompanhamento seguro das votações; Winker+Zoom – Tudo em uma única 
plataforma para sua maior comodidade e segurança. Tanto o acesso aos documentos, 
vídeos, apresentações (anexos), como exercício do voto, serão “totalmente virtual”. Tudo 
isso graças a integração entre as duas plataformas que permite a cada sindicatilizado apto 
exercer o seu direito ao voto, direto do aplicativo, conforme demonstrado no rápido vídeo: 
https://youtu.be/2XSCgqxXhVk. Caso tenha dificuldades para acessar ao Aplicativo 
INTUITIVE/WINKER, você poderá clicar no link do Zoom pontualmente às 8h e acessar a 
sala virtual. Durante a reunião você será orientado a votar virtualmente:

Link zoom (sala virtual):

https://us02web.zoom.us/j/82832033001?pw
d=d2ZrNEpVd0FjYkpqNm5ZUjVNNkN5Zz09

ID: 828 3203 3001    Senha: sinterp

4. Para que a eleição ora designada seja frutífera e as necessidades devidamente 
atendidas, os sindicatilizado apetos deverão atentar para as orientações dadas, 
principalmente no tocante à realização da votação virtual, no dia e horário designado; 5. O 
acesso à plataforma virtual deverá ser feito via Aplicativo no Módulo de Assembleias 
(conforme o Item 4) ou pelo site: https://app.winker.com.br/intra/condominio/assembleia 6. 
Apenas usuários com o perfil de "Proprietário/sindicalizado", poderão participar da votação; 
7. Ao menos um dia útil antes da data da votação, faça seu acesso na plataforma e confere se 
já consegue VISUALIZAR o módulo de "Assembleia", bem como, a eleição ora convocada. 
Você não conseguirá efetivamente acessá-la antes da data e hora programada (conforme 
este edital). Somente quando estiver iniciado o prazo previsto em edital é que os 
sindicalizados aptos poderão acessar a votação. Caso não  seja visualizado o módulo 
"Assemble ia"  e entende estar  apto a par t ic ipar,  entre em contato com 
comercial@intuitivecondominial.com.br ou (65) 99243-1122 para obter suporte técnico; 8. 
Testes - Realize testes antecipados de acesso à internet e à plataforma. Se prepare para a 
reunião. No decorrer da realização da eleição ora designada, caberá a cada sindicalizado, 
privativamente, obter e garantir acesso à internet e à plataforma; 9. Dificuldades - Ao ser 
notificado sobre a realização da eleição e, eventualmente, identificar algum óbice ou 
dificuldade ao seu legítimo direito de manifestação e consignação de sua participação, 
indicamos notificar previamente à Comissão Eleitoral e, sobretudo, evidenciar esforços para 
garantir sua participação plena; 10. A Lista de Presença, bem como o Registro de cada Voto 
e o seu Resultado serão realizados não só pelo login e senha de cada usuário, mas também 
com registro do IP i (vide nota de fim) utilizado para conexão e acesso à plataforma; 11. 
Apuração dos Votos - Após a votação finalizada, os votos serão apurados pela Comissão 
Eleitoral e posteriormente será disponibilizado o resultado para todos via App e e-mail. Na 
sequência, a Comissão Eleitoral irá confeccionar a respectiva ata e os demais trâmites 
padrões já realizados para as eleições presenciais, como de costume, incluindo a 
publicação final da ata na plataforma e publicação em locais apropriados; 12. Auxílio e 
Suporte - Reforçamos que qualquer dúvida ou dificuldade, não sanada por este documento 
oficial, entre em contato conosco pelo e-mail: comercial@intuitivecondominial.com.br ou 
ligue (65) 2127- 6167 - (65) 99243-1122 e descreva claramente sua necessidade para que 
possamos auxiliá-lo antecipadamente. 13. Importância da Participação - A ausência de 
participação dos senhores Sindicalizados aptos não os desobriga de aceitarem como tácita 
concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados conforme determina a Lei 
4.591/64 art.º 12, § 5º. 14. Atendendo ao disposto na Lei nº 13.709/2018, LGPD (Lei Geral de 
Proteção de Dados), que visa garantir ao sindicalizado a segurança e integridade de seus 
dados e informações pessoais, salientamos que todas as informações coletadas via 
aplicativo Winker/Intuitive, autorizadas pelos respectivos titulares, são de uso restrito do 
Edifício Liberdade, sendo mantidos hospedados em nuvem e somente poderão ser 
acessados por seus detentores, conforme as regras de uso da ferramenta. Cabe ressaltar 
que a atualização e manutenção dos referidos dados é de total responsabilidade de seus 
usuários, cabendo à Intuitive Condominial manter o banco de dados sempre atualizado e 
garantindo a segurança e armazenamento dos dados em local seguro e criptografado. Em 
caso de empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-ão novas eleições  30 (trinta) dias 
após o resultado oficial das eleições.  Por fim, rogamos pela vossa presença à Eleição 
Sindical ora convocada, lembrando que, em caso de ausência, haverá a aceitação tácita do 
resultado obtido.

Márcio Gley da Silva 

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

São Tadeu Energética S.A.
CNPJ/ME n° 04.831.563/0001-82 - NIRE 51.3.0000790-8 JUCEMAT

Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
Realizada em 23 de setembro de 2022

1. Data, Hora e Local: Aos 23 dias do mês de setembro de 2022, às 10 horas, 
na sede social da São Tadeu Energética S.A. (“Companhia”), localizada na 
Rodovia BR 364, S/N., Km 355, Fazenda São Tadeu, Zona Rural, CEP 78.180-
000, em Santo Antônio de Leverger, Estado do Mato Grosso. 2. Convocação e 
Presença: Dispensada a convocação prévia, independentemente de aviso, con-
soante o disposto no artigo 124, §4°, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em razão da presen-
ça dos acionistas que representam 100% (cem por cento) do capital social da 
Companhia, conforme assinaturas constantes no livro próprio. 3. Mesa: Presi-
dente: Marcos Tavares Costa Carvalho e Secretário: Eduardo Moreira Tavares 
de Melo. 4. Ordem do Dia: Deliberar, nos termos do estatuto social da Compa-
nhia, sobre (i) a outorga de garantia fidejussória e garantia real pela Companhia, 
no âmbito da 1a (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em 
ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, a ser convo-
lada em espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série 
única, da Sensatto Energia S.A. (CNPJ/ME n° 27.135.800/0001-76) (“Emissora” 
e “Debêntures”, respectivamente), a ser realizada mediante distribuição pública, 
com esforços restritos, sob regime de garantia firme de colocação para a totali-
dade das Debêntures, nos termos da Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976, 
conforme alterada, da Instrução Comissão de Valores Mobiliários n° 476, de 16 
de janeiro de 2009, conforme alterada, e das demais disposições legais aplicá-
veis (“Oferta Restrita”), no montante total de R$50.000.000,00 (cinquenta mi-
lhões de reais) na data de emissão a ser prevista na Escritura (“Data de Emis-
são”), com vencimento final máximo em 8 (oito) anos contados da Data de 
Emissão e juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) das 
taxas médias diárias do DI - Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra-gru-
po”, expressas na forma percentual ao ano-base de 252 (duzentos e cinquenta 
e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. - Brasil, 
Bolsa, Balcão, acrescida de spread (sobretaxa) de 2,60% (dois inteiros e sessen-
ta centésimos por cento) ao ano-base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias 
úteis (“Emissão”); (ii) a autorização aos diretores e/ou procuradores da Compa-
nhia para praticarem todos os atos necessários à constituição e outorga, pela 
Companhia, de Fiança (conforme abaixo definida) e da Cessão Fiduciária (con-
forme abaixo definida), incluindo, mas não se limitando, à celebração (a) do 
“Instrumento Particular de Escritura da 1a (Primeira) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia 
Fidejussória Adicional, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, com 
Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com 
Esforços Restritos, da Sensatto Energia S.AI.” (“Escritura”), a ser celebrado en-
tre a Emissora, a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
(CNPJ/ME n° 17.343.682/0003-08), na qualidade de agente fiduciário (“Agente 
Fiduciário”), representando a comunhão dos titulares das Debêntures (“Deben-
turistas”), e, na qualidade de fiadores, a Companhia, o Sr. Eduardo Moreira Ta-
vares de Melo (CPF/ME n° 165.257.874-91) (“Sr. Eduardo”), o Sr. Romildo Tava-
res de Melo (CPF/ME n° 001.764.784-34) (“Sr. Romildo”) e o Sr. Marcos Tavares 
Costa Carvalho (CPF/ME n° 399.927.214-72) (“Sr. Marcos” e, em conjunto com 
o Sr. Eduardo e com o Sr. Romildo, os “Fiadores Pessoas Físicas” e, quando em 
conjunto com a Companhia, os “Fiadores”), incluindo, sem limitação, o aditamen-
to à Escritura que irá formalizar a convolação das debêntures na espécie com 
garantia real; (b) do “Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e 
Outras Avenças”, a ser celebrado pela Companhia e pelo Agente Fiduciário, com 
a interveniência anuência da Emissora (“Contrato de Cessão Fiduciária”); e (c) 
do “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e Distribui-
ção Pública com Esforços Restritos, Sob Regime de Garantia Firme de Coloca-
ção, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirogra-
fária, com Garantia Fidejussória Adicional, a ser Convolada em Espécie com 
Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, da 1a (Pri-
meira) Emissão da Sensatto Energia S.A.”, a ser celebrado entre a Emissora, o 
coordenador líder e os Fiadores (“Contrato de Distribuição”) e seus respectivos 
eventuais aditamentos; e (iii) a ratificação dos atos já praticados pela diretoria e/
ou pelos procuradores da Companhia relacionados à Emissão, à Oferta Restrita, 
à Fiança, à Cessão Fiduciária e aos itens (i) e (ii) desta Ordem do Dia. 5. Delibe-
rações: Após exame e discussão, os acionistas da Companhia, sem quaisquer 
ressalvas ou restrições, decidiram: 5.1. Em garantia do pagamento integral de 
todos e quaisquer valores, principais ou acessórios, incluindo encargos morató-
rios, a serem devidos pela Emissora nos termos da Escritura, bem como eventu-
ais honorários do Agente Fiduciário, todo e qualquer custo ou despesa compro-
vadamente incorrido pelo Agente Fiduciário e/ou pelos Debenturistas, inclusive 
em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou 
extrajudiciais necessários à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decor-
rentes das Debêntures, da Escritura, do Contrato de Cessão Fiduciária e/ou do 
“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças ”, o qual deverá 
ser celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário, com a interveniência anu-
ência da Companhia, dentro do prazo de constituição das garantias reais a ser 
previsto na Escritura (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações” e “Obrigações 
Garantidas”, respectivamente), autorizar a outorga de: (1) garantia fidejussória 
pela Companhia, na forma de fiança, de forma que a Companhia, por meio da 
Escritura e na melhor forma de direito, obrigar-se-á solidariamente com a Emis-
sora e com os demais fiadores da Emissão, quais sejam, o Sr. Marcos, o Sr. 
Eduardo e o Sr. Romildo, em caráter irrevogável e irretratável, perante os Deben-
turistas, como fiadora, codevedora solidária e principal pagadora por todas as 
Obrigações Garantidas no âmbito da Emissão, da Escritura, do Contrato de 
Cessão Fiduciária e do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, nas datas a 
serem previstas na Escritura, independentemente de notificação, judicial ou ex-
trajudicial, ou qualquer outra medida, nos termos dos artigos 818 e 822 da Lei n° 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), com a re-
núncia expressa aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração 
de qualquer natureza previstos no Código Civil, e na Lei n° 13.105, de 16 de 
março de 2015, conforme alterada (“Fiança”); e (2) cessão fiduciária dos direitos 
emergentes (i) da autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 
outorgada à Companhia por meio da Resolução n° 700, de 17 de dezembro de 
2002 (“Autorização ANEEL” e “Cessão Fiduciária Direitos Emergentes ANEEL”, 
respectivamente); (ii) do “Contrato de Compra e Venda de Energia PROINFA /
PCH - 007/2004” celebrado em 30 de junho de 2004 entre a Companhia e a 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (CNPJ/ME n° 00.001.180/0002-07) (“Eletro-
bras”), conforme aditado de tempos em tempos (“Cessão Fiduciária Direitos 
Emergentes Eletrobrás 007/2004”); e (iii) do “Contrato de Compra e Venda de 
Energia PROINFA / PCH - 007A/2004” celebrado em 19 de julho de 2004 entre 
a Companhia e a Eletrobras, conforme aditado de tempos em tempos (“Cessão 
Fiduciária Direitos Emergentes Eletrobrás 007A/2004” e, quando em conjunto 
com a Cessão Fiduciária Direitos Emergentes ANEEL e com a Cessão Fiduciária 
Direitos Emergentes Eletrobrás 007/2004, a “Cessão Fiduciária”), observado 
que a Cessão Fiduciária deverá ser constituída após a liquidação do Financia-
mento Caixa (conforme definido abaixo), dentro do prazo de constituição das 
garantias reais a ser previsto na Escritura, em termos satisfatórios aos Debentu-
ristas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas (conforme a ser definida 
na Escritura), por meio do Contrato de Cessão Fiduciária. Para fins desta Assem-
bleia, “Financiamento Caixa” significa o financiamento obtido através da “Escri-
tura Pública Declaratória de Contrato de Financiamento”, celebrada entre a 
Companhia e a Caixa Econômica Federal, com a interveniência anuência de 
terceiros, em 3 de setembro de 2007, averbada no Livro de Notas n° 6, fls. 048, 
no Serviço Registral e Notarial do Distrito do Cristo Rei, conforme aditado de 
tempos em tempos. 5.2. Autorizar a diretoria e/ou os procuradores da Compa-
nhia para, observadas as deliberações acima, praticar todos os atos necessários 
à constituição e outorga da Fiança e da Cessão Fiduciária (observado que a 
Cessão Fiduciária deverá ser constituída após a liquidação do Financiamento 
Caixa), incluindo, mas não se limitando, à celebração da Escritura (incluindo, 
sem limitação, o aditamento à Escritura que irá formalizar a convolação das de-
bêntures na espécie com garantia real), do Contrato de Cessão Fiduciária, do 
Contrato de Distribuição, bem como seus respectivos eventuais aditamentos, 
tudo conforme os termos e condições a serem negociados pela diretoria da 
Companhia. 5.3. A ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria e/ou 
procuradores da Companhia no âmbito da Emissão, da Oferta Restrita e da 
constituição e outorga da Fiança e da Cessão Fiduciária. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a presente Assembleia Geral Extraor-
dinária para a lavratura desta ata, que foi lida, aprovada e firmada por todos os 
presentes. Em conformidade com o previsto no art. 130, § 2° da Lei das Socie-
dades por Ações, foi estabelecida e autorizada a sua publicação com omissão 
das assinaturas dos acionistas. Após lavrada, a ata segue para publicação con-
soante previsto no art. 174 da Lei das Sociedades por Ações. 7. Assinaturas: (a) 
Presidente da Mesa: Marcos Tavares Costa Carvalho; Secretário: Eduardo Mo-
reira Tavares de Melo, (c) Acionistas: Sensatto Energia S.A.; T.C. Participa-
ções e Empreendimentos S.A.; Delta Participações S.A. e Avanti Holding 
Ltda., devidamente representadas na forma de seus respectivos estatutos so-
ciais e contrato social. Confere com a ata original lavrada em livro próprio. Santo 
Antônio de Leverger - MT, 23 de setembro de 2022. Marcos Tavares Costa 
Carvalho - Presidente, Eduardo Moreira Tavares de Melo - Secretário. Junta 
Comercial do Estado de Mato Grosso Certifico registro sob o n° 2579106 em 
28/09/2022 da Empresa Sao Tadeu Energetica S.A., CNPJ 04831563000182 e 
protocolo 221377620 - 27/09/2022. Autenticação: 582644FF30B43BBD350B-
73D8E191F526D8B7. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para vali-
dar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe n° do proto-
colo 22/137.762-0 e o código de segurança caMa Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 28/09/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretá-
rio-Geral.

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos que o SR. CICERO REGINALDO DOS SANTOS, 
portador do CPF 733.329.921-04, trabalhando nesta empresa 
AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTSO EIRELI  CNPJ: 
07.095.509/0001-04, Avenida Ciriaco Candia 242, Cidade Verde 
Cuiabá, afim de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 
15/08/2022, dentro do prazo de 72 hs, a partir desta publicação, sob 
pede de ficar rescindido, automaticamente o contrato de trabalho, nos 
termos da letra “i“do art.482 da CLT.

CIRINO'S BURGER LTDA  – CNPJ 31.387.078/0001-34, torna público 
que, requereu junto Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – 
SMADES a Licença Ambiental – Modalidade: Licença Prévia, Licença de 
Instalação, Licença de Operação, para at iv idade  56.11-2-03 - 
Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, situado na RUA 
Quatrocentos e Vinte, 20, setor 04 quadra 108 casa 20, Tijucal, no município 
de Cuiabá-MT. Sendo dispensado de EIA-RIMA. 

P.G. Monteiro Sucata registrado no CNPJ 16.613.834/0001-02, torna 
público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural Sustentável- , as Licenças SEMMADERS/VG
Ambientais-Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO), para atividade de Recuperação de Materiais Metálicos 
(Ferro Velho), localizado no KM 08 da Rod dos Imigrantes, s/nº, bairro 
Primavera, com as coordenadas geográficas 15°42'25.91"S e 
56°8'13.05"O, no município de Várzea Grande-MT.

Vereda Engenharia Ltda torna público que requereu junto à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente  a emissão da Licença Ambiental (SEMA)
referente à implantação do canteiro de obras para a construção de ponte 
de concreto armado sobre o Rio Natal na rodovia estadual MT-208, 
localizado no município de Aripuanã – MT                                   (30/09/2022)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 5ª VARA CÍVEL DE 
CUIABÁ RUA DES. MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, SN, (65) 3648-6001/6002 FÓRUM DE 
CUIABÁ, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-905 EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDLEUZA 
ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA PROCESSO n. 0051801-24.2015.8.11.0041 Valor da causa: R$ 
45.008,39 ESPÉCIE: [Espécies de Contratos]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 
ATIVO: Nome: VICTOR RIBEIRO MARTINS Nome: CID IMOVEIS EIRELI – EPP POLO PASSIVO: Nome: 
EQUIPA BAR COMERCIO DISTRIBUIDOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP Nome: 
ANDREIA MARTINS QUEIROZ Nome: JORGE VIANA TAPAJOZ Nome: LUZIA CARVALHO TAPAJOZ 
SOUZA Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO Nome: MARCOS ANTONIO DE SOUZA Endereço: 
LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO LUZIA 
CARVALHO TAPAJOZ SOUZA e MARCOS ANTONIO DE SOUZA , acima qualificada, atualmente em local 
incerto e não sabido, para tomarem ciência da penhora realizada nos autos do imóvel de propriedade da 
COMEX COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA - EPP, situado no loteamento Santa Luzia na cidade de Várzea 
Grande- MT, formada pelos lotes 06/07/08 da quadra G, objeto da matrícula de nº 88691, livro 02 do 1º Cartório 
de Imóveis de Várzea Grande-MT., e se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias. : "Trata-se de DECISÃO
execução de aluguéis e encargos proposto por VICTOR RIBEIRO MARTINS em face de EQUIPA BAR 
COMERCIO DISTRIBUIDOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, ANDREIA MARTINS 
QUEIROZ, JORGE VIANA TAPAJOZ, LUZIA CARVALHO TAPAJOZ SOUZA e MARCOS ANTONIO DE 
SOUZA. De início , e, por conseguinte, se faz necessário uma breve contextualização , chamo o feito à ordem
dos principais andamentos, no intuito de corroborar para as providências aqui exaradas. Depreende-se nos 
autos que os executados JORGE VIANA TAPAJOZ, LUZIA CARVALHO TAPAJOZ SOUZA e MARCOS 
ANTONIO DE SOUZA foram citados conforme (pág. 74 do ID 55227287), ANDREIA MARTINS QUEIROZ 
citada conforme (pág. 89/92 do ID 55227287). Decorrido o prazo, os executados não se manifestaram no 
presente feito, e por consequência, foi deferido o pedido de penhora via BACENJUD e RENAJUD, em face dos 
executados (pág. 100 do ID 55227287 e págs. 01/16 do ID 55227289), sendo restado infrutífero, sendo 
somente frutífera a penhora de um imóvel conforme termo (pág. 38 do ID 55227289).Na sequência, a parte 
exequente requereu págs. 42/43 do ID 55227289 à intimação dos executados para tomar ciência da constrição 
que recaiu sobre o bem imóvel de que são proprietários, no entanto, desde então, somente foram intimados os 
executados JORGE VIANA TAPAJOZ, ANDREIA MARTINS QUEIROZ e a empresa executada (págs. 54, 56 e 
58 do ID 55227289).A par disso, tendo em vista as inúmeras tentativas dos demais executados para tomar 
ciência da penhora do imóvel, e restada infrutífera, o exequente manifestou requerendo a intimação por edital 
dos executados nos termos do art. 275, § 2º, c/c art. 841 do CPC.Posto isto,  de INTIMAÇÃO defiro o pedido
POR EDITAL dos executados para tomarem ciência da penhora do imóvel nos autos.Certifico que, nos termos 
do art. 203, §1º, CNGC, bem como do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono o feito, e intimo a parte exequente na 
pessoa de seu(s) advogado(s), para fornecer o resumo da inicial, no prazo de 5 (cinco) dias.Após, a publicação 
do edital e sem manifestação dos executados, intime-se a parte exequente para no prazo de 5 (cinco) dias, 
anexar a planilha atualizada do débito e requerer o que entender de direito para satisfação do seu crédito. 
Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, data registrada no sistema. EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO 
DA SILVA 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 afixado no lugar de costume e publicado na forma da 
Lei. Eu, GLAUCIA CALAZANS BARREIRA, digitei. CUIABÁ, 8 de setembro de 2022. (Assinado 
Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ            (29 e 30/09/22)
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