
Atendimento ao assinante: 65 3612-6166 - disk classifacil: 65 3612-6167
www.gazetadigital.com.br

- classifácil - Cuiabá, Quarta-feira, 25 de Setembro de 20197C - classifácil - Cuiabá, Quarta-feira, 25 de Setembro de 2019

 PROCESSO SELETIVO Nº 15/2018

ATENDENTE DE COPA E COZINHA

AVISO CHAMAMENTO

O Serviço Social do Comércio – Sesc / Estância Ecológica 
Sesc Pantanal, órgão da Administração Nacional do Sesc, 
Instituição de Direito Privado, sem fi ns lucrativos, inscrito 
no CNPJ sob nº 33.469.164/0006-26, torna público, o 
chamamento da Sra. ADJANIRA PRADO DA SILVA 
GODOY para assumir a vaga de Atendente do Copa e 
Cozinha, no Hotel Sesc Porto Cercado, objeto do Processo 
Seletivo 15/2018. A candidata terá o prazo de três dias 
úteis, contados a partir da publicação deste aviso, para 
se apresentar na Base Administrativa do Sesc Pantanal, 
situada na Av. Filinto Muller, nº218, Jardim Aeroporto, Várzea 
Grande/MT. Caso não se apresente, a candidata será 
desclassifi cada do referido processo, conforme consta no 
item 4.10 do descritivo de Recrutamento e Seleção: Serão 
eliminados do processo seletivo os candidatos convocados 
que não apresentarem, no prazo de 3 (três) dias úteis, a 
documentação exigida para fi ns admissionais.

1º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TÍTULOS 
E DOCUMENTOS DE VÁRZEA GRANDE-MT

Código da Serventia: 180
ANTONIA DE CAMPOS MACIEL - REGISTRADORA

APARECIDA DILA MACIEL VENDRAME, KILZA TEREZA MACIEL 
DOS SANTOS, TÔNIA CARLA MACIEL - SUBSTITUTAS

FILIPE CÉSAR MACIEL VENDRAME, CARLOS ROBERTO VENDRAME, 
LAURA AUXILIADORA DE ARRUDA CARLI - ESCREVENTES

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Antonia de Campos Maciel, Ofi cial do 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e 
Documentos da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, faz a presente 
intimação por edital de JOSÉ DIMAS ROLON VELOSO TOLDO, brasileiro, solteiro, 
portador do RG nº 2576013-0, expedido por SSP/MT e CPF nº 026.619.451-64, residente 
na Rua Goiás, nº 525, Parte B, Bloco H, Apartamento nº 103, Térreo, Condomínio Parque 
Chapada do Horizonte, Bairro Nova Várzea Grande - em Várzea Grande-MT, não foi 
Notifi cado por não residir no endereço da presente notifi cação, segundo informação do 
atual morador Srº Romecy Alberto Toldo, e no endereço Avenida Pantaneira, nº 13, Quadra 
01, Bairro - Marajoara - em Várzea Grande-MT, não foi Notifi cado por ser o endereço 
insufi ciente, pois falta complemento no endereço, indicar o nome do Loteamento, segundo 
as atribuições conferidas pelo Art. 26 da Lei 9.514/97, bem como pela credora - BANCO 
DO BRASIL S/A, garantido Pelo Instrumento Particular, com Efeito de Escritura Pública, 
de Venda e Compra de Imóvel na Planta Mediante Financiamento Garantido por Alienação 
Fiduciária, no Âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida nº 121.614.589, fi rmando em 
15/03/2016 e registrado sob o nº R-05, na Matrícula nº 80.020, deste Cartório referente 
ao imóvel situado na Rua Goiás, nº 525, Parte B, Bloco H, Apartamento nº 103, Térreo, 
Condomínio Parque Chapada do Horizonte - Nova Várzea Grande - Várzea Grande-MT, 
com saldo devedor de responsabilidade de Vossa Senhoria, venho intimar-lhe para fi ns 
de cumprimento das obrigações contratuais. Informo ainda, que o valor destes encargos, 
posicionado em 30 de abril de 2019, correspondente a R$ 6.993,36, sujeito a atualização 
monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se, também os encargos que vencerem no prazo desta intimação que será 
apurado no ato de seu comparecimento para quitação. Assim, procedo à Intimação por 
edital de Vossa Senhoria, para que se dirija a este 1º Serviço de Registro de Imóveis e 
Títulos e Documentos de Várzea Grande-MT, sito à Travessa Aquidaban, nº 38, Centro, 
Várzea Grande-MT, no horário das 09:00 horas às 17:00 horas, onde deverá efetuar 
a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 dias contados da 
terceira e última publicação do presente edital. Na oportunidade, fi ca Vossa Senhora 
cientifi cado que o não comparecimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, 
garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fi duciária 
- BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do Art. 26, parágrafo 7º da Lei 9.514/97.

Várzea Grande-MT, 24 de setembro de 2019.
Antonia de Campos Maciel - Tabeliã Registradora

CONCORRÊNCIA HSPC Nº 19/0009-CC
OBJETO: Contratação de empresa especializada em reforma 
e readequação do espaço adjacente do auditório Jaguatirica no 
Hotel Sesc Porto Cercado (HSPC), conforme projetos, planilhas e 
especifi cações técnicas constantes no instrumento convocatório e 
seus anexos.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias corridos.
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
CONTENDO AS DOCUMENTAÇÕES E PROPOSTAS 
COMERCIAIS: 10/10/2019 às 09h00 na sala de reuniões da Base 
Administrativa do Sesc Pantanal, situado na Avenida Filinto Muller, 
218, Jardim Aeroporto, em Várzea Grande/MT.
EDITAL: O Edital de Licitação e Anexos poderá ser consultado e 
impresso através do site do Sesc Pantanal www.sescpantanal.
com.br - Licitações; ou retirado na sede da Base Administrativa 
da Estância Ecológica Sesc Pantanal, localizada à Avenida Filinto 
Muller, nº. 218, bairro Jardim Aeroporto, Várzea Grande/MT, em 
horário comercial.
VALOR DE REFERÊNCIA GLOBAL: R$ 218.878,79 (Duzentos e 
dezoito mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e nove 
centavos
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Entrar em contato com 
a Comissão de Licitação do Sesc Pantanal, no endereço acima, 
através do e-mail licitacao@sescpantanal.com.br ou pelo telefone 
(065) 3688-2000, no horário acima indicado.

Várzea Grande/MT, 25 de setembro de 2019.
Comissão de Licitação

Estância Ecológica Sesc Pantanal

CONCORRÊNCIA HSPC N.º 19/0007 – CC
AVISO DE PRORROGAÇÃO IV 

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC / Estância Ecológica 
Sesc Pantanal comunica a PRORROGAÇÃO, conforme cronograma 
abaixo, das etapas relacionadas à presente licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA, regida pela Resolução Sesc n.º 1.252 de 06/06/12, 
do Conselho Nacional do Serviço Social do Comércio, publicada no 
Diário Ofi cial da União no dia 26/07/12, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO 
EM PARALELEPÍPEDOS DA VIA DE ACESSO AO HOTEL SESC 
PORTO CERCADO.

Etapas do processo Data / Horário
Recebimento e abertura dos envelopes 

contendo os documentos de habilitação e 
proposta comercial

04/10/2019 às 09h00

Os interessados em participar da licitação poderão acessar o 
respectivo Instrumento Convocatório através do site da Estância 
Ecológica Sesc Pantanal www.sescpantanal.com.br; ou retirá-lo na 
Base Administrativa da Estância Ecológica Sesc Pantanal, no Setor de 
Material e Patrimônio (SETMAP), sito à Av. Filinto Muller n.º 218, Jardim 
Aeroporto, Várzea Grande/MT, de segunda à sexta-feira, das 9h00 às 
12h00 e das 14h00 às 18h00.  As licitantes deverão apresentar suas 
propostas na sala de reuniões da Base Administrativa da Estância 
Ecológica Sesc Pantanal, situada na Avenida Filinto Muller, n.º 218, 
Jardim Aeroporto, em Várzea Grande/MT.

Várzea Grande/MT, 24 de setembro de 2019.
Comissão de Licitação

Estância Ecológica Sesc Pantanal

 S E N A R - A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 074/2019/SENAR-AR/MT
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E ACESSO À PLATAFORMA 
CRM (CUSTOMER RELANTIONSHIP MANAGEMENT), para atender 
ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional 
do Estado de Mato Grosso – SENAR-AR/MT, conforme condições, 
quantidades e especifi cações constantes no Convite e seus anexos.
Data: 09/10/2019
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: 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, Cuiabá-MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franqueada 
aos interessados na sede do SENAR-AR/MT – Assessoria de Licitações 
e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: Luiz Alexandre Vidal Fonseca de Castro Reis
Ordenador de Despesas: Normando Corral

6º TABELIONATO ASSIS COMARCA DE CUIABÁ - ESTADO DE MATO GROSSO
REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS 3ª CIRCUNSCRIÇÃO

(Cuiabá) - Setor 03 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis
Av. Tancredo Neves, 250 - Bairro: Jardim Kennedy - Fone: (65) 3051-5300 - Fax: (65) 3051-5333

Joani Maria de Assis Asckar - Tabeliã e Ofi cial de Registro de Imóveis José Pires Miranda de 
Assis - Substituto Maria Auxiliadora Assis Asckar Rabaneda - 1ª Substituta Joaquim Carlos de 

Abreu Assis - Escrevente Juramentado JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR, TABELIÃ e OFICIAL 
do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição, desta Capital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo de 15 dias 
O Ofi cial de Registro Imobiliário do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição 
Imobiliária de Cuiabá-MT, nos termos do parágrafo 4º do artigo 26, da Lei 9.514, de 20.11.1997, a 
requerimento do credor fi duciário SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ 
III - SPE LTDA, com relação a Casa de nº 92, Quadra C, do Tipo ‘TN 87’, do ‘Condomínio Rio São 
Lourenço’, situado na Rua Projetada 1, s/nº, Jardim Imperial, em Cuiabá-MT, objeto do Instrumento 
Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, com Caráter de Escritura Pública, e Pacto Adjeto 
de Constituição e Alienação da propriedade Fiduciária em Garantia, datado de 23/10/2015 e 1º 
Aditamento com Caráter de Escritura Pública datado de 11/12/2015. registrado sob nº 06 e 07 da 
Matrícula 121.473, livro 2, neste Registro de Imóveis, tendo em vista que a devedora fi duciante 
a Sra. MARIA MEURIANE SABINA GOMES, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula 
de Identidade RG nº 1330081-4 SSP/MT, inscrita no CPF sob nº 938.141.861-68, por encontrar-se 
em lugar incerto e não sabido, vem INTIMAR a referida devedora fi duciante para, no prazo de 15 
(quinze) dias, compareça ao Cartório do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição 
Imobiliária de Cuiabá-MT, situado na Av. Tancredo Neves, nº 250, Bairro Jardim Kennedy, nesta 
Capital-MT, para satisfazer as obrigações contraídas no aludido contrato, efetuando o pagamento 
das prestações vencidas, ea s demais que vencerem após as citadas datas, devidamente 
atualizadas, acrescidas de juros de mora, encargos contratuais e despesas de cobrança. Ficando 
desde já CIENTE de que o não cumprimento da obrigação no prazo ora estipulado garante o direito 
da consolidação da propriedade do imóvel em favor do citado credor fi duciário - SISTEMA FÁCIL, 
INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ III - SPE LTDA, nos termos estabelecidos no artigo 26, 
parágrafo 7º da Lei 9.514/97. Cuiabá-MT, 23 de Setembro de 2019.

JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR
Ofi cial e Tabeliã do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis E-mail: atendimento@6ofi cio.com.br

Torna pública a abertura de processo 
seletivo para contratação de 

Técnico em Compras para atuar em Cuiabá/MT. 
Comunicado de Abertura de 

Processo Seletivo – Nº 1456/19. 

Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: 
http://www.sestsenat.org.br (opção: “Vagas”), durante o 
período de inscrições, que será de: 

26/09 a 03/10/2019. 

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação 
de conhecimentos específi cos (objetiva e discursiva), 
avaliação documental e entrevista. 

EXTRAVIO DE DIPLOMA
ELIBENE DE ALMEIDA 

ORRO JUNQUEIRA
CPF: 420.507.821-87

DECLARA TER EXTRAVIADO 
O DIPLOMA DE MESTRADO 

EM SAÚDE PÚBLICA .
CONCLUIDO NA UFMT 

NO ANO DE 2006

 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/AR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SESC 19/0063

O SESC/AR/MT, por meio de sua Comissão Permanente de 
Licitação, designada pelas Portarias Sesc 434/2019 e 179/2019, 
torna público para o conhecimento das empresas interessadas 
que no local, horário e data, abaixo indicados, realizará licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo REGISTRO 
DE PREÇOS, com critério de julgamento menor preço por 
item para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA 
ATENDER AS UNIDADES DO SESC/AR/MT, pelo período de 
12 (doze) meses, de acordo com a Resolução SESC 1.252/12-
CN, de 01 de Agosto de 2012 e em obediência aos termos e 
às condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.   DATA 
E HORÁRIO: Dia 10/102019 às 08h30min (Horário Local),  
Local: Sede Administrativa do Serviço Social do Comércio 
- Administração Regional do Mato Grosso – SESC/AR/
MT – Rua São Joaquim, 399, Bairro Centro Sul em Cuiabá/
MT, Telefone: (65) 3616-7917, 3616-7930. ALEXANDRE 
AZAMBUJA BERTOLDO – PREGOEIRO. CARLOS ALBERTO 
TONDATI RISSATO - DIRETOR REGIONAL DO SESC/AR/MT.

NUMERAÇÃO ÚNICA: 7391-60.2013.811.0004 CÓDIGO: 174092 REQUERENTE: 
BANCO HONDA S/A REQUERIDO(A): FLORISA GUEDES LIMA EDITAL DE 
CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS PESSOA(S) A SER(EM) CITADAS(S): FLORISA 
GUEDES LIMA, Cpf: 54579538153, Rg: 595505, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 
não sabido FINALIDADE: CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) acima qualifi cado(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 dias, contados do término do prazo deste 
edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os 
fatos afi rmados na petição inicial. Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 
convertida em Ação de Depósito, ajuizada em 04/08/2013 em que BANCO HONDA S/A move 
em desfavor de FLORISA GUEDES LIMA, Pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos: 
mediante contrato de fi nanciamento para aquisição de bens cédula de crédito bancário com taxa 
prefi xada sob o nº1200140-3, fi rmado em 05 de abril de 2013, obrigou -se a requerida a pagar 
a importância deR$6.830,95(seis mil, oitocentos e trinta reais e noventa e cinco centavos), em 
48 parcelas iguais e consecutivas no valor R$ 256,27 (duzentos e cinquenta e seis reais e vinte 
e sete centavos), com o primeiro vencimento para dia 06/06/2013 e termino dia 05/04/2017. Em 
garantia das obrigações assumidas, nos termos do artigo1361, caput, do Código Civil, o devedor 
transferiu ao credor, em alienação fi duciária, o bem descrito no supramencionado contrato, a 
saber: Moto de marca Honda, Modelo CG 150, FAN ESI N, Ano de Fabricação 2012, Modelo 
2012, cor Preta, Placa OBJ5004, Chassi nº 9c2kc1670dr006979. No entanto a requerida, 
mesmo depois de devidamente notifi cada não satisfez o débito, que se encontra totalmente 
vencido por força da cláusula contratual, tornando -se inadimplente desde a prestação 
vencida no dia 08/05/2013, totalizando a data do ajuizamento, o débito de R$ 7.481,21. A ser 
considerado para efeito de pagamento o que alude o Decreto Lei 911/69, art.3º §2º, com a 
alteração data pela Lei 10.931/04, sendo que este valor compreende as parcelas vencidas 
e vincendas, já devidamente acrescidas dos encargos contatuais, despesas e notifi cações 
e custas processuais. Em 25/10/2013, converteu o presente feito de Busca em Apreensão 
em Ação de Depósito, consoante disposto no artigo 4º do Decreto Lei 911/09, devendo o 
requerido entregar a coisa, depositá-la em juízo ou consignar-lhe o pagamento equivalente em 
dinheiro, ou ainda, contestar a ação. Atualizada o valor da causa conforme tabela fi pe do bem 
em R$ 5.937,00(cinco mil, novecentos e trinta e sete reais). Despacho/Decisão: VISTOS. 1. 
Considerando que foram infrutíferas as tentativas de citação do Executado (fl s. 62, 89, 107,115, 
152), e tendo em vista que a consulta via INFOJUD (fl . 136) apresentou endereço já utilizado 
para a tentativa de citação do réu, vislumbro as condições para o deferimento do pedido de 
citação editalícia. 2. Dessa forma, estando o Requerido em local incerto e não sabido, sendo 
impossível aferir com exatidão o endereço em que reside, DEFIRO a citação por edital, com 
prazo de 30 (trinta) dias, conforme requerido às fl s. 154, em acordo com os artigos 246, IV 
c/c art. 256, II, do CPC/2015. Cabendo a parte Exequente proceder a publicação conforme 
disposto nos artigos 1.219 e 1.220 da CNGC.3. Desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta 
Comarca como Curador Especial, para o caso de não apresentação de defesa no prazo legal, 
nos termos do disposto no art. 72, II, do CPC/2015.4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 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, Djalma Dias de Sousa, digitei. Barra do Garças, 05 de agosto de 2019 Vanessa Faria de 
Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC.

PROCESSO: 10926-75.2016.811.0041 REQUERENTE COOPERATIVA DE 
CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. OURO VERDE DE MT REQUERIDO(A) C 
R LEITE ME EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS PESSOA(S) A SER(EM) 
CITADAS(S): C R LEITE ME, CNPJ: 03652227000100. atualmente em local 
incerto e não sabido 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$ 35.069,00 (Trinta 
e cinco mil e sessenta e nove reais) 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: Resumo da Inicial: O autor ingressou 
com Ação Monitoria contra a requerida C R LEITE ME, decorrente do CONTRATO 
N^:00000000000000148214-Adiantamento a Depositante, visando o recebimento 
do valor R$ 35.069,00 (trinta e cinco mil e sessenta e nove reais).Tendo em vista 
que após a concessão do referido crédito, a devedora não procedeu com o devido 
adimplemento do título, autora não teve outra alternativa ao não ser ajuizar a 
presente ação monitoria. Despacho/Decisão: Autos n. 10926-75.2016.811.0041.I 
– Em decorrência das infrutíferas tentativas de citação aliado ao esgotamento dos 
meios necessários para localização da ré, defi ro o pedido de citação por edital, no 
prazo de 30 dias. Providencie o autor o envio da minuta eletrônica e pagamento 
das eventuais custas para viabilização do ato. Havendo o decurso do prazo sem 
manifestação, nomeio desde já para atuar como curador especial o representante 
da Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso (artigo 72, inciso II, do CPC), com 
posterior remessa dos autos para manifestação. II – Int. Cuiabá/MT, 03 de junho de 
2019.Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito 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, Darlene Miranda, digitei. Cuiabá, 06 de setembro de 
2019 Darlene Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

PROCESSO: 32742-16.2016.811.0041 REQUERENTE COOPERATIVA 
DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE MATO 
GROSSO REQUERIDO(A) IZAIAS RODRIGUES NOVAES EDITAL 
DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS PESSOA(S) A SER(EM) CITADAS(S): 
IZAIAS RODRIGUES NOVAES, Cpf: 90659996120, divorciado(a), 
serralheiro. Atualmente em local incerto e não sabido 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$ 6.800,13 (Seis mil e oitocentos reais e treze 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: o autor é credor da importância de 
R$.6.800,00, decorrente do contrato de Cartão de Credito e contrato de Cheque 
Especial e adiantamento e depositante em conta corrente do requerido, ocorre 
que após a concessão do referido crédito, o devedor não procedeu com o devido 
adimplemento dos títulos. Despacho/Decisão: Autos n 32742-16.2016.811.0041 
– ID: 1152422Vistos.Diante das tentativas frustradas de citação pessoal do 
Executado, e tendo em vista que o endereço encontrado nas pesquisas 
realizadas é o mesmo já declarado na inicial, nos termos dos artigos 256 e 257, 
ambos, do CPC, DEFIRO o pedido do credor e determino a realização do ato por 
edital. Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 
devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único do 
art. 257, do CPC. Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado 
nos autos pela Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação 
(DJE) e certifi cado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 
CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Pública do Estado de 
Mato Grosso (art. 72, II, do CPC), com abertura de vista para manifestação. 
Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de agosto de 2019.Jorge Alexandre Martins 
Ferreira Juiz de Direito 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, 
Angélica Cristina Teixeira Queiroz, digitei. Cuiabá, 06 de setembro de 2019 
Darlene Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO Comarca 
de Tangará da Serra, Terceira Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO  
PRAZO 30 DIAS, Dados do Processo:  26448-66.2017.811.0055 
Código: 262274 Vlr Causa: R$ 40.275,52 Tipo: Cível Execução de 
Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL 
E DO Espécie:  TRABALHO Polo Ativo: BANCO BRADESCO S/A 
Polo Passivo: J. V. DE JESUS SILVA E CIA LTDA, JOSE VALTER 
DE JESUS SILVAE OUTROS Pessoa(s) a ser (em) citadas(s):  
J. V. DE JESUS SILVA E CIA LTDA (Executados(as)), CNPJ: 
10710375000107, JOSE VALTER DE JESUS SILVA(Executados
(as)),Cpf:26260788835, Rg: 820.505-0, brasileiro(a), solteiro(a) e 
LUCLECIA LIMA DIAS (Executados(as)), Cpf: 31999893816, Rg: 
35.216.125-5, brasileiro(a), casado(a). 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. Resumo da Inicial: 
As partes celebraram cédula de crédito bancária no 010.682.304 
no valor total de R$ 33.000,00, com o pagamento por meio de 
36 parcelas mensais e consecutivas. No entanto os executados 
não efetuaram o pagamento apesar de inúmeras tentativas 
empreendidas pelo exequente, não restou alternativa senão a de 
buscar a tutela do Poder Judiciário para ver seu direito protegido. 
Assim, o débito vencido atualizado em 16/10/2017, mais encargos 
contratados importam em R$ 6.893,50, sendo que somado com as 
parcelas vencidas totalizam R$ 40.275,52. (ass.) Frederico Dunice P. 
Brito. OAB/DF 21.822  VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS Débito Atualizado: R$ 
40.275,52 Honorários Fixados: R$4.027,55  Custas Processuais: R$ 
806,42  Total para Pagamento: R$45.109,49 Despacho/Decisão: 
Autos no: 262274. Vistos, Compulsando os autos, verifi co que as 
tentativas de citação da parte Executada restaram todas infrutíferas, 
mesmo após busca de endereço junto ao sistema BACENJUD, além 
de expedição de Carta AR. Desse modo, entendo que já restaram 
esgotadas as tentativas de citação pessoal da parte Executada, razão 
pela qual determino sua citação por edital, pelo prazo de 30 dias, 
advertindo-a que caso sejam revel, ser-lhe-ão nomeados curador 
especial, sendo que desde já nomeio a Defensoria Pública para tanto. 
Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 
mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino 
a publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, 
com fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal. As 
providências. Tangará da Serra-MT, 14 de agosto de 2019. Anderson 
Gomes Junqueira Juiz de Direita ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda 
advertido(s) o(s) executado(s) de que, expirado o prazo deste edital 
de citação, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) 
embargos. 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, Marlene Dias Soares da Silva, digitei Tangará da Serra, 
04 de setembro de 2019. Barbara Graziela Ventura Furlan Gestor(a) 
Judiciário(a)  Autorizado art. 1.205/CNGC.
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