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

PRESENCIAL Nº 009/2018/SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de Em-
presa Especializada no fornecimento de HORAS TÉCNICAS PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ERP TOTVS RM E NA PLATA-
FORMA FLUIG TOTVS, para atender ao Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural Administração Regional do Estado de Mato Grosso 
– SENAR-AR/MT, conforme condições, quantidades e especifi cações 
constantes no Convite e seus anexos.
Data: 20/02/2018
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de Aprendiza-
gem 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 franque-
ada aos interessados na sede do SENAR-AR/MT – Assessoria de Lici-
tações e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: Rodrigo de Oliveira Fischdick
Ordenador de Despesas: Normando Corral

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIARIO COMARCA DE 
PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA 54354-0/0. TIPO AÇÃO: Monitória-
->Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos 
Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conheci-
mento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO REQUERENTE: Coo-
perativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste 
de MT ADVOGADO: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO 
ADVOGADO: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES REQUERIDO(A): AN-
DRIA MARA DA SILVA EDITAL EXPEDIDO EDITAL DE CITAÇÃO PRA-
ZO 20 DIAS Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDRIA MARA DA SILVA, 
Cpf: 63251493191, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). 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 @OpcaoLiquidacao @_valorDebitoEF_ espe-
cifi 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 re-
alizado 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 pro-
cessuais (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 pa-
gamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, com correção mone-
tária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Resumo da Inicial: Trata-se de 
Ação Monitória proposta pela SICREDI SUDOESTE MT em face da requerida 
ANDRIA MARA DA SILVA, que encontra-se atualmente em lugar incerto e 
não sabido. Despacho/Decisão: Feitos Cíveis nº 817-93.2014.811.0098Có-
digo 54354Requerente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
de Associados do Sudoeste de MT Requerido: Andria Mara da Silva 
VISTOS EM CORREIÇÃO. Cite-se a requerida para que proceda ao paga-
mento do montante pecuniário descrito na petição inicial, dentro do prazo de 
15 (quinze) dias, na forma do art. 1.102-B do CPC, fazendo consignar, ou-
trossim, que caso cumpra a determinação entalhada no bojo do expediente, 
fi cará isenta do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado (art. 
1.102-C, § 1.º do CPC).Conste-se, ainda, do mandado que, nesse prazo, a ré 
poderá oferecer embargos e que, caso não cumpra espontaneamente a obri-
gação e não ofereça embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título execu-
tivo judicial (art. 1.102-C do CPC).Intime-se. Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 
22 de Agosto 2014. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Substituto 
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, FATIMA 
ADRIELLY SILVA FREITAS, digitei. Porto Esperidião, 20 de outubro de 2017 
Joel Soares Viana Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC. 
Porto Esperidião, 20 de outubro de 2017

 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 
ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS 
DE SAÚDE DE BARRA DO GARÇAS E 
REGIÃO – (SINTESBRE), Pessoa Jurídica 
regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 07.607.785/0001-04, com endereço na 
Rua Simião Arraya, nº 918, Centro, CEP 
78.600-000, Barra do Garças - MT, re-
presentado neste ato por sua Presidente, 
CONVOCA todos os trabalhadores de esta-
belecimentos de serviços de saúde do setor 
PRIVADO de Barra do Garças e Região, para 
participarem da Assembleia Geral no dia 
09/02/2018 à 17:00h na sede do SINTES-
BRE, oportunidade em que será discutida a 
pauta de reinvindicações a ser apresentada 
na Convenção Coletiva 2018/2019. 

Barra do Garças-MT, 
02 de fevereiro de 2018. 

Atenciosamente; 
Eleidimar Vilela 

de Moraes, Diretora Presidente.

Atas - Editais - Balanços - etc classifácil 

JORNAL A GAZETA A NOTÍCIA DE FRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 
REGISTRO DE PREÇOS

AP DA SILVA MULTIEVENTOS-ME, conforme ata.

DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - 
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 
REGISTRO DE PREÇOS

DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA-ME, 
conforme ata.

DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - 
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 
REGISTRO DE PREÇOS

LAUDECIR SCHWARTZ, conforme ata. 

DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - 

ANUNCIE ONDE 
TODO MUNDO VÊ. 

CLASSIFÁCIL
GAZETA. PENSOU,

ANUNCIOU, 
VENDEU.

A GAZETAC8 CUIABÁ, SEGUNDA-FEIRA, 5 DE FEVEREIRO DE 2018 

Terra e CriaçãoTerra e Criação

SILVANA BAZANI
DA REDAÇÃO

Mato Grosso abriga a 2ª 
maior área de sistemas inte-
grados agropecuários do país. 
Dos 11 milhões de hectares 
ocupados no Brasil com pro-
dução consorciada entre la-
voura, pecuária e floresta, 1,5 milhão de 
hectares estão no território mato-grossense. 
O líder nesta modalidade de produção é o 
Mato Grosso do Sul, com 2 milhões de hec-
tares. Para ampliar a difusão de informações 
sobre o assunto será realizado em Rondonó-
polis (a 212 km ao Sul de Cuiabá) o 2º Con-
gresso Brasileiro de Sistemas Integrados de 
Produção Agropecuária (Sipa). 

O evento nacional está programado para 
ocorrer entre os dias 4 a 8 de junho e é orga-
nizado pelo Grupo de Pesquisa e Inovação 
em Sistemas Puros e Integrados de Produção 
Agropecuária (GPISI), vinculado ao Instituto 
de Ciências Agrárias e Tecnológicas (Icat) da 
Universidade Federal de Mato Grosso 

(UFMT), Campus de Rondo-
nópolis. A expectativa dos or-
ganizadores é reunir 500 par-
ticipantes, entre acadêmicos 
de graduação e pós-gradua-
ção, profissionais e pesquisa-
dores no tema.

Como explica a vice-presi-
dente do Congresso e profes-

sora do curso de Engenharia Agrícola do 
Icat/UFMT, Francine Damian, a proposta do 
evento é difundir conhecimentos a respeito 
de Sistemas Integrados de Produção Agrope-
cuária (SIPA), em nível local, regional e na-
cional. Com isso, viabilizar a diminuição de 
processos erosivos, a recuperação de áreas 
degradadas e o aumento da rentabilidade e 
da sustentabilidade dos sistemas produtivos. 

“A integração de sistemas, que pode ser 
entre lavoura-pecuária, pecuária-floresta ou 
lavoura-pecuária-floresta, possibilita melho-
rias na qualidade do solo, na produção de 
grãos, na qualidade da pastagem, no ganho 
de peso dos animais”, elenca a engenheira. 
Ao consorciar a produção agrícola com a 

pecuária, opção mais comum em Mato Gros-
so, verifica-se melhora na qualidade física, 
química e biológica do solo. “Por causa da 
presença do animal no sistema, há um refor-
ço no volume de nutrientes no solo, com 
aumento da biodiversidade e presença de 
microorganismos”.

Outra vantagem é a diminuição de pragas 
e doenças nas lavouras e pastagens, com 
ganho na rentabilidade para o produtor. 

“Com a melhora da qualidade do solo devido 
à disponibilidade maior de palhada, haverá 
menos incidência de plantas invasoras, não 
somente pragas”. 

Como exemplo de produção consorciada, 
Francine cita alguns casos de sucesso, como 
de uma produtora em Petrolina (PE) que in-
veste na criação de ovinos, combinada com 
a produção de uvas. Em Goiás, no município 
de Ipameri, a iniciativa pioneira de uma pro-

dutora rural ao adotar o sistema integrado 
de produção possibilitou retomar a renda 
na propriedade. 

Com apoio da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a gesto-
ra da fazenda investiu em integração la-
voura-pecuária-floresta (ILPF) e passou a 
produzir 25 arrobas de carne bovina por 
hectare, bem acima da média verificada no 
Centro-Oeste, de duas a 3 arrobas por hec-
tare. Ao atingir esse resultado, a fazenda 
goiana tornou-se referência no assunto, 
exemplifica a engenheira.“Esses são alguns 
casos de sucesso que serão apresentados 
no Congresso”.

Segundo os organizadores do evento, 
pela 2ª vez se promove um debate nacional 
sobre o tema Sistemas Integrados de Pro-
dução Agropecuária (Sipa). Dessa forma, 
amplia-se a discussão e aplicação dessa 
modalidade de produção em cada região 
do país, considera a engenheira.

 
SERVIÇO -  As inscrições para o 2º Congresso 

Brasileiro de Sistemas Integrados de Produção 
Agropecuária (Sipa) estão abertas e podem ser 
feitas até o dia 30 de maio pelo site www.ilpbrasil.
com.br. A programação contempla palestras, 
conferência, discussão de eixos temáticos, sessão 
de pôsteres, apresentações culturais e bate papo 
com palestrantes, produtores e técnicos, além de um 
Dia de Campo na Fazenda Gravataí, em Itiquira (a 
357 km ao Sul de Cuiabá). 

Sistemas integrados

Adoção de sistemas 
integrados de produção 
possibilita melhora na 

qualidade do solo e reduz 
incidência de doenças 
também nas lavouras

João Costa/Embrapa Gado de Corte

Tânia Rauber/Arquivo

MT detém a 2º maiorMT detém a 2º maior
área produtiva do paísárea produtiva do país

Mato Grosso detém 
a 2ª maior área do 
país com sistemas de 
produção integrados

Produção 
consorciada entre 

lavoura, pecuária e 
floresta envolve 

1,5 milhão de 
hectares no Estado


