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1o. SERVIÇO REGISTRAL DE NOVA MUTUM-MT
Av. dos Beija-Flores, 451-N, Centro – Nova Mutum - MT 

CEP 78.450-000 - Fone/Fax: (65) 3308-4599
Email: cartorionovamutum@gmail.com

 Manoela Maria A. de Almeida
Registradora

E D I T A L   D E   L O T E A M E N T O
MANOELA MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA, Registradora do 1º Serviço Registral e 
de Títulos e Documentos da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, faz saber a 
todos quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento que, consoante o art. 
18 da Lei 6.766/79, a proprietária NOVA MUTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA ME, inscrita no CNPJ sob n° 26.428.766/0001-65, registrada na Junta Comercial do 
Estado de Mato Grosso - JUCEMAT sob o número 51 2 0153296-6 em 25/10/2016, com 
sede na Avenida dos Uirapurus, 82N, Sala 02, Centro, nesta Cidade, requereu o registro 
do loteamento urbano denominado “JARDIM ARAGUAIA I”, situado no Perímetro Urbano 
da Cidade de Nova Mutum-MT, conforme projeto elaborado pelo Arquiteto e Urbanista, 
Djoni Carlo Demozzi, CAU A39295-2, aprovado pela Prefeitura Municipal de Nova Mu-
tum, Decreto nº 063, de 13 de julho de 2018, cujas características básicas são as seguin-
tes: Área total do Loteamento 71.524,5450m²; Área Parcelada: 34.824,8110m²; Área 
de Pavimentação: 12.688,9268m²; Área de Passeio 6.998,7154m²; Área Institucional 
5.323,1204m²; Área Verde em Lote 5.058,2587, Área Verde em Canteiro 1.635,0545m²; 
Área de Preservação Permanente – APP 4.995,6582m², denominado lote de terras nº 
164-B, da Quadra D, Projeto de Sub-Divisão de Chácaras, Matriculado sob nº 17.498, 
Livro 02, neste Ofício. E para que se dê ampla publicidade deste fato, será o presente pu-
blicado por 03 (três) dias consecutivos juntamente com pequeno desenho de localização 
da área. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação e 
não havendo impugnação, far-se-á o registro. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comar-
ca de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, aos 08 de novembro de dois mil e dezoito. 
Eu,                                  Ofi cial que fi z digitar e conferi.

_______________________________________
MANOELA MARIA A. DE ALMEIDA

REGISTRADORA
MAPA DE LOCALIZAÇÃO:

 Ofi cial que fi z digitar e conferi.

_______________________________________

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 da empresa Canal Livre Comercio e Serviços 
LTDA ME, Inscrita no CPNJ/MF sob n° 05.097.008/0001-31 com sede na Rua 
B, Lote 13, Quadra 04, Bairro Jardim América – em Várzea Grande-MT,  
representada na pessoa do Sr° Rodrigo Santiago Frison, Brasileiro, Casado 
em Comunhão Parcial de Bens, portador do RG n° 08364931 expedido 
por SJ/MT, e CPF n° 594.384.871-15, a empresa não foi notifi cada por 
encontrar-se fechada no endereço da presente Notifi cação sito a Rua 
São Bernardo, 101, Jardim América, nesta cidade, nos dias 06/11/2018, 
às 10h00min; 07/11/2018 às 15h20min, e 08/11/2018 às 08h10min, sendo 
que nestes dias e horário deveriam estar aberta para funcionamento ao 
público, portanto não deixa dúvida que não encontra-se mais instalada 
no endereço, portanto a Empresa notifi cada encontra-se em lugar incerto 
e não sabido, segundo as atribuições conferidas pelo Art. 26 da Lei 9.514/97, 
bem como pelo credor –Caixa Econômica Federal -CEF, garantido pelo 
Contrato n°  7342985.00300000381-2, fi rmado em 07/07/2015 e registrado 
sob o nº R4, da Matrícula nrº 88.561 deste Cartório referente ao imóvel situado 
na Rua B, Lote 13, Quadra 04, Bairro Jardim América - 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 25 de dezembro de 
2018, correspondente a R$ 3.309,069,98, 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, sito à Travessa Aquidaban, Nº38, 
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 ultima publicação do presente edital. Na 
oportunidade, fi ca Vossa Senhoria 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 – CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL -CEF, nos termos do Art. 26§ 7º da Lei 9.514/97. 

Várzea Grande-MT, 12 de novembro de 2018.
Antonia de Campos Maciel

Tabeliã Registradora

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 do 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 CAIXA ECONÔMI-
CA FEDERAL - CEF, com relação a fração ideal que corresponde ao apartamento 301, que situado no 3º 
Pavimento tipo, do ‘‘Bloco 13’’ do Condomínio Chapada do Mirante na Avenida Governador Dante Martins 
de Oliveira, s/nº, Bairro Carumbé, nesta cidade de Cuiabá, objeto do Contrato de Compra e Venda de Ter-
reno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obriga-
ções - Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) Recurso do FGTS, com caráter de escritura pública nº 
855553723793, datado de 12/08/2016, registrado sob nºs 04 e 05 da matrícula 122.686, livro 2, neste Registro 
de Imóveis, tendo em vista que os devedores fi duciantes o Sr. KENDERSON ANDRÉ FERREIRA DOS SAN-
TOS, brasileiro, solteiro, nascido em 29/05/1995, repositor de mercadorias, portador da carteira de identidade 
CI 21878188, expedida por SSP/MT em 20/09/2013 e do CPF 067.180.011-63 e a Sra KARLA DOS SANTOS 
FERREIRA, brasileira, solteira, nascida em 27/12/1997, operadora de pesquisa jr, portadora da carteira de 
identidade 26799731, expedida por SSP/MT em 18/06/2012 e do CPF 057.004.811-70, por encontrarem-se 
em lugar incerto e não sabido, vem INTIMAR os referidos devedores fi duciantes para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, compareçam 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 satisfaz-
erem as obrigações contraídas no aludido contrato, efetuando o pagamento das prestações vencidas, e as 
demais que vencerem após as citadas datas, devidamente atualizadas, acrescidas de juros de mora, encargos 
contratuais e despesas de cobrança. Ficando desde já CIENTES 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 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, nos termos estabelecidos no artigo 26, parágrafo 7º da Lei 
9.514/97. Cuiabá-MT, 09 de Novembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COMARCA DE CUIABÁ – DESEMBARGADOR JOSÉ VI-
DAL Primeira Vara Especializada Direito Bancário EDITAL 
DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS Dados do Processo: 
Processo: 3119-09.2013.811.0041 Código: 796764 Vlr Cau-
sa: R$ 133.236,16 Tipo: Cível Espécie: Execução de Titulo 
Extrajudicial-Processo de Execução-PROCESSO CÍVEL 
E DO TRABALHO Polo Ativo: HSBC BANK BRASIL S/A – 
BANCO MULTIPLO Polo Passivo: JOSÉ DE QUEIROZ FI-
LHO e RITA FRANCA DE QUEIROZ Pessoa(s) a ser(em) 
citada(s): JOSÉ DE QUEIROZ FILHO (Requerido(a)), 
Cpf: 02298554153, Filiação: Elvira Angélica de Queiroz e 
José Francisco Queiroz, data de nascimento: 15/03/1942, 
brasileiro(a), natural de Presidente Venceslau-SP, casado(a) 
e RITA FRANCA DE QUEIROZ (Requerido(a)), Cpf: 
41156820197, brasileiro(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 se-
guir 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 neces-
sários forem para a satisfação da dívida. VALOR TOTAL 
DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
E CUSTAS Débito Atualizado: R$ 133.236,16 Honorários 
Fixados: R$ 13.323,62 Custas Processuais: R$ 0,00 Total 
para pagamento: R$ 146.559,80 Despacho/Decisão: Vistos 
etc...Defi ro o pleito de fl s. 157/158. Desta feita, expeca-se 
Carta Precatória com prazo de 90 dias, com a fi nalidade de 
citação e demais atos expropriatórios do Sr. Jose de Quei-
roz Filho (através do qual deverá ser perseguida a citação 
de Rita Franca de Queiroz) no endereço: Avenida Aeropor-
to, S/N, Bairro Zona Rural, Cidade: Planalto da Serra/MT. 
Para tanto, intimo a Instituição Financeira para, no prazo 
de 15 dias comprovar o recolhimento das custas referentes 
à distribuição da missiva. Em caso de não localização dos 
executados, expeca-se edital de citação com prazo de 20 
dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso 
I, do CPC/2015, o edital deverá ser publicado uma vez no 
sitio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
através do DJE, o que deverá ser certifi cado pelo Sr. Ges-
tor. Após, intime-se o exequente para, em 30 dias, retirar e 
comprovar a sua publicação – uma vez em jornal local de 
grande circulação – conforme disposto no parágrafo único 
do referido artigo. Decorrido o prazo sem manifestação, nos 
termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como 
curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, 
que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fi ns. 
Por derradeiro, intimo a Instituição Financeira para, no mes-
mo prazo acima depositar o valor referente às diligências 
complementares efetuadas e descritas na certidão de fl s. 
59. Em caso de silêncio, intime-se o Sr. Ofi cial de Justiça 
para adotar as medidas cabíveis para recebimento de seu 
crédito. Tudo sob pena de extinção do feito. Em caso de si-
lêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 
correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 
com a mesma admoestação. Cumpra-se. ADEVERTÊNCIA: 
Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, expi-
rado 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, CLAUDIO JUNIOR DE OLIVEIRA, digitei. Cuiabá, 
25 de outubro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) 
Judiciário(a)   

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMAR-
CA DE CUIABA – DESEMBARGADOR JOSE VIDAL Quarta Vara 
Especializada Direito Bancário EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 
30 DIAS Dados do Processo: Processo: 45985-61.2015.811.0041 
Codigo: 1049106 Vlr Causa: 9.191,85 Tipo: Cível ESPECIE: Mo-
nitória-Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa-Pro-
cesso Especiais-Procedimento de Conhecimento-Processo de 
Conhecimento-PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO Polo Ativo: 
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSO-
CIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDO-
ESTE MT Polo Passivo: WANDERSON DE JESUS LOPES PE-
REIRA Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WANDERSON DE JESUS 
LOPES PEREIRA (Requerido(a)): Cpf: 02245403193, solteiro(a), 
Endereço Rua Tancredo Neves, Nº 1206, Bairro: Barbado, Cida-
de: Cuiaba-MT, CEP 78093150 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte 
ré, acima qualifi cada, atualmente em lugar incerto e não sabido 
para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, consistente no 
pagamento do debito no valor de R$ 9.191,85 (Nove mil e cento 
e noventa e um reais e oitenta e cinco 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 seguin-
te ao prazo fi nal do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de 
constituir-se de pleno  direito o titulo executivo judicial, indepen-
dentemente de qualquer formalidade, se não realizado o paga-
mento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do 
CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral paga-
mento no prazo estipulado (15 dias), fi cará isento(a) do pagamen-
to 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 ho-
norários 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: autora é cre-
dora do valor de R$ 9.191,85 (Nove mil e cento e noventa e um 
reais e oitenta e cinco centavos) decorrente do cartão de credito 
n° 4763********8117. Após a liberação do credito, o devedor não 
adimpliu com as suas obrigações. Despacho/Decisão: Decisão de 
fl s. 51: Vistos etc. 1. Cite-se o devedor para pagamento do debito 
ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o docu-
mento do credito que instrui o pedido converter-se em titulo exe-
cutivo judicial (artigo 1.102-C do CPC). Consigne-se do mandado 
que, no caso de pronto pagamento, fi cará o devedor dispensado 
do pagamento de custas processuais e honorários de advogado. 
2. Cumpra-se a presente decisão, servindo a copia como manda-
do, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo 
de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional 
de Justiça. 3. Intime-se o Requerente para efetuar o pagamento 
da diligencia do Sr. Ofi cial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, 
para cumprimento do mandado. Decisão de fl s. 95: Vistos etc. 
Tendo em vista a certidão de fl . 83, defi ro o pedido de fl . 93/94. 
Cite-se o executado por edital, nos termos do art. 256 do Código 
de Processo Civil no prazo de 30 (trinta) dias. Tendo em vista que 
no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no ar-
tigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em 
jornal local de ampla circulação, com fundamento no paragrafo do 
mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 
decisão como intimação. ADVERTENCIA: 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, pos-
sa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afi xa-
do no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene 
Silva Ventura, digitei. Cuiabá, de outubro de 2018 Merly Heidelind 
Kim Sguarezi Gestor(a) Judiciario(a) Autorizado art. 1.205/CNGC 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIARIO COMARCA 
DE CUIABÁ-MT JUIZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA 
DIREITO BANCÁRIO EDITAL DE CITAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA 
PRAZO: 30 DIAS AUTOS: Nº 36982-48.2016.811.0041 ESPECIE: 
Monitória-Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa-
-Processo Especiais-Procedimento de Conhecimento-Processo 
de Conhecimento-PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO PARTE 
AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM ASSOC 
OURO VERDE MT PARTE RÉ: JHONNE CLEY APARECIDO 
VIEIRA – CPF – 043296629-30 FINALIDADE: CITAÇÃO da par-
te ré acima qualifi cada, atualmente em lugar incerto e não sabi-
do, dos termos da ação que lhe(s) é proposta consoante resumo 
das alegações constantes da petição inicial e do despacho judicial 
adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela 
parte autora consistente no pagamento do debito no valor de R$ 
28.481,50. Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer 
embargos monitórios. ADVERTENCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, 
a parte requerida fi cará isenta de custas e honorários. 2) Não ha-
vendo o cumprimento e nem a interposição de embargos no prazo 
indicado, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, 
prosseguindo o processo pelo rito de execução adequado. RESU-
MO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: A autora é credora 
de R$ 28.481,50 (Vinte e oito mil quatrocentos e oitenta e um reais 
e cinquenta centavos), decorrente da Conta Corrente nº 17290-8, 
o Cartão de Crédito sob nº 00009094616003 de titularidade da re-
querida. Ocorre que, após a concessão do requerido credito, os 
devedores não procederam com o devido adimplemento do título, 
conforme cálculos anexados. A credora buscou todas as vias ami-
gáveis a fi m de compor com os requeridos, sem sucesso, não lhe 
restando outra saída, senão a busca da tutela jurisdicional. DESPA-
CHO/DECISÃO: DECISÃO-Vistos. Diante das tentativas frustradas 
de citação pessoal do Executado, nos termos dos artigos 256 e 
257, ambos do CPC, defi ro a CITAÇÃO POR EDITAL, contendo a 
síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a publicação 
acontecer exclusivamente via DJE, vez que indisponível a publica-
ção de que trata o inc. II. do art. 257, do mesmo códex. Realizada 
a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos pela 
Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) 
e certifi cado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar 
como CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publi-
ca do Estado de Mato Grosso (art. 72, II, do CPC). Cientifi que-se 
pessoalmente o Curador Especial para que tome conhecimento do 
feito e examine eventual existência de nulidade. Intime-se. Cumpra-
-se. Cuiabá-MT, 5 de outubro de 2018 Darlene Miranda Gestor(a) 
Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

 ABANDONO DE EMPREGO
Rivoli do Brasil SPA., empresa com sede em 
Cuiabá/MT, à Avenida Ayrton Senna da Silva,  
675, Bairro: Pascoal Ramos, CEP 78098-000, 

inscrita no CGC/MF sob o n.º 02.499.237/0004-
37, convoca o Sr. JOÃO PAULO ROCHA DE 
OLIVEIRA, CTPS: 72.176/00028/PI, respecti-
vamente, a comparecer em sua sede no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro horas) sob pena 
de confi gurar abandono de emprego, sujeito às 

penalidades previstas no art. 482 da CLT.

- classifácil - Cuiabá, 15 e 16 de novembro de 20187C

Atas - Editais - Balanços - etc classifácil 

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IBAITI – PARANÁ FORUM 
DESEMBARGADOR “HUGO SIMAS” VARA CÍVEL, REGISTROS PÚBLICOS, 
ACIDENTES DO TRABALHO/CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL

Praça dos Três Poderes – 23 - CEP. 84900-000 – Fone: (43) 3546-1296                            
diasugolini@bol.com.br/cedi@tj.pr.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES 
- A Drª. Maria Luíza Mourthé de Alvim Andrade, Juíza  Substituta desta 
Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná, na forma da lei, etc.Faz Saber a todos 
os interessados que nos  autos da ação de RECUPERAÇÃO JUDICIAL nº 
0001587-12.2013.8.16.0089, das empresas: MANACÁ ARMAZENS GERAIS E 
ADMINISTRAÇÃO-(CNPJ.50.858.447/0001-48) – MANACÁ TRANSPORTES 
LTDA-(CNPJ.48.850.580/0001-32) – MANACÁ AGROPECUÁRIA LTDA-
(CNPJ.47.475.223/0001-79) – AGROINDUSTRIAL E MINERAÇÃO DIACAL LTDA-
(CNPJ.03.179.696/0001-53), para comparecer e se reunir em Assembléia Geral 
de Credores, em primeira convocação, a ser realizada no Ginásio de Esportes 
Antonio dos Santos “PETEZÃO”, localizado à rua Antonio de Moura Bueno nº 
1000, centro, nesta cidade, no dia 05 de dezembro de 2018, às 10:00 horas, 
iniciando-se o cadastramento dos credores às 08:00 horas, ocasião em que a 
assembléia será instalada com a presença de credores titulares e mais da metade 
dos créditos de cada classe, computados pelo valor. Caso não haja quórum nesta 
ocasião, fi cam os credores desde já convocados para a assembléia, em segunda 
convocação, a qual será instalada com a presença de qualquer número de credores, 
a ser realizada no mesmo local, no dia 19 de dezembro de 2018, às 10:00 horas, 
iniciando-se o cadastramento dos credores às 08:00 horas. A assembléia ora 
convocada tem como objeto a deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem 
do dia: aprovação, rejeição ou modifi cação do Plano de Recuperação Judicial. Os 
credores poderão obter cópia da minuta do Plano de Recuperação Judicial a ser 
submetido a deliberação da assembléia junto a Vara Cível da Comarca de Ibaiti, 
junto ao e-mail: admdailclarion@gmail.com, como também pelo telefone prefi xo (43) 
3546-1226. Os credores legitimados a votar que desejarem se fazer representar 
por procurador deverão enviar para o e-mail admdailclarion@gmail.com documento 
hábil que comprova seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo 
em que se encontre o documento, aplicando-se, neste caso, o disposto no art. 425, 
VI, do CPC e demais disposições legais cabíveis. Os documentos deverão ser 
recebidos com antecedência mínima  de 24:00 horas da realização da Assembléia,  
conforme disposto no art. 37, da Lei 11.101/05. Em  se tratando de pessoa jurídica, 
deverão ser apresentados os documentos societário(s), da procuração e demais 
documentos hábeis que comprovem a outorga de poderes, ou a indicação das 
folhas dos autos do processo em que se encontre os mencionados documentos 
societários. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente edital, afi xado 
e publicado na forma da lei. Ibaiti, em 25 de outubro de 2018.  Eu_____________, 
Celso Dias Ugolini, Escrivão  subscrevi.

MARIA LUÍZA MOURTHÉ DE ALVIM ANDRADE - JUÍZA SUBSTITUTA      

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IBAITI – PARANÁ - FORUM 
DESEMBARGADOR “HUGO SIMAS” VARA CÍVEL, REGISTROS PÚBLICOS, 
ACIDENTES DO TRABALHO/CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL

 Praça dos Três Poderes – 23 - CEP. 84900-000 – Fone: (43) 3546-1296 
diasugolini@bol.com.br/cedi@tj.pr.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES A Drª. 
Maria Luíza Mourthé de Alvim Andrade, Juíza  Substituta desta Comarca de Ibaiti, 
Estado do Paraná, na forma da lei, etc. Faz Saber a todos os interessados que 
nos  autos da ação de RECUPERAÇÃO JUDICIAL nº 0004004-93.2017.8.16.0089, 
da empresa: DAIL DESTILARIA DE ÁLCOOL IBAITI-(CNPJ.24.956.666/0001-86), 
para comparecer e se reunir em Assembléia Geral de Credores, em primeira 
convocação, a ser realizada no Ginásio de Esportes Antonio dos Santos 
“PETEZÃO”, localizado à rua Antonio de Moura Bueno, nº 1000, nesta cidade,  
no dia 04 de dezembro de 2018, às 15:00 horas, iniciando-se o cadastramento 
dos credores às 08:00 horas, ocasião em que a assembléia será instalada com 
a presença de credores titulares e mais da metade dos créditos de cada classe, 
computados pelo valor. Caso não haja quórum nesta ocasião, fi cam os credores 
desde já convocados para a assembléia, em segunda convocação, a qual será 
instalada com a presença de qualquer número de credores, a ser realizada no 
mesmo local, no dia 18 de dezembro de 2018, às 15:00 horas, iniciando-se o 
cadastramento dos credores às 13:00 horas. A assembléia ora convocada tem como 
objeto a deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem do dia: aprovação, 
rejeição ou modifi cação do Plano de Recuperação Judicial. Os credores poderão 
obter cópia da minuta do Plano de Recuperação Judicial a ser submetido a 
deliberação da assembléia junto a Vara Cível da Comarca de Ibaiti, junto ao e-mail: 
admdailclarion@gmail.com, como também pelo telefone prefi xo (43) 3546-1226. Os 
credores legitimados a votar que desejarem se fazer representar por procurador 
deverão enviar para o e-mail admdailclarion@gmail.com documento hábil que 
comprova seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que 
se encontre o documento, aplicando-se, neste caso, o disposto no art. 425, VI, do 
CPC e demais disposições legais cabíveis. Os documentos deverão ser recebidos 
com antecedência mínima  de 24:00 horas da realização da Assembléia, conforme 
disposto no art. 37, da Lei 11.101/05. Em se tratando de pessoa jurídica, deverão 
ser apresentados os documentos societário(s), da procuração e demais documentos 
hábeis que comprovem a outorga de poderes, ou a indicação das folhas dos autos 
do processo em que se encontre os mencionados documentos societários. E para 
que produza seus efeitos de direito, será o presente edital, afi xado e publicado na 
forma da lei. Ibaiti, em 25 de outubro de 2018.  Eu_____________, Celso Dias 
Ugolini, Escrivão  subscrevi.

MARIA LUÍZA MOURTHÉ DE ALVIM ANDRADE -JUÍZA SUBSTITUTA      

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IBAITI – PARANÁ - FORUM 
DESEMBARGADOR “HUGO SIMAS” VARA CÍVEL, REGISTROS PÚBLICOS, 
ACIDENTES DO TRABALHO/CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL

Praça dos Três Poderes – 23 - CEP. 84900-000 – Fone: (43) 3546-1296 
diasugolini@bol.com.br/cedi@tj.pr.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES 
A Drª. Maria Luíza Mourthé de Alvim Andrade, Juíza  Substituta desta 
Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná, na forma da lei, etc. Faz Saber a todos os 
interessados que nos  autos da ação de empresa: RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
nº 0004002-26.2017.8.16.0089, da empresa: CLARION S/A AGROINDUSTRIAL-
(CNPJ.24.956.666/0001-86), para comparecer e se reunir em Assembléia Geral 
de Credores, em primeira convocação, a ser realizada no Ginásio de Esportes 
Antonio dos Santos “PETEZÃO”, no localizado à rua Antonio de Moura Bueno, nº 
1000, nesta cidade,   no dia 04 de dezembro de 2018, às 10:00 horas, iniciando-se 
o cadastramento dos credores às 08:00 horas, ocasião em que a assembléia será 
instalada com a presença de credores titulares e mais da metade dos créditos de 
cada classe, computados pelo valor. Caso não haja quórum nesta ocasião, fi cam os 
credores desde já convocados para a assembléia, em segunda convocação, a qual 
será instalada com a presença de qualquer número de credores, a ser realizada 
no mesmo local, no dia 18 de dezembro de 2018, às 10:00 horas, iniciando-
se o cadastramento dos credores às 08:00 horas. A assembléia ora convocada 
tem como objeto a deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem do dia: 
aprovação, rejeição ou modifi cação do Plano de Recuperação Judicial. Os credores 
poderão obter cópia da minuta do Plano de Recuperação Judicial a ser submetido a 
deliberação da assembléia junto a Vara Cível da Comarca de Ibaiti, junto ao e-mail: 
admdailclarion@gmail.com, como também pelo telefone prefi xo (43) 3546-1226. Os 
credores legitimados a votar que desejarem se fazer representar por procurador 
deverão enviar para o e-mail admdailclarion@gmail.com documento hábil que 
comprova seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que 
se encontre o documento, aplicando-se, neste caso, o disposto no art. 425, VI, do 
CPC e demais disposições legais cabíveis. Os documentos deverão ser recebidos 
com antecedência mínima  de 24:00 horas da realização da Assembléia, conforme 
disposto no art. 37, da Lei 11.101/05. Em se tratando de pessoa jurídica, deverão 
ser apresentados os documentos societário(s), da procuração e demais documentos 
hábeis que comprovem a outorga de poderes, ou a indicação das folhas dos autos 
do processo em que se encontre os mencionados documentos societários. E para 
que produza seus efeitos de direito, será o presente edital, afi xado e publicado na 
forma da lei. Ibaiti, em 25 de outubro de 2018.  Eu_____________, Celso Dias 
Ugolini, Escrivão  subscrevi.

MARIA LUÍZA MOURTHÉ DE ALVIM ANDRADE - JUÍZA SUBSTITUTA

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIARIO COMARCA DE 
SINOP – MT JUIZO DA TERCEIRA VARA EDITAL DE CITAÇÃO PRA-
ZO: 20 DIAS AUTOS Nº: 4108-64.2011.811.0015 CÓDIGO: 157015 
ESPECIE: Execução de Título Extrajudicial-Processo de Execução-
-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE AUTORA: ITAU UNI-
BANCO S/A PARTE RÉ: NALUBRE COMERCIO ATACADISTA E 
VAREGISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA e SILVANI VIANA 
SILVA CITANDO(A, S): Requerido(a): Nalubre Comercio Atacadista 
e Varegista de Artigos do Vestuário Ltda., CNPJ: 03899522000246 
Inscrição Estadual: 132869659 Requerido(a) Silvani Viana Silva, Cpf: 
63177331120, Rg: 11093498 DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/05/2011 
VALOR DA CAUSA: R$ 44.660,75 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré 
acima qualifi cada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos ter-
mos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a 
seguir resumida, para que, no prazo de 03 (três) dias, contados da expi-
ração do prazo deste edital, efetue o pagamento da dívida, sob pena de 
penhora e avaliação, podendo, no prazo de 15 dias oferecer embargos, 
independente da segurança do Juízo, ou requerer o pagamento do dé-
bito em até seis parcelas mensais, com depósito de 30%, mais custas 
e honorários. RESUMO DA INICIAL: trata-se de ação de execução de 
título extrajudicial, promovida em face de Nalubre Comercio Atacadista 
e Varegista de Artigos do Vestuário Ltda e Silvani Viana Silva, a fi m de 
reaver o credito no montante de R$ 44.660,75, à época do ajuizamento 
(03/2011), divida esta oriunda da Cédula de Crédito Bancário Emprés-
timo nº 0101877407341. DESPACHO: FL. 42: VISTOS, ETC...Cite-se 
os executados para que no prazo de três dias efetuem o pagamento 
da dívida, sob pena de penhora e avaliação, podendo, no prazo de 
15 dias oferecer embargos, independente da segurança do Juízo, ou 
requeiram o pagamento do débito em até seis parcelas mensais, com 
depósito de 30%, mais custas e honorários. Recaindo a penhora em 
bem imóvel, intime-se a executada, e seu cônjuge, se casado for, para 
conhecimento. Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua 
remoção, pois, conforme dispõe o § 1º do art. 666 do CPC, os bens 
penhorados somente serão depositados em poder do executado, com 
a expressa anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e 
também por que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional 
a prisão civil do depositário infi el, independentemente da hipótese, sal-
vo em caso de alimentos. Caso não seja encontrado bem passível de 
penhora, e não tendo o exequente indicado bens a serem penhorados, 
intime-se o douto advogado, e na falta deste, a própria executada, para 
que no prazo de cinco dias indique bens a penhora, sob pena de multa 
de até 20% sobre o valor em execução. Fixo os honorários advocatícios 
em 10% sobre o valor do debito, e, havendo pagamento integral no pra-
zo de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. Cumpra-se. Sinop, 
17 de maio de 2011. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de 
Direito. DESPACHO FL. 95: Vistos etc... Proceda à busca do endereço 
da empresa/Requerida através dos sistemas de informação disponíveis 
ao Poder Judiciário. Após, cumpra-se o despacho inicial nos endereços 
onde ainda não tenha havido diligências. Restando infrutífera a diligên-
cia supra, defi ro o pedido de citação por edital, este com o prazo de 20 
dias, nos termos do despacho inicial. Ultrapassado o prazo de 15 dias, 
e não havendo manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na pessoa 
do Douto Defensor Público que ofi cia nesta Comarca, o qual deverá ser 
intimado desta nomeação e , querendo, ofereça defesa no prazo legal, 
bem como, acompanhe o feito até seus ulteriores termos. Intime-se. 
Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO. Juiz de Direito. Eu, 
Silvia Regina Gouveia, Auxiliar Judicial, digitei. Sinop – MT, 20 de junho 
de 2018. Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO Várzea Grande 
Segunda Vara Civel EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS Dados do 
Processo: Processo: 10795-96.2011.811.0002 Código: 270309 Vir Cau-
sa: R$ 3.000.000,00 Tipo: Cível Espécie: Procedimento Ordinário-Pro-
cedimento de Conhecimento-Processo de Conhecimento-PROCESSO 
CíVEL E DO TRABALHO Polo Ativo: FORT LUB.COMÉRCIO DE COM-
BUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO LTDA Polo Passivo: CLAU-
DIO ANDERSON SOARES e R.Z. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E 
DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA Pessoa(s) a seriem) citadas(s): 
CLAUDIO ANDERSON SOARES (Requerido(a)), Cpf: 48764612104, 
Rg: 0.607.721-8, brasileiro(a), Endereço: Rua Espanha, S/n, 86, Bairro: 
Marajoara, Cidade: Várzea Grande-MT, CEP: 78155901. 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, con-
soante 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: FORT LUB CO-
MÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 
MOVE AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍ-
DICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS, DANOS 
MORAIS E PEDIDO LIMINAR EM DESFAVOR DE CLAUDIO ANER-
SON SOARES E R.Z. COMÉRCIO DE CONBUSTIVEL E DERIVADOS 
DE PETRÓLEO LTDA. Despacho/Decisão: Vistos etc. Compulsando 
os autos, tenho que a presente ação, proposta no ano de 2011, ainda 
não obteve êxito na tentativa de citação do requerido Cláudio Anderson 
Soares. Pois bem. Considerando que as tentativas de citação pessoal 
do requerido Cláudio Anderson Soares via mandado restaram infrutí-
feras (fl s. 125, 307), assim como a tentativa realizada via ARMP (fl s. 
294/295), mesmo após consulta realizada pelo Sistema Rede Infoseg 
(fl s. 299/300), entendo que houve a comprovação do exaurimento das 
possibilidades do autor em localizar o endereço do respectivo réu. De 
tal modo, não se obtendo êxito na localização da requerida nos endere-
ços informados e constante nos cadastros da receita, é possível a cita-
ção por edital nos termos do com artigo 257 do Código de Processo Ci-
vil.Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. RECUR-
SO PROVIDO. 1 - Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra 
decisão que indeferiu o requerimento de citação por edital dos sócios da 
parte executada. 2 - Foram realizadas cinco tentativas de citação, todas 
frustradas, tanto da empresa devedora como de seus sócios, sendo 
certo que o Ofi cial de Justiça certifi cou, em cada oportunidade, que os 
devedores seriam desconhecidos no local ou teriam encerrado suas 
atividades. 3 - Tal circunstância encaixa-se nas hipóteses previstas no 
artigo 231 acima transcrito, não havendo porque não se proceder à cita-
ção por edital requerida. (...) (TRF-2 - AG: 201302010060226, Relator: 
Desembargadora Federal CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, Data 
de Julgamento: 15/07/2013, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de 
Publicação: 23/07/2013) (grifei)Deste modo, DEFIRO o pedido de cita-
ção por edital, com fulcro no artigo 256, II, do Código de Processo Civil, 
e determino a citação por edital do requerido pelo prazo de 30 (trinta) 
dias de acordo com artigo 257, III, do referido Código. Decorrido o prazo 
sem apresentação de defesa, o que deverá ser certifi cado, mister se faz 
a designação de curador especial ao réu revel, e em atenção ao art. 72, 
II, do CPC, nomeio, desde já, a Defensoria Pública desta Comarca para 
representar a parte requerida, devendo ser intimada para apresentação 
de contestação no prazo legal.Cumpra-se, expedindo o necessário. 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, Célia Regina 
Brandão Conte, digitei. Várzea Grande, 11 de outubro de 2018 

Livro:-8 D   Folha: 52  Termo: 52
Juízo de Paz e de Casamentos da Comarca de Várzea Grande

E s t a d o   d e   M a t o  G r o s s o
MATRÍCULA:
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EDITAL  DE  PROCLAMAS

CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA, TABELIÃ, Ofi cial privativo do Registro Civil 
do Distrito, Município e Comarca de Várzea Grande-MT, no uso de suas atri-
buições legais que lhe são conferidas por lei, etc. F A Ç O S A B E R, que preten-
dem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo: 1525 Itens l, 
lll e IV   do Código Civil Brasileiro.  * EMANOEL SILVESTRE DOS SANTOS  &  
IRAIDES RIBEIRO DA SILVA Que ele é nacionalidade Brasileira, de profi ssão 
Soldador, estado civil Divorciado, com 54 anos de idade, natural de Fortaleza-CE, 
onde nasceu no dia  09/11/1964, residente e domiciliado na Rua D, Casa 11, 
Quadra 41, bairro Helio Ponce de Arruda em Várzea Grande-MT, fi lho de Manoel 
Silvestre dos Santos e Joanita Freira da Silva. Que ela é nacionalidade Brasileira, 
de profi ssão Esteticista, Estado Civil Divorciada, com 50 anos de idade, natural 
de Barra do Garças-MT, onde nasceu no dia 19/10/1968, residente e domiciliada 
na Av. Cel. Juliao de Brito n°555, bairro Parque do Lago em Várzea Grande-MT, 
fi lha de Iracy Gonçalves da Silva e Miracema Ribeiro dos Santos; Se alguém sou-
ber de algum impedimento, que o oponha em forma de lei. Lavro o presente para 
ser afi xado em Cartório, no lugar de costume e publicado pela impressa local: 

Várzea Grande/MT, 14 de novembro de 2018
O F I C I A L

Livro D-02; Folha 109; Termo 1.318
EDITAL DE PROCLAMAS

Dra. Katiuscia Sumaya Correa Miranda, Ofi cial privativo do Cartório de Notas, Registro 
Civil e Paz do Município de Acorizal-MT da Comarca de Cuiabá, do Estado de Mato 
Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei: FAÇO SABER 
que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1.525 I, 
III, IV e V do Código Civil Brasileiro. LENINHO ZARK & CRISTIANE ANTONIA DE 
ARRUDA Que ele é Solteiro, brasileiro, possui 35 (trinta e cinco) anos de idade, 
inscrito no RG nº 16809858 SSP/MT e CPF nº 005.082.931-97, nascido no dia 17 de 
maio de 1983 na Cidade de Acorizal/MT, Filho de Lenine Zark e Alaide Arruda Zark 
residente e domiciliado na Rua Principal s/nº Distrito de Baús Município de Acorizal/
MT, Profi ssão: Motorista. Que ela é solteira brasileira, com 26 (vinte e seis) anos de 
idade, inscrita no RG nº 23727861 SEJUSP/MT e do CPF nº 048.872.861-47, nascida 
no dia 04 de Abril de 1992 na cidade de Cuiabá/MT, fi lha de Benedito Antonio de 
Arruda e Clotilde Mendes de Arruda, residente e domiciliada na Rua Principal s/nº 
Distrito de Baús Município de Acorizal/MT, Profi ssão: Do Lar. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o na forma da lei e, para que chegue ao conhecimento 
de todos os interessados e que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expedi 
o presente, que será afi xado em Cartório, no lugar público de costume, bem como 
publicado em jornal diário e de ampla circulação nesta Comarca, tudo na forma da 
lei 6.015/73 e legislação complementar. Dado e passado neste Município de Acorizal 
e Comarca de Cuiabá/MT, por intermédio do CARTÓRIO DE PAZ E NOTAS DE 
ACORIZAL-MT, aos quatorze dias do mês de Novembro de 2018 (14/11/2018). 
Eu ________, que fi z datilografar, subscrevo, dou fé e assino. Acorizal/MT, 14 de 
Novembro de 2018. Emily Priscila Henrique da Silva

S S DE OLIVEIRA SERVICOS TERCEI-
RIZADOS TORNA PÚBLICO QUE RE-
QUEREU A SECRETARIA MUNICIPAL DO 
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
RURAL SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO 
DE VÁRZEA GRANDE - SEMMADERS/VG 
A LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO PARA A 
ATIVIDADE DE SERVIÇOS COMBINADOS 
DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRA-
TIVO, SITUADA A RUA FENELON MULLER 
166 CASA 05 CENTRO-NORTE VÁRZEA 
GRANDE - MT CEP 78110-440.

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIARIO COMARCA 
DE CUIABA – MT JUIZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZA-
DA DIREITO BANCARIO EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 
(TRINTA) DIAS AUTOS Nº: 45354-20.2015.811.0041 ESPECIE: 
Cumprimento de sentença-Procedimento de Cumprimento de 
sentença-Processo de Conhecimento-PROCESSO CÍVEL E DO 
TRABALHO PARTE REQUERENTE: BMC HYUNDAI S/A PARTE 
REQUERIDA: TAG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 
ME INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Tag Construtora e Incorpo-
radora Ltda Me, CNPJ: 05416749000138, brasileiro(a), Endereço: 
Rua Santo Antonio, Nº 251, Sala 01, Bairro: Bau, Cidade: Cuiabá-
-MT DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/09/2015 VALOR DA 
CAUSA: R$ 319.054,32 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima 
qualifi cada, atualmente em lugar incerto e não sabido, intimação do 
executado por intermédio da publicação de edital via DJE para que 
efetue o pagamento do valor de R$ 489.219,26 (calculo – fl . 104), 
em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% sobre 
o valor do debito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 todos 
do CPC/2015). Fixo honorários advocatícios, específi cos para a 
presente Execução, em 10% sobre o valor do débito exequendo, 
valor que somente será devido se não houver o pronto pagamento 
pelo Executado. Decorrido o prazo de edital, certifi que-se e intime-
-se o Exequente para dar prosseguimento ao feito, postulando 
medidas cabíveis a satisfação do debito exequendo sob pena de 
extinção e arquivamento do feito. Intime-se dos termos da sentença 
proferida nos autos e a seguir transcrita. Cuiabá – MT, 11 de se-
tembro de 2018 Darlene Miranda Gestor(a) Judiciario(a) Autorizado 
pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 
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 EDITAL  DE  PROCLAMAS

CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA, TABELIÃ, Ofi cial privativo do Registro 
Civil do Distrito, Município e Comarca de Várzea Grande-MT, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas por lei, etc. F A Ç O S A B E R, que 
pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo: 1525 
Itens l, lll e IV   do Código Civil Brasileiro.  * VALDINEY CAETANO DE OLIVEIRA  
&  DEYSIANE SILVA DA LUZ Que ele é nacionalidade Brasileiro, de profi ssão 
Vigilante, estado civil Solteiro, com 31 anos de idade, natural de Ouro Preto do 
Oeste-RO, onde nasceu no dia  10/08/1987, residente e domiciliado na Rua 
Emanoel  Roberto, Qdra H, Casa 08, bairro Santa Luzia em Várzea Grande-MT, 
fi lho de Sebastião Claudino de Oliveira e Maria Caetana de Oliveira. Que ela é 
nacionalidade Brasileira, de profi ssão Vendedora, Estado Civil Solteira, com 26 
anos de idade, natural de Cuiabá-MT, onde nasceu no dia 10/08/1992, residente 
e domiciliada na Rua Moises Nadaf, 14, Quadra J, bairro Santa Luzia em Várzea 
Grande-MT, fi lha de Neri Severino da Luz e Dejair da Cruz Silva; Se alguém sou-
ber de algum impedimento, que o oponha em forma de lei. Lavro o presente para 
ser afi xado em Cartório, no lugar de costume e publicado pela impressa local:  

Várzea Grande/MT, 14 de novembro de 2018
O F I C I A L

MIX DA SAUDE SERVIÇOS LTDA, CNPJ 29.522.560/0001-98, torna 
público que requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
de Sorriso, a licença prévia, licença de instalação e licença de operação 
para Atividade medica ambulatorial restrita a consultas; Atividades 
medica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos 
cirúrgicos; Atividade medica ambulatorial com recursos para realização 
de exames complementares; Atividades odontológicas; Serviço de 
vacinação e imunização humana; e Atividades de apoio à gestão 
de saúde, sito a Av Blumenau, nº 3284, Centro, Sorriso - MT, não 
determinado (EIA/RIMA). (66 3544-6108 Florence Projetos Ambientais). 

FARMACIA SORRIFARMA LTDA, CNPJ 19.115.748/0001-
68, torna público que requereu junto a Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente de Sorriso – SAMA, a Licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação para a atividade 
de comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem 
manipulação de fórmulas, sito a Av Natalino João Brescansin, 
n° 1075, Sala 02, Centro, Sorriso - MT, não determinado (EIA/
RIMA). (66 3544-6108 Florence Projetos Ambientais)

FARMACIA SORRIFARMA LTDA, CNPJ 19.115.748/0003-
68, torna público que requereu junto a Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso – SAMA, a Licença 
Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação para a 
atividade de comercio varejista de produtos farmacêuticos, 
sem manipulação de fórmulas, sito a Av Natalino João 
Brescansin, n° 936, Centro, Sorriso - MT, não determinado 
(EIA/RIMA). (66 3544-6108 Florence Projetos Ambientais)

 S E N A R - A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2018/

SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de 
empresa especializada no fornecimento de MARMITEX E KIT LAN-
CHE, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Ad-
ministração Regional do Estado de Mato Grosso – SENAR-AR/MT, 
conforme condições, quantidades e especifi cações constantes no 
Convite e seus anexos.
Data: 27/11/2018
Horário: 14h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Centro de Treinamento e Difusão de 
Tecnologia de Campo Novo do Parecis, Rodovia BR 364, Km 887, 
margem direita, S/Nº, Zona Rural. CEP: 78360-000, Campo Novo 
do Parecis/MT. 
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista fran-
queada 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: Rodrigo de Oliveira Fischdick
Ordenador de Despesas: Normando Corral

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O PRESIDENTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTA-
ÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DE DIAMANTINO/MT, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇOES LEGAIS QUE SÃO CONFERIDAS PELO ESTATUTO SOCIAL E 
LEGISLAÇÃO EM VIGOR, CONVOCA OS ASSOCIADOS DA ENTIDADE, PARA 
PARTICIPAREM DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, QUE SERA REALIZADA 
DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2018, DAS 07:00, (HS) SETE HORAS AS 9:00 (HS) 
DA MANHA, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO OU EM 2°(SEGUNDA) CONVOCA-
ÇÃO 01 (UMA) HORA APÓS. A PRESENTE ASSEMBLEIA SERÁ INSTALADA, 
SITO NA RUA EDGAR SMITH, N° 516, NESTA CIDADE DE DIAMANTINO/ MT 
COM FINALIDADE DE DISCUTIREM E DELIBERAREM POR ESCRUTINIO SE-
CRETO, SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

01)- PRESTAÇÃO E APROVAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 2016; EM 
ATRASO 
(02)- PRESTAÇÃO E APROVAÇAO DE CONTAS DO EXERCICO 2017;
03) – PREVISÃO ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO  2019:
04) – ASSUNTOS GERAIS.

DIAMANTINO/MT 13 NOVEMBRO DE 2018.
SIND. DOS TRAB. NA MOV. DE MERC. EM  GERAL DE DIAMANTINO/MT

PLINIO BENEDITO DE ARRUDA 
PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO 

MATO-GROSSENSE DO AGRONEGÓCIO - IAGRO.

O Presidente do Instituto Mato-Grossense do Agronegócio - IA-
GRO, Sr. Ricardo Tomczyk, no uso de suas atribuições legais 
e considerando o disposto no Art. 12, do Estatuto do IAGRO, 
convoca os Associados do Instituto para se reunirem em As-
sembleia G eral Extraordinária, a ser realizada no dia 29 de 
novembro de 2018, às 10h00min em primeira convocação, e 
às 10h30min em segunda convocação, no auditório do Edifí-
cio Cloves Vettorato, sito na Rua Engenheiro Edgard do Prado 
Arze, nº 1777, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, CEP 
78.049-906, para deliberarem sobre a seguinte pauta:
1) Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal para o biênio 
2016/2017;

Cuiabá – MT, 14 de novembro de 2018.

RICARDO TOMCZYK
Presidente 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO 

MATO-GROSSENSE 
DO AGRONEGÓCIO - IAGRO.

O Presidente do Instituto Mato-Grossense do Agronegócio - IA-
GRO, Sr. Ricardo Tomczyk, no uso de suas atribuições legais 
e considerando o disposto no Art. 12, do Estatuto do IAGRO, 
convoca os Associados do Instituto para se reunirem em As-
sembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 29 de 
novembro de 2018, às 14h00min em primeira convocação, e 
às 14h30min em segunda convocação, no auditório do Edifí-
cio Cloves Vettorato, sito na Rua Engenheiro Edgard do Prado 
Arze, nº 1777, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, CEP 
78.049-906, para deliberarem sobre a seguinte pauta:
1) Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal para o biênio 
2018/2019;

Cuiabá – MT, 14 de novembro de 2018.

RICARDO TOMCZYK
Presidente 


