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AGROINDUSTRIAL ESTRELA S.A. CNPJ/MF nº 15.950.058/0001-73. NIRE 
nº 51300004143. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. São convocados os Senhores 
Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará 
no dia 22 de maio de 2019, às 08:00 horas, na sede social localizada na Rua 
Comandante Costa, nº 1.144, Sala 14, Bairro Centro Sul, CEP: 78.020-400, 

a seguinte Ordem do dia: 1) Autorizar a diretoria a alienar bens do ativo da 
sociedade. Cuiabá (MT), 9 de maio de 2019. A Administração.

LEILÃO ONLINE DE IMÓVEIS 29/05 -10H
Otavio Lauro Sodré Santoro, Leiloeiro Oficial JUCESP nº 607

LOTE 30 - Barra do Garças/MT. Casa. Bairro Ouro Fino. Avenida “R”, (lt. 09 da qd. 27). 

Áreas totais: terr. 515,24m² e constr. 297,84m². Matr. 58.102 do 1º RI local. Obs.: O 

pagamento de eventuais dívidas existentes de IPTU, serão de exclusiva responsabilidade 

do arrematante, sem direito a reembolso. Ocupada (AF). LANCE MÍNIMO: R$ 194.400,00. 

Pagamento: valor do arremate mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Condições de venda nos 

sites: banco.bradesco/leiloes e www.sodresantoro.com.br. Efetuar o cadastramento prévio 

no site do Leiloeiro, conforme descrito no edital. Dados e valores, sujeitos à alterações até 

a data do leilão. Inf.: 11 2464-6464 ou af@sodresantoro.com.br.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA

O Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 
INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, 
em conjunto com o Presidente do Conselho de Administração da 
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, DEMAIS PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE E DOS EMPRESÁRIOS DA REGIÃO SUL E SUDESTE 
DO PARÁ - SICREDI SUL DO PARÁ, no uso das atribuições que 
lhes conferem os respectivos Estatutos Sociais, convocam os 
delegados de núcleos da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 
INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, 
que nesta data somam 100 (cem), e os associados da COOPERATIVA 
DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E 
DOS EMPRESÁRIOS DA REGIÃO SUL E SUDESTE DO PARÁ - SICREDI 
SUL DO PARÁ, que nesta data somam 646 (Seiscentos e quarenta 
e seis), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 
CONJUNTA, a ser realizada no dia 1º de junho de 2019, às 11h30 
(onze horas e trinta minutos) no Palace Eventos, localizado na 
Rua das Mangueiras, n.º 04, Incra Bairro Amapá, em Marabá - PA, 
em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos 
delegados da SICREDI SUDOESTE MT/PA e 2/3 (dois terços) dos 
associados da SICREDI SUL DO PARÁ; em segunda convocação, às 
12h30 (doze horas e trinta minutos), com a presença de metade 
mais um dos delegados da SICREDI SUDOESTE MT/PA e metade 
mais um dos associados da SICREDI SUL DO PARÁ; e, em terceira 
e última convocação, às 13h30 (treze horas e trinta minutos), com 
a presença de no mínimo 10 (dez) delegados da SICREDI SUDOESTE 
MT/PA e no mínimo 10 (dez) associados da SICREDI SUL DO PARÁ, 
para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA
1. Aprovação dos nomes indicados para compor a Comissão Mista 
de incorporação.
2. Análise e aprovação do relatório da Comissão Mista de 
incorporação.
3. Aprovação da incorporação dos ativos e passivos da 
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, DEMAIS PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE E DOS EMPRESÁRIOS DA REGIÃO SUL E SUDESTE DO 
PARÁ - SICREDI SUL DO PARÁ pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, 
POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI 
SUDOESTE MT/PA e consequente extinção da COOPERATIVA DE 
CRÉDITO DOS MÉDICOS, DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E DOS 
EMPRESÁRIOS DA REGIÃO SUL E SUDESTE DO PARÁ - SICREDI SUL 
DO PARÁ.
4. Reforma e consolidação do Estatuto Social da COOPERATIVA 
DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - 
SICREDI SUDOESTE MT/PA, com alterações no art. 1º, inciso II, e art. 
27, caput; além da inclusão de art. 53 nas disposições transitórias 
e finais.
5. Eleição de membros para preenchimento de cargos vagos no 
Conselho de Administração.
6. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não 
deliberatório).
Tangará da Serra - MT, 16 de maio de 2019.
Antônio Geraldo Wrobel Juarez Dias Brito

Presidente da SICREDI 
SUDOESTE MT/PA

Presidente do Conselho de 
Administração da SICREDI SUL DO PARÁ

OBSERVAÇÕES: a) A Assembleia não se realizará nas sedes 
sociais por falta de acomodações; b) A proposta de reforma do 
estatuto social está à disposição dos associados nas Unidades de 
Atendimento das respectivas Cooperativas.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
ANTONIA DE CAMPOS MACIEL, Notária e Registradora do 1º Serviço Notarial 
e de Registros da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, na 
forma da Lei, etc. Pelo presente edital de acordo com a Lei n° 6.015 de 
31/12/1973, e de conformidade com que foi requerido pela MINERBRÁS 
MINERAÇÃO LTDA, CNPJ 14.762.164/0001-60, e BIPAR INVESTIMENTOS 
E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 11.230.961/0001-09, na pessoa de seus 
representantes legais, proprietárias de uma área de terras com 69,85ha 
(sessenta e nove hectares e oitenta e cinco ares), parte de uma área maior com 
185,42ha (cento e oitenta e cinco hectares e quarenta e dois ares), no lugar 
denominado “BOCAIUVAL”, no município de Nossa Senhora do Livramento/
MT, devidamente matriculada sob n° 88.715, deste R.G.I., para na forma do 
art. 213, inciso II em seu § 3º da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 
com redação alterada pela Lei n° 10.931/2004, NOTIFICAR a confrontante: 
SHEILA MALDONADO INFANTI CPF 543.971.701-34, para que no prazo de 
15 (quinze) dias a contar da data da publicação deste, a comparecer nestas 
notas para querendo, apresentar impugnação fundamentada, nos termos 

registro, conforme determina o § 4º do artigo 213 da LRP. Dado e passado 
na cidade de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, aos nove dias do mês 
de maio do ano dois mil e dezenove. Eu Laura Auxiliadora de Arruda Carli, a 

Serviço de Registros da Comarca de Várzea Grande Estado de Meto Grosso.

Inf.: (11) 4063-6865 / 99582-7771  |  www.uonleiloes.com.br

LEI Nº 9.514/97 - PRESENCIAL E ONLINE
LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

LUIZ TOCIAKI HIRANO, ECO 
SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A

ALESSANDRO NICOLI ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI
LEILÃO EXTRAJUDICIAL “ON-LINE” e PRESENCIAL (1º e/ou 2º leilão) 

O PRIMEIRO LEILÃO dia 27/05/2019, às 10h00
com lance mínimo igual ou superior a R$ 10.136.963,32 DESCRIÇÃO DOS 

IMÓVEIS: GEORREFERENCIADA 
“FAZENDA SANTA CLARA 

I”
GEORREFERENCIADA

“FAZENDA SANTA CLARA VI”

GEORREFERENCIADA
“FAZENDA SANTA CLARA VII”

GEORREFERENCIADA
“FAZENDA SANTA CLARA VIII”

dia 31/05/2019, no mesmo horário 
e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 12.862.493,79. 

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 22/Maio/19 às 14h20 2º Leilão: dia 23/Maio/19 às 14h20

João Victor Barroca Galeazzi SISTEMA 
FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ III – SPE LTDA

Primeiro Leilão: dia 22 de Maio de 2019 às 14:20 horas - Segundo Leilão: 
dia 23 de Maio de 2019 às 14:20 horas 

Descrição do Imóvel: CASA DE Nº 171 “CONDOMÍNIO RIO SÃO LOURENÇO”

horas
Obs: Caso seja arrematado no 1º 

Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, autorizada por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi 
Araxingu, inscrita no CNPJ sob nº 33.021.064/0001-28, promoverá o Leilão do presente imóvel, na forma da Lei 9.514/97. LOTE 1: Água Boa/MT: Área de 
terras situada no Município de Cocalinho, Comarca de Água Boa, com 791,9813ha, melhor descrita e confrontada em matrícula. INCRA 901.229.100.633-8. 
Matrícula 8.344 do RI local. OBS.: Consta área de Reserva Legal na AV 01 da citada matrícula. Sobre a área constam benfeitorias não averbadas no RI. 
Regularização e encargos perante os órgãos competentes correrão por conta do comprador. Ocupada. A desocupação é por conta do arrematante.  
1º LEILÃO: 30/05/2019, às 08h45. Lance mínimo: R$ 6.335.850,40. 2º LEILÃO: 06/06/2019 às 08h45. Lance mínimo: R$ 3.167.925,20 (caso não haja 
venda no 1º leilão). CONDIÇÕES DE PGTO.: à vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro prévio no site da 
Leiloeira. OBS.: O fiduciante possui direito de preferência na aquisição do imóvel, nos termos da lei.

(51) 3535-1000 • Cond. de Pgto. e Venda no site www.leiloes.com.br • imoveis@pestanaleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE - IMÓVEL EM ÁGUA BOA/MT
Local dos leilões: Av. João Wallig, 1.800 - 4° andar

Escritórios Boutique - Shopping Iguatemi - Porto Alegre/RS.

ABANDONO DE EMPREGO
 
GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA., empresa com 
sede na Av. Filinto Muller, nº 2000, Bairro Centro, CEP: 78110-
302, Várzea Grande/MT, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 73.909-
400/0001-98 convoca a Sra. SIMONE GUIMARÃES DA SILVA - 
CTPS 4861123, SÉRIE 0040, a comparecer em nossa empresa, a 
fi m de retornar ao emprego ou justifi car as faltas desde 23/02/2019 
dentro do prazo de 24hs a partir desta publicação, sob pena de 
fi car rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos ter-
mos do art. 482 da CLT.

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
CNPJ 06.315.338/0179-41 - NIRE 51900448468 

Rerratificação
Na publicação realizada no DOEMT, págs. 220 e 221 e no jornal A Gazeta, pag. 7C, em 25/03/2019: ONDE SE LÊ: “lote 01, 
sala 01, Setor Industrial” LEIA-SE: “lote 01, Setor Industrial”. ONDE SE LÊ: “Capital Social: R$ 923.190.863,00 (NOVECENTOS 
E VINTE TRÊS MILHÕES, CENTO E NOVENTA MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS), dividido em 
923.190.863,00 (NOVECENTOS E VINTE TRÊS MILHÕES, CENTO E NOVENTA MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E 
TRÊS) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Filial sem capital social destacado”. LEIA-SE: “Capital Social: 
Matriz: R$ 2.003.643.291,62 (dois bilhões, três milhões, seiscentos e quarenta e três mil e duzentos e noventa e um reais e 
sessenta e dois centavos), dividido em 10.018.725.725 (dez bilhões, dezoito milhões, setecentas e vinte e cinco mil, 
setecentas e vinte e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Filial não possui capital social destacado”. 
ONDE SE LÊ: “registrados na JUCESP sob o nº 4022/19-0” LEIA-SE: “registrados na JUCESP sob o nº 4923/19-4”.

CHAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 10.882.083/0001-43 - COMPANHIA FECHADA - NIRE (JUCEMAT) 51.3.0001113-1 EM 05/08/2011

ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2019
LOCAL E HORA: Na sede social, situada na Av. Edgar Vieira, nº 154, sala 07, bairro Boa Esperança, CEP 78.068-401, 
em Cuiabá-MT, às 10:00 hs - local. PRESENÇA: Acionistas que representam a totalidade do capital social com direito 
a voto, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. CONVOCAÇÃO: publicação de editais no 
jornal A Gazeta, nos dias: 21/03/2019 - pág. 9C; 22/03/2019 - pág. 6C e no dia 23/03/2019 - pág. 6C. Publicado no 

no dia 22/03/2019 - pág. 238, Ed. nr. 27468. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Marcus Vinicius Alves Bernardes 
Botelho. Secretária: Maria Vitoria Ribeiro Garcia Bernardes de Oliveira. ORDEM DO DIA: Assembléia Geral Ordinária: 
(i) Reeleição da Diretoria, (ii) Aprovação da Remuneração da Diretoria. Assembléia Geral Extraordinária: (i) 
Deliberação sobre aquisição de ações ou quotas de outras sociedades, (ii) Substituição temporária de outro diretor. 
DELIBERAÇÃO TOMADA POR MAIORIA DOS ACIONISTAS: Ordinária:(i) Em obediência ao disposto no artigo 15, 

abstenção do acionista ATF Investimentos e Participações S/A, através de seu representante legal por procuração, à 

BERNARDES BOTELHO, Brasileiro, casado no regime de separação total de bens, médico e empresário, portador do 
RG nº 1065608-1 expedida pela SEJSP/MT e do CPF/MF nº 269.504.918-83, natural de Cuiabá/MT, onde nasceu em 
09/04/1979, residente e domiciliado a avenida Antártica, s/nº, lotes 22 e 23, Quadra 14, Condomínio Villa Jardim, bairro 
Parque Amperco, CEP: 78.042-110, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso; para o cargo de Diretora Vice 
Presidente a Sra. NILZA OLIVEIRA TEIXEIRA, brasileira, casada no regime de comunhão universal de bens, 
empresária, portadora do RG nº 054324 expedida pela SSP-MT e do CPF/MF nº 106.720.101-78, natural de Cuiabá/
MT, onde nasceu em 05/07/1951, residente e domiciliado a avenida Antártica, nº 201, lote 10, condomínio Japuíra, 
bairro Ribeirão do Lipa, CEP: 78.040-500, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso; e para o cargo de Diretora 
a Sra. MARIA VITORIA RIBEIRO GARCIA BERNARDES DE OLIVEIRA, brasileira, casada no regime de separação 
total de bens, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 1008790-7, expedida pela SSP/
MT, e do CPF/MF nº 694.491.711-49, natural de Belo Horizonte/MG, onde nasceu em 09/03/1978, residente e 
domiciliada na rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 315, apto 301, edifício Ville Dijon, Bairro Popular, CEP: 78.045-350, 
no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso; e como Diretora a Sra. MARIA CAROLINA CARDOSO DE CAMPOS 

cédula de identidade RG nº 1305830-4, expedida pela SEJSP/MT e do CPF/MF nº 019.469.751-76, natural de São 
Paulo/SP, onde nasceu em 28/04/1987, residente e domiciliada na Avenida das Flores, nº 585, Edif. Wish, apto 1701, 
Bairro Jardim Cuiabá, CEP: 78043-172, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Esta diretoria terá o mandato 
por um período de 03 (três) anos, iniciando-se nesta data e com duração até 30 de abril de 2022, podendo ser reeleita 
conjunta ou separadamente, e com os poderes constantes do Estatuto Social. Fica reestabelecido que o Sr. Diretor 

Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, da Secretaria da Receita Federal, como também junto aos demais órgãos 
federais, estaduais e municipais. O senhor presidente informou ainda que os respectivos Termos de Posse estão 
anexos a presente ata. (ii) Fica aprovada por maioria dos acionistas, tendo apresentado voto de abstenção do 
acionista ATF Investimentos e Participações S/A, através de seu representante legal por procuração, a proposta de 
remuneração da administração no valor global e anual de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) nos termos do art 14 do 
Estatuto social. Os Diretores reeleitos declararam expressamente que não estão impedidos, de qualquer forma, ao 
exercício de cargo de administração de sociedade anônima, nos termos do art. 147, parágrafo 1º da Lei n. 6.404/76. 
Extraordinária: (i) Aprovada por maioria dos acionistas, tendo apresentado voto de abstenção do acionista ATF 
Investimentos e Participações S/A, através de seu representante legal por procuração, a aquisição de 50% das ações 
oferecidas pela Bolt Energia S/A, ora participante do capital social na Guarantã Energética S/A, equivalente à 40% do 
capital social desta (Guarantã Energética S/A), sendo o valor total da operação de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco 
milhões), o que se realizara em conjunto com a Guarantã Participações Ltda., sendo que a Char Empreendimentos 
participará com 50% das ações ofertadas, conforme previsto no Estatuto Social, art. 11 inciso I; (ii) Fica Aprovado por 
maioria dos acionistas, tendo apresentado voto de abstenção do acionista ATF Investimentos e Participações S/A, 
através de seu representante legal por procuração a indicação da Diretora MARIA VITORIA RIBEIRO GARCIA 

Bernardes Botelho, em função de sua ausência no período de 05 de abril de 2019 a 06 de maio de 2019, conforme 
previsão legal no estatuto social - art. 15, parágrafo primeiro; ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o 
Sr. Presidente deu por encerrada as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, suspendendo os trabalhos pelo 
tempo necessário a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do art. 130 da lei n. 6.404/76, a qual, 

VITÓRIA RIBEIRO GARCIA. Presidente da Assembléia - BERNARDES DE OLIVEIRA - Secretária. ACIONISTAS: 
Bernardes Investimentos e Participações S/A - Rep. Maria Vitoria Ribeiro Garcia Bernardes de Oliveira. ATF 
Investimentos e Participações S/A - Rep. Por sua Procuradora Carolina Oliveira Teixeira. JHM Investimentos e 
Participações S/A - Rep. Marcus Vinícius Alves Bernardes Botelho. Campos Investimentos e Participações S/A - Rep. 
Maria Carolina Cardoso de Campos Juliani. ANEXO I - ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA EM 02 DE ABRIL DE 2019. CHAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. - NIRE 

TERMO DE POSSE - 

Médico e Empresário, portador do RG nº 1065608-1 expedida pela SEJSP/MT, e do CPF nº 269.504.918-83, natural 
de Cuiabá/MT, onde nasceu em 09/04/1979, residente e domiciliado avenida Antártica, s/nº, lotes 22 e 23, Quadra 14, 
Condomínio Villa Jardim, bairro Parque Amperco, CEP: 78.042-110, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, 
nomeado Diretor Presidente da empresa CHAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, eleito pelos 
acionistas em Assembléia Geral Ordinária, realizada em 02/04/2019, para mandato de 03 (três) anos, iniciando-se 
nesta data, com duração até 30/04/2022. Declaro ter ciência das condições prévias de elegibilidade previstas nos 
artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76, relativas à administração das sociedades por ações, e aceito minha eleição 

Estatuto Social. Declaro ainda que receberei citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos 
a atos de gestão no endereço comercial da Companhia, nos termos previstos o §2º do artigo 149 da Lei 6.404/76, pelo 

Presidente. TERMO DE POSSE 
regime de comunhão parcial de bens, Engenheira Civil e Empresária, residente e domiciliada na Avenida das Flores, 
nº 585, Edif. Wish, apto 1701, Bairro Jardim Cuiabá, CEP: 78043-172, no município de Cuiabá, Estado de Mato 
Grosso, portadora da cédula de identidade RG nº 1305830-4, expedida pela SEJSP/MT, e do CPF/MF nº 019.469.751-
76, natural de São Paulo/SP, onde nasceu em 28/04/1987, nomeada Diretora da empresa CHAR EMPREENDIMENTOS 
E PARTICIPAÇÕES S/A, eleita pelos acionistas em Assembléia Geral Ordinária, realizada em 02/04/2019, para 
mandato de 03 (três) anos, iniciando-se nesta data, com duração até 30/04/2022. Declaro ter ciência das condições 
prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76, relativas à administração das sociedades por 

cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social. Declaro ainda que receberei citações e intimações em processos 
administrativos e judiciais relativos a atos de gestão no endereço comercial da Companhia, nos termos previstos o §2º 

Cardoso de Campos Juliani - Diretora. TERMO DE POSSE - Eu, MARIA VITORIA RIBEIRO GARCIA BERNARDES 
DE OLIVEIRA, brasileira, casada no regime de separação total de bens, Administradora de empresas, residente e 
domiciliada na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 315, apto. 301, Edifício Ville Dijon, Bairro Popular, CEP. 78045-350, 
no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, portadora da cédula de identidade RG nº 1008790-7, expedida pela 
SSP/MT, e do CPF nº 694.491.711-49, natural de Belo Horizonte/MG, onde nasceu em 09/03/1978, nomeada Diretora 
da empresa CHAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, eleita pelos acionistas em Assembléia Geral 
Ordinária, realizada em 02/04/2019, para mandato de 03 (três) anos, iniciando-se nesta data, com duração até 
30/04/2022. Declaro ter ciência das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76, 
relativas à administração das sociedades por ações, e aceito minha eleição assumindo o compromisso de cumprir 

receberei citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão no endereço 

Posse. Cuiabá/MT, 02 de abril de 2019. Maria Vitória Ribeiro Garcia Bernardes de Oliveira - Diretora. TERMO DE 
POSSE 
portadora do RG nº 054324 expedida pela SSP-MT, e do CPF nº 106.720.101-78, natural de Cuiabá/MT, onde nasceu 
em 05/07/1951, residente e domiciliada à Avenida Antártica, nº 201, lote 10, Condomínio Japuira, Bairro Ribeirão do 
Lipa, CEP: 78040-500, Cuiabá - MT, nomeada Diretora Vice Presidente da empresa CHAR EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES S/A, eleita pelos acionistas em Assembléia Geral Ordinária, realizada em 02/04/2019, para mandato 
de 03 (três) anos, iniciando-se nesta data, com duração até 30/04/2022. Declaro ter ciência das condições prévias de 
elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76, relativas à administração das sociedades por ações, e 

acordo com a lei e o Estatuto Social. Declaro ainda que receberei citações e intimações em processos administrativos 
e judiciais relativos a atos de gestão no endereço comercial da Companhia, nos termos previstos o §2º do artigo 149 

Vice Presidente. DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
brasileiro, casado no regime de Separação Total de Bens, Médico e Empresário, portador do RG nº 1065608-1 
expedida pela SEJSP/MT, e do CPF nº 269.504.918-83, natural de Cuiabá/MT, onde nasceu em 09/04/1979, residente 
e domiciliado avenida Antártica, s/nº, lotes 22 e 23, Quadra 14, Condomínio Villa Jardim, bairro Parque Amperco, CEP: 
78.042-110, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, nomeado Diretor Presidente da empresa CHAR 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, eleito pelos acionistas em Assembléia Geral Ordinária, realizada em 
02/04/2019, para mandato de 03 (três) anos, iniciando-se nesta data, com duração até 30/04/2022. Assino a presente 
declaração, sob as penas da lei, que não estou impedido, por lei especial, de exercer o cargo de Diretor Presidente da 
Companhia, e nem condenada sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a 

relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, declarando ciente do disposto do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, 

Botelho - Diretor Presidente. DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO - Eu, MARIA CAROLINA CARDOSO DE 

residente e domiciliada na Avenida das Flores, nº 585, Edif. Wish, apto 1701, Bairro Jardim Cuiabá, CEP: 78043-172, 
no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, portadora da cédula de identidade RG nº 1305830-4, expedida pela 
SEJSP/MT, e do CPF/MF nº 019.469.751-76, natural de São Paulo/SP, onde nasceu em 28/04/1987, nomeada 
Diretora da empresa CHAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, eleita pelos acionistas em Assembléia 
Geral Ordinária, realizada em 02/04/2019, para mandato de 03 (três) anos, iniciando-se nesta data, com duração até 
30/04/2022. Assino a presente declaração, sob as penas da lei, que não estou impedida, por lei especial, de exercer o 
cargo de Diretora da Companhia, e nem condenada sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 

concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, declarando ciente do disposto do artigo 

Carolina Cardoso de Campos Juliani - Diretora. DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO - Eu, MARIA VITORIA 
RIBEIRO GARCIA BERNARDES DE OLIVEIRA, brasileira, casada no regime de separação total de bens, 
Administradora de empresas, residente e domiciliada na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 315, apto. 301, Edifício 
Ville Dijon, Bairro Popular, CEP. 78045-350, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, portadora da cédula de 
identidade RG nº 1008790-7, expedida pela SSP/MT, e do CPF nº 694.491.711-49, natural de Belo Horizonte/MG, 
onde nasceu em 09/03/1978, nomeada Diretora da empresa CHAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, 
eleita pelos acionistas em Assembléia Geral Ordinária, realizada em 02/04/2019, para mandato de 03 (três) anos, 
iniciando-se nesta data, com duração até 30/04/2022. Assino a presente declaração, sob as penas da lei, que não 
estou impedida, por lei especial, de exercer o cargo de Diretora da Companhia, e nem condenada sob efeitos de 
condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 

nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, 

Cuiabá/MT, 02 de abril de 2019. Maria Vitória Ribeiro Garcia Bernardes de Oliveira - Diretora. DECLARAÇÃO DE 
DESIMPEDIMENTO 
Empresária, portadora do RG nº 054324 expedida pela SSP-MT, e do CPF nº 106.720.101-78, natural de Cuiabá/MT, 
onde nasceu em 05/07/1951, residente e domiciliada à Avenida Antártica, nº 201, lote 10, Condomínio Japuira, Bairro 
Ribeirão do Lipa, CEP: 78040-500, Cuiabá - MT, nomeada Diretora Vice Presidente da empresa CHAR 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, eleita pelos acionistas em Assembléia Geral Ordinária, realizada em 
02/04/2019, para mandato de 03 (três) anos, iniciando-se nesta data, com duração até 30/04/2022. Assino a presente 
declaração, sob as penas da lei, que não estou impedida, por lei especial, de exercer o cargo de Diretora Vice 
Presidente da Companhia, e nem condenada sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra 

relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, declarando ciente do disposto do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, 

Empresa CHAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, Nire 51300011131 e protocolo 190615508 - 
03/05/2019. Autenticação: F9F5489D7A7751DACB1DCE98E9FD3D024905BED. Julio Frederico Muller Neto - 
Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 
19/061.550-8 e o código de segurança GO7p Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2019 por 
Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

 S E N A R - A R / M T
AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 040/2019/SENAR-AR/MT
O Pregoeiro do Serviços Nacional de Aprendizagem Rural de Mato 
Grosso – SENAR-AR/MT, nomeado pela Portaria nº 008/2019/CA, no uso 
de suas atribuições legais, torna público para conhecimento de todos o 
AVISO DE SUSPENSÃO do Pregão Presencial nº 040/2019/SENAR-AR/
MT, cujo objeto consiste no Registro de Preços para futura e eventual 
aquisição de MATERIAIS PARA REFORMA DE TELHADO, marcado 
para ser realizado dia 24/05/2019, na sede do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural - Administração Regional do Mato Grosso – SENAR-
AR/MT, Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 1, Setor A – Centro 
Político Administrativo, foi SUSPENSA por tempo indeterminado haja 
vista a necessidade de alterações e reajuste do Termo de Referência para 
possíveis adequações nos itens. Informamos, ainda que a nova data de 
seção pública será informada através dos mesmos meios de divulgação 
utilizados anteriormente. Outras informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação pelos telefones (65) 3928-5802 / 3928-
4892, e-mail:  cpl@senarmt.org.br. 

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2019.
Original assinado

RODRIGO DE OLIVEIRA FISCHDICK
Pregoeiro

SENAR-AR/MT

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE FUNDAÇÃO

Convido as pessoas interessadas para a Assembleia de Funda-
ção do Clube de Tiro Spartan a comparecerem no dia 23 de maio 
de 2019, às 20:00 horas, à Rua Antonio Maria Coelho 549, bairro 
Centro em Cuiabá-MT, para participarem da mesma, na qualida-
de de sócio fundador, ocasião em que será discutido e votado o 
projeto de estatuto social e eleitos os membros do Conselho de 
Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria.

Cuiabá - MT, 14 de maio de 2019.

ENZO RICCI FILHO
CPF n.º 109.207.301-91

Atas - Editais - Balanços - etc classifácil 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO VÁRZEA GRANDE 
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO EDITAL PRAZO 20 DIAS 
DADOS DO PROCESSO: PROCESSO: 314-06.2013.811.0002 CÓDIGO: 304698 
VLR CAUSA: R$ 34.068,18 TIPO: CÍVEL  ESPECIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL->PROCESSO DE EXECUÇÃO->PROCESSO CÍVEL E DO 
TRABALHO POLO ATIVO: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO POLO 
PASSIVO: JULIANO FERNANDES SANTOS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): 
JULIANO FERNANDES SANTOS (Executados(as)), Cpf: 87222981187, Rg: 
12249963, Filiação: Sem Qualifi cações, brasileiro(a), casado(a), empresário. 
Endereço: Rua Sinjão Curvo, 196, Bairro: Santa Rosa, Cidade: Cuiabá-MT 
Finalidade: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualifi cado(s), atualmente em 
lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, 
consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 3 (três) 
dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito abaixo descrito, 
com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora sufi cientes para 
assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 
necessários forem para a satisfação da dívida.  VALOR TOTAL DO DÉBITO, 
INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS Débito Atualizado: R$ 
34.068,18 Honorários Fixados: R$ 2.900,00 Custas Processuais: R$ 0,00  Total para 
Pagamento: R$ 36.968,18 Resumo da Inicial: Em 28/03/2012, o executado fi rmou 
perante o exequente, o contrato para fi nanciamento de capital de movimento ou 
abertura de crédito e fi nanciamento para aquisição de bens móveis, ou prestação de 
serviços e outras avenças nº8300929916, no valor fi nanciado de R$34.219,51, para 
pagamento em 47 prestações, cada qual no valor unitário de R$1.195,27, com 1º 
vencimento em 30/04/2012 e último para 01/03/2016. Ocorre que o executado não 
honrou com sua obrigação, estando inadimplente junto à exequente desde sua 6º 
prestação, vencida em 30/08/2012, constituindo-se em mora perante o exequente, 
ocasionando o vencimento antecipado do pacto. Ao não saldar os valores que lhe 
foram creditados, os executados contraiu perante a fi nanceira, uma dívida detalhada 
conforme o quadro abaixo, no valor de R$34.068,18. Impende realçar que o contrato 
foi devidamente assinado pelas partes, sendo certo que tiveram ciência prévia de 
suas obrigações, juros e correção monetária aplicados. Desta forma, o débito total 
corrigido devido pelo executado totaliza a importância de R$34.068,18. Dá-se à 
causa o valor de R$34.068,18. Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 
257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido para citação da parte requerida, 
via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 
Expeça-se o competente edital, publicando-se na forma descrita no art. 257, inciso 
II, CPC.3. Conste ainda do edital a advertência de que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (CPC, art. 257, IV).4. Após o prazo e não havendo 
resposta, nomeio curador especial ao requerido citado por edital, o(a) ilustre 
Representante da Defensoria Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que 
dispõe o art. 72, II, do Código de Processo Civil.5. Às providências...Advertência: 
SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE REVELIA. (ART. 257, IV, 
CPC), E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afi xado no lugar de 
costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ, 
digitei. Várzea Grande, 02 de maio de 2019 Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) 
Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

PODER JUDICIARIO DO ESTAO DE MATO GROSSO COMARCA 
DE CANARANA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL  EDITAL DE 
CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS DADOS DO PROCESSO: PROCESSO: 
2191-26.2015.811.0029    CÓDIGO: 50849 VLR CAUSA: R$ 
102.235,09 TIPO: CÍVEL ESPÉCIE: MONITÓRIA->PROCEDIMENTOS 
ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA->PROCEDIMENTOS 
ESPECIAIS->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO->PROCESSO 
DE CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 
POLO ATIVO: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO 
POLO PASSIVO: VALDECIR MARTINS TORRES Pessoa(s) a ser(em) 
citadas(s): VALDECIR MARTINS TORRES (Requerido(a)), Cpf: 53888278953, 
natural de Acorizal-MT, solteiro(a). Endereço: Avenida Principal S/N, Cidade: 
São Pedro do Paraná-PR CEP: 87955000. FINALIDADE: CITAÇÃO da parte 
ré, acima qualifi cada, atualmente em local incerto e não sabido para cumprir 
a obrigação exigida pela parte autora, consistente no pagamento do débito no 
valor de R$ 102.235,09 (Cento e dois mil e duzentos e trinta e cinco reais e 
nove centavos) especifi cado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do 
pagamento dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo 
fi nal do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito 
o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 
realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 
do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral pagamento no 
prazo estipulado (15 dias), fi cará isento(a) do pagamento de custas processuais 
(art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida 
e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de 
custas e honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em 
até 6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 
cento) ao mês. Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Monitória promovida pelo 
HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MÚLTIPLO em face do Sr. Valdecir Martins 
Torres, sob a alegação de uma obrigação não adimplida. Despacho/Decisão: 
Vistos, etc. Defi ro o pedido de fl s. 252 e determino a expedição de Edital para 
citação do requerido Valdecir Martins Torres. Após o prazo do edital, intime-se a 
parte autora para manifestação. Às providências. Cumpra-se. ADVERTÊNCIA: 
Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, CPC/2015) E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 
alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afi xado no lugar 
de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VINICIUS FELIPE KOESTER 
WESOLOWSKI, digitei. Canarana, 03 de maio de 2019 Maria Amelia Dedone 
Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO VÁRZEA 
GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO EDITAL 
PRAZO 20 DIAS DADOS DO PROCESSO: PROCESSO: 5851-
75.2016.811.0002 CÓDIGO: 438251 VLR CAUSA: R$ 13.290,11 
TIPO: CÍVEL ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL-
>PROCESSO DE EXECUÇÃO->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 
POLO ATIVO: BANCO BRADESCO S/A POLO PASSIVO: MARCOS 
NUNES DE MENEZES – ME E MARCOS NUNES DE MENEZES 
Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS NUNES DE MENEZES – ME 
(Executados(as)), CNPJ: 19422159000122 Endereço: Rua Couto Magalhães, 
1047, Bairro: Centro, Cidade: Nova Xavantina-MT, CEP: 78690000 e MARCOS 
NUNES DE MENEZES (Executados(as)), Cpf: 67561683987, Rg: 24019852, 
Filiação: Josefa Cardoso de Menezes e Aparecido Nunes de Menezes, natural 
de Cascavel-PR, divorciado(a). Endereço: Avenida do Canal, Quadra 10, Lote 
02, Bairro: Jardim Eldorado, Cidade: Várzea Grande/MT, CEP: 781150790. 
Finalidade: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualifi cado(s), atualmente 
em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é 
proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 
prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o 
débito abaixo descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à 
penhora sufi cientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 
penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida.  
VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
E CUSTAS Débito Atualizado: R$ 13.290,11 Honorários Fixados: R$ 1.329,01 
Custas Processuais: R$ 0,00 Total para Pagamento: R$ 14.619,12 Resumo da 
Inicial: Em 27/04/2015, as partes executadas fi rmaram perante a Exequente 
a cédula de crédito bancário empréstimo - capital de giro n. 008.848.035, no 
valor fi nanciado de R$12.460,12, para pagamento em 24 parcela no valor de 
R$757,10, com primeiro vencimento em 10/03/2015 e o último vencimento 
para 10/02/2017. Ocorre que as partes executadas, se encontram inadimplente 
desde a 6ª prestação vencida em 10/08/2015, constituindo-se em mora perante 
o Exequente, ocasionando o vencimento antecipado do pacto, restando por 
decorrência lógica, indubitável a confi guração da correlata inadimplência, 
uma vez que, não honrou com o pagamento da dívida. Ao não saldarem os 
valores que lhe foram creditados, as partes executadas contraíram perante a 
instituição fi nanceira, uma dívida, valor total: 13.290,11. Dá-se à causa o valor de 
R$13.290,11 Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 
Processo Civil, acolho o pedido para citação da parte requerida, via Edital, com 
prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. Expeça-se o 
competente edital, publicando-se na forma descrita no art. 257, inciso II, CPC.3. 
Conste ainda do edital a advertência de que será nomeado curador especial em 
caso de revelia (CPC, art. 257, IV).4. Após o prazo e não havendo resposta, 
nomeio curador especial ao requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante 
da Defensoria Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o 
art. 72, II, do Código de Processo Civil.5. Às providências...Advertência: SERÁ 
NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE REVELIA. (ART. 257, IV, 
CPC)E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afi xado no lugar 
de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSELINE MARIA MARTINS DA 
CRUZ, digitei. Várzea Grande, 02 de maio de 2019 Ana Paula Garcia de Moura 
Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC.


