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Geosolo Engenharia Planejamento e Consul-
toria Ltda, localizada a Rua Gov. Jari Gomes, 
10, bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT, CNPJ 
01.898.295/0001-28,  solicita o comparecimento 
a sua sede, os Senhores DUCHAINE PIERRE, 
ABDIAS PROSPERE E ANTONIEL GRANVIL, 
todos com endereços incertos e não sabidos, 
comparecer munidos de todos documentos pes-
soais e Carteira de Trabalho – CTPS, em cumpri-
mento a notifi cação nº 16199.2017 do Ministério 
Público do Trabalho para as devidas anotações 
para que se cumpra a presente notifi cação.

Nova Mutum/MT, 03 de abril de 2017.EDITAL
Manoela Maria A. de Almeida, Registradora do 1º Serviço Registral de Nova Mutum/MT.
Faz saber aos que o presente edital virem e interessar possa que, nesta data, lhe foi apresentado pela 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (Ofício nº 15951/2017 - SIALF - GIREC/CB - GIREC - Recupera-
ção de Crédito - CB), o requerimento datado de 14/03/2017, solicitando a Intimação por Edital da Sen-
hora ELIZANGELA RODRIGUES DA SILVA, de acordo com o parágrafo 4º, Artigo 26 da Lei nº 9.514/97, 
para quitar as parcelas em atraso referente à aquisição, garantida por Alienação Fiduciária, fi rmado 
em 04/10/2013, registrado sob nº 03, na matrícula nº 13.857, deste Cartório, referente ao Contrato de 
Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação 
Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações - Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU - Imóvel 
na Planta Associativo - PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - PMCMV, Nº 855552780938, com 
saldo devedor de responsabilidade de Vossa Senhoria, venho intimá-la para fi ns de cumprimento das 
obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos e não pagos. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de 
Vossa Senhoria, para que se dirija a este Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida dos Beija-
Flores, 451 N, Centro, nesta Cidade, que funciona de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 17:00 horas, 
onde deverá efetuar a purga do débito acima descriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias, contados a partir da data da TERCEIRA PUBLICAÇÃO. Nesta oportunidade, fi ca Vossa Sen-
horia, cientifi cada de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o 
direito de CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL em favor da credora - nos termos do 
Artigo 26, parágrafo 7º, da Lei 9.514/974.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINTEP/MT – Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso vem, 
através do seu diretor-presidente HENRIQUE LOPES DO NASCIMENTO, obedecendo 
às disposições estatutárias, convocar os/as sindicalizados/as do Polo Sindical Leste III 
Regional Araguaia/Xingu, para  ASSEMBLEIA GERAL que será realizada no dia 21 de 
Abril de 2017, no Município Polo de Confresa, sito: Rua Jânio Quadros, nº138, Centro - 
CEP 78652-000, com início às 17 horas, em primeira convocação, e trinta minutos após, 
em segunda convocação, para deliberar a seguinte pauta:

1. Informes Gerais;
2. Eleição de recomposição da Direção Central do SINTEP/MT para o cargo de Diretor 
Regional do Polo Sindical Leste III Regional Araguaia/Xingu;
3.Outros.

Cuiabá, 04 de abril de 2017.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SINTEP/MT – Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso 
vem, através  do seu diretor-presidente HENRIQUE LOPES DO NASCIMENTO, 
obedecendo às disposições estatutárias, convocar os/as sindicalizados/as do Polo 
Sindical Nortão IV Regional Vale do Arinos,  para  ASSEMBLEIA GERAL, no 
Município Polo Juara, sito: Av. Maranhão, 841 N, bairro São João, CEP 78575-
000, que será realizada no dia 21 de Abril de 2017, com início às 17horas 
em primeira convocação e 30 minutos após em segunda convocação, para 
deliberação da seguinte pauta:                                   
1. Informes Gerais; 2. Eleição para recomposição da Diretoria do Polo Sindical 
Nortão IV Regional Vale do Arinos; 3. Outros.

Cuiabá, 04 de abril de 2017.

CLUBE DE CRIADORES DE
 PÁSSAROS DE CUIABÁ - CCPC

ASSÉMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente em exercício do CLUBE DE CRIADORES DE PÁS-
SAROS DE CUIABÁ - CCPC, no uso de suas atribuições, convoca 
os criadores fi liados para reunirem-se em ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA, que se fará realizar no dia 23/04/2017, as 08:30 
horas em primeira ou as 09:00 horas, em segunda e última con-
vocação com qualquer número de presentes, no Ginásio de es-
portes da Avenida João gomes Sobrinho s/n, Lixeira, Cuiabá, 
Estado de Mato Grosso, para deliberarem sobre a seguinte or-
dem do dia:

A) RATIFICAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ANTERIOR
B) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2016;
C) ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL
D) ELEIÇÃO DE DIRETORIA;
E) APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2017;
F) ASSUNTOS GERAIS.

Várzea Grande, 03 de abril de 2017.

LUIZ ANTÔNIO GUIMARÃES
PRESIDENTE

PREGÃO PRESENCIAL HSPC
Nº 17/0008 – PG

Reunião para recebimento dos envelopes contendo 
as propostas comerciais e documentos de habilitação

às 08h00 do dia 20/04/2017.

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC - Estância Ecológica Sesc Pantanal 
COMUNICA a realização de licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, regida pela Resolução SESC/DN nº 1252 de 06 
Jun. 2012, publicada no Diário Ofi cial da União, de 26 de Jul. 2012, para:

AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CAMA BOX E CAPA PILLOW TOP, PARA 
OS BLOCOS DE APARTAMENTOS I, II E III DO HOTEL SESC PORTO 

CERCADO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS 
DOCUMENTOS ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

Os interessados em participar da licitação poderão retirar o respectivo Instrumen-
to Convocatório 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; ou através do site da Estância Ecológica Sesc Pantanal www.
sescpantanal.com.br. As licitantes deverão apresentar suas propostas na Base Ad-
ministrativa da Estância Ecológica Sesc Pantanal, conforme data e horário acima 
especifi cados.
 
Várzea Grande-MT, 05 de abril de 2017.

Comissão de Licitação
Estância Ecológica Sesc Pantanal

TABELIONATO ASSIS 6º - 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: 3051-5300 - Fax: (65) 3051-5333
Joani Maria de Assis Asckar - Ofi cial do Registro de Imóveis

José Pires Miranda de Assis - Substituto
Maria Auxiliadora Assis Asckar Rabaneda - 1ª Substituta

JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR, Ofi cial do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição, de-
sta Capital, EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo de 15 dias. A 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, e requerimento do credor fi duciário, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF com 
relação ao Lote nº 10, da Quadra nº 37, com a área de 200,00m , situado no Loteamento denominado ‘Núcleo 
Habitacional CPA IV - 1ª Etapa, no município de Cuiabá/MT, objeto do Contrato de Instrumento Particular de 
Compra e Venda de Imóvel Residencial Quitado, Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia, Carta de Crédito 
com Recursos do SBPE no Âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, nº 155551448976, datado de 
08-08-2011, registrado sob nº 06 e 07 da matrícula nº 77.023, livro nº 2 - OP, neste Registro de Imóveis, e tendo 
em vista que os deveres fi duciantes Sr. HERTON BARBOSA DE ALENCAR, brasileiro, casado no regime 
de comunhão parcial de bens, nascido em 31-12-1969, proprietário de microempresa, portador da carteira de 
identidade CNH 02664742814 expedida por DETRAN/MT em 15-08-2008 e do CPF nº 437.852.391-49 e sua 
esposa a Srª CARLA SANTOS MACHADO DE ALENCAR, brasileira, nascida em 31-01-1971, psicóloga, porta-
dora da carteira de identidade RG M-5796859, expedida por SSP/MG em 13-10-1988 e do CPF nº 652.048.081-
91, residentes e domiciliados na Avenida Aclimação, 608, Aptº 1202, Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, por 
encontrarem-se em lugar incerto e não sabido, vem INTIMAR os referidos devedores fi duciantes para que no 
prazo de 15 (quinze) dias, compareçam ao Cartório do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circun-
scrição Imobiliária de Cuiabá/MT, situado na Av. Tancredo Neves, nº 250, Bairro: Jardim Kennedy, nesta Capital/
MT, para satisfazerem 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 9.514/94. Cuiabá/MT, 23 de março de 2017.

JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR
OFICIAL DO 6º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS

6º Serviço Notarial
Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição

Av. Tancredo Neves, 250 - Bairro Jardim Kennedy - Joani Maria de Assis Asckar

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente da Associação do Fundo de Mútua de Pecúlio Leonistico do Distrito LB4, do 
Brasil-MT, inscrita no CNPJ sob o nº 12.932.385/0001-04, no uso de suas atribuições, con-
forme art. 29, parágrafo 1º do Estatuto da Mútua, CONVOCA todos os associados para a 
realização da Assembléia Geral Ordinária/ Convenção Distrital, no dia 30 de abril de 2017, 
às 08h:00, em primeira convocação, e às 09h:00 min em segunda convocação, com qual-
quer número de presentes. A Assembléia ocorrerá na sede do Lions Clube de Primavera do 
Leste-MT, a fi m de serem deliberados e discutidos a seguinte Ordem do Dia:
1 - Extinção da Mútua; 2 - Destinação do saldo remanescente existente na conta da Mútua 
para instrução de professores com objetivo de execução do Programa Lions Quest;
3 - Outros assuntos relacionados à extinção e isenção de responsabilidades perante Re-
ceita Federal.

Sorriso-MT, 04 de março de 2017

CL Paulo de Brito Cândido
Governador de Distrito DLB-4 - AL 2016/2017

Presidente da Mútua

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº. 07/2017
O Serviço Social do Transporte - SEST comunica aos interessados que 
realizará concorrência para contratação de empresa especializada em Jar-
dinagem e Manutenção do paisagismo,  visando a conservação e trata-
mento das áreas verdes,  para a  Unidade SEST/SENAT  em Cuiabá-MT, 
situada na Av. Fernando Correa da Costa, nº. 5.115,  Bairro: Coxipó. O 
recebimento dos envelopes contendo a proposta comercial e a documen-
tação de habilitação será no dia 26/04/2017 as 14:00h. Para retirada do 
edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se 
ao endereço Av. Fernando Correa da Costa, nº. 5.115, Bairro: Coxipó na 
cidade de Cuiabá/MT, munidos de mídia de pen drive para cópia do Edital 
e seus anexos e o  carimbo da empresa,  no horário de 07:30min  às11:00h 
e das 13:30 às 17:00h. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FAZENDA DOURADO S.A. - CNPJ/MF 26.083.564/0001-29 - NIRE 51300014360
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de fevereiro de 2017 - Data, Hora e Local: Em 02/02/2017, às 
09h30, na sede social da Fazenda Dourado S.A. (“Cia.”), localizada em Nortelândia/MT, na Estrada Municipal NL-10, s/nº, km
06, Zona Rural, CEP 78430-000. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação em virtude da presença de acionistas
representando a totalidade do capital social da Cia., nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e posteriores alterações
(“Lei das S.A.”), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas da Cia.. Mesa: Presidente - Diego Ra-
fael Guion Ribeiro da Silva; Secretário - Roberto Luís Ravazi. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a alteração do objeto social
da Cia. para excluir a atividade de participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quotista ou acionista; e (ii) a 
consolidação do estatuto social da Cia. para refletir a deliberação acima. Deliberações: Após análise dos itens constantes da 
ordem do dia, os acionistas discutiram, deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) a 
alteração do objeto social da Cia. para excluir a atividade de participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quoti-
sta ou acionista, com a consequente alteração do artigo 2° do estatuto social da Cia., que passa a vigorar com a seguinte re-
dação: “Artigo 2° - A Cia. tem por objeto a exploração de atividades agrícolas e pastoris em todas as suas modalidades, inclu-
sive industrialização, importação e exportação”. (ii) a consolidação do estatuto social da Cia. para refletir a deliberação tomada
no item (i) acima, o qual passa a vigorar na forma do Anexo I à presente ata. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assi-
natura da Ata: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados
os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, e que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos 
acionistas presentes, conforme o disposto no artigo 130 da Lei das S.A., a qual foi lida, achada conforme e assinada. Assina-
turas: Mesa: Presidente - Diego Rafael Guion Ribeiro da Silva; Secretário - Roberto Luís Ravazi. Acionistas: Vanessa Mendon-
ça Batista, José Antonio Batista Costa e BR AG 2 Dourado Fundo de Investimento em Participações (p.p. Marcelo Toledo 
Stenders). A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Nortelândia, 02/02/2017. Junta Comercial do Estado de Mato 
Grosso - Certifico o registro em 09/03/2017 sob o nº 20170145174 - Protocolo: 17/014517-4 de 16/02/2017 - Júlio Frederico 
Muller Neto - Secretário Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE 
CREDORES expedido nos autos da Recuperação Judicial de Estruturas 
Metálicas Camianski Ltda. – EPP, Vitória Perfilados de Aço Ltda. – EPP, 
JSC Estruturas Metálicas Ltda. – EPP e Nortão Comércio de Perfilados 
de Aço Ltda. – EPP, todas em Recuperação Judicial, Processo nº 9294-
92.2016.811.0015. O Dr. Mario Augusto Machado, Excelentíssimo 
Senhor Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Fórum da Comarca de Sinop, 
Estado de Mato Grosso, na forma da Lei, FAZ SABER que pelo presente 
edital ficam intimados todos os credores e interessados do “Grupo 
Camianski” (Em Recuperação Judicial) para comparecer e se reunir em 
Assembleia Geral de Credores, em primeira convocação, na Avenida das 
Figueiras, nº 180, Setor Comercial, na cidade de Sinop, Estado de Mato 
Grosso, CEP: 78.550-000, no auditório da sala Mogno, Hotel Ucayali, no 
dia 09 (nove) de maio de 2017, às 09:00 (nove) horas, iniciando-se o 
cadastramento dos credores às 08:00 (oito) horas, ocasião em que a 
assembleia será instalada com a presença de credores titulares de mais 
da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor. Caso 
não haja quórum nesta ocasião, ficam os credores desde já convocados 
para a assembleia, em segunda convocação, a qual será instalada com 
a presença de qualquer número de credores, a ser realizada no mesmo 
local, no dia 16 (dezesseis) de maio de 2017, às 09:00 (nove) horas, 
iniciando-se o cadastramento dos credores às 08:00 (oito) horas. A 
assembleia ora convocada tem como objeto a deliberação pelos 
credores sobre a seguinte ordem do dia: a) aprovação, rejeição ou 
modificação do Plano de Recuperação Judicial; e b) eleição dos 
membros do Comitê de Credores e de seus substitutos. Os credores 
poderão obter cópia da minuta do Plano de Recuperação Judicial a ser 
submetido à deliberação da assembleia na 2ª Vara Cível do Fórum da 
Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso ou diretamente com o 
Administrador Judicial (jorge@gonso.com.br). Os credores legitimados a 
votar que desejarem se fazer representar por procurador deverão enviar 
para o e-mail jorge@gonso.com.br documento hábil que comprove 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 Código de Processo Civil e demais disposições legais cabíveis. Os 
documentos deverão ser recebidos com antecedência mínima de 24 
(vinte e quatro) horas da realização da Assembleia, conforme disposto 
no art. 37, da Lei 11.101/05. Em se tratando de pessoa jurídica, deverão 
ser apresentados os documentos societários que comprovem os poderes 
do(s) representante(s) signatário(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, afixado e publicado na forma da Lei. Sinop (MT), 29 de março de 
2017.  

COMUNICADO DE
 EXTRAVIO DE DIPLOMA

 Comunico que foi extraviado o Diploma de 
Graduação do Curso de Direito, de JULIANA 
RADO, conferido pela Universidade Federal 
de Mato Grosso Em 24 de maio de 2006. Bo-
letim de ocorrência nº 2017.113667.

COMUNICADO DE EXTRAVIO 
DE CERTIFICADO

Comunico que foi extraviado o certifi cado da Creodet 
Maria e Silva Do curso de Especialização Relações 
Raciais e Educação na Sociedade Brasileira, ofereci-
do Pelo Instituto de Educação/IE/UFMT.com a carga 
horaria total de 420 horas no período de junho 2011 a 
junho de 2013. boletim de ocorrência nº 2017.103657.

ANDREA MALHEIROS CORREA DA COSTA  (CPF: 
570.390.461-72) torna público que requereu à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural  
Sustentável  do  município  de  Várzea  Grande  as  Licenças 
de Localização (LL), Previa (LP),  Instalação (LI)  e 
Operação (LO) para a atividade de consultório Odontológico 
situada na Avenida Alzira Santana nº 280A, bairro Nova 
Várzea Grande , Várzea Grande-MT, CEP: 78.135-626. 

AGROPECUÁRIA GRENDENE LTDA, CNPJ: 
52.589.017/0003-91, torna público que requereu junto a 
SEMA-MT Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO) de Confinamento Bovino, 
localizada na Fazenda Ressaca, Zona Rural,  no município 
de Cáceres– MT.  Não foi determinado o estudo e relatório 
de impacto ambiental EIA/RIMA 

AGROPECUÁRIA MJ LTDA., CNPJ 21.264.151/0001-27, torna 
público que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – 
SEMA/MT, o pedido da Licença Prévia (LP), Licença de Instalação 
(LI) e da Licença de Operação (LO), para atividade de 
confinamento bovino, localizado na Rodovia MT 170, Km 51, s/n, 
Fazenda Sarita, Zona Rural,    município de Lambari do Oeste/MT. 
Não foi determinado o estudo e relatório de impacto ambiental 
EIA/RIMA. 

AGROPECUÁRIA MJ LTDA, CNPJ: 21.264.151/0001-27, 
torna público que requereu junto a SEMA-MT Licença Prévia 
(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) 
de Confinamento Bovino, localizada na Fazenda 4M, , no 
município de Cáceres– MT.  Não foi determinado o estudo e 
relatório de impacto ambiental EIA/RIMA. 

RONDONÓPOLIS/MT
EDITAL DE SEGUNDO LEILÃO E INTIMAÇÃO

DIA: 19 de ABRIL de 2017
HORA: Às 12h00min
LOCAL: R. Barão do Rio Branco, 2299 - Jardim
Guanabara, Rondonópolis - MT, 78710-100.
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA FILHO, Leiloeiro(a) Público(a)
Oficial, com escritório na Avenida Ayçar Saddi 555 - São
Francisco - Cuiabá/MT, faz saber que, devidamente
autorizado pelo Agente Fiduciário do S.F.H., designado
para o caso, venderá na forma da Lei (Decreto-Lei nº 70
de 21.11.66 e regulamentação complementar - RC 58/67,
RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77 do extinto BNH e Lei
8.004/90), no dia, hora e local acima indicado, o imóvel
neste relacionado e descrito para o pagamento da dívida
hipo tecária,  mantida com o  Agente Finance iro:
Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX.
A venda será feita mediante pagamento à vista, além da
Comissão do Leiloeiro. O lance mínimo para a venda será
o correspondente aos saldos devedores e acessórios ou
avaliação, deste o maior, nos termos do art.º 1.484 do
Código Civil, sujeito, porém, esse valor a atualização até
o dia da praça. As despesas relativas à Comissão de
Lei loeiro, Registro, Impostos, Taxas e Débitos com
Condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o
imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será
o responsável pelas providências de desocupação do
mesmo. Caso os executados não sejam encontrados, ficam
intimados desde já da  presente praça. O leiloeiro acha-
se habilitado a fornecer informações sobre a praça e o
imóvel. OBS.: Se o pagamento com cheque na primeira
apresentação ao banco for devolvido, será dado como
negativo o leilão.
Contrato: 01.03.07.15.00056.0-0 - Mutuário: EVANDRO
GUILHERME DE SOUZA BRUNO FILHO, militar, CI nº
097.103.623-1 MEx, de 14.01.87, CPF nº 318.312.061-
53, e sua esposa LUZINETE FRAGA SIQUEIRA BRUNO,
do lar, CI nº 356.451 SSP/MT, de 22.04.83, CPF nº
325.641.201-72, brasileiros, casados sob o regime da
comunhão de  bens, em 28.12.85, residentes e
domiciliados na Vila dos Oficiais, Rondonópolis-MT.
Imóvel: Uma Casa Residencial tipo econômica, com área
de 89,01m², edificada no Lote de terreno sob nº 11 da
Quadra nº 31-A, situado no loteamento VILA BIRIGUI,
zona urbana desta cidade, com a área de 359,80m²,
medindo 14,00m de frente por igual dimensão na linha
dos fundos, por 25,70m de extensão de ambos os lados,
dentro dos seguintes limites e confrontações: - Frente para
a Rua Salmen Hanze; pelo lado direito com a Rua José
Salmen; pelo lado esquerdo com o lote nº 12; e aos fundos
com parte do lote nº 9. Tudo em conformidade com a
matrícula 32.347 e respectivos R-1, R-2 e Av-3, Cédula
Hipotecaria Integral nº 056/15, serie “A” emitida em 27/
11/1988 e Av-4, do Cartório do 1º Ofício de Registro de
Imóveis de Rondonópolis-MT.
O Leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados
informações sobre o leilão no Fone: (65) 9.9981-8591 e
(65) 3665-7000.
Os devedores poderão quitar seu débito até o leilão à
N&N ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA SCS QD
2 BL B 2º ANDAR SALA 201 A 206 - Brasília/DF, Telefones:
(61)3223-2205, (61) 9.8434-4438.
e-mail: sup-poupex@nnassessoria.com.br
Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX,
Telefone: (61) 3314-7705.

Rondonópolis/MT, 04 de Abril de 2017.
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA FILHO

REGISTRO JUCEMAT 005/98
REGISTRO FOMATO 035/04

Leiloeiro Público Oficial

Agente Fiduciário: BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB -
CNPJ: 00.000.208/0001-00

JORNAL A GAZETA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA 

Cooperativa Mutuense de Trabalho - COOMUSERV
CNPJ: 19.681.701/0001-61 - NIRE: 5140000977-5

O Presidente da COOPERATIVA MUTUENSE DE TRABALHO - COOMUSERV, no 
uso das suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, 
que nesta data são em número de 214 ( duzentos e quatorze), em condições de votar, 
para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 22 de abril de 
2017, no Centro Municipal de Convivência (CLUBE DO IDOSO), situada na Ave-
nida Beija Flores, S/N, Centro de Nova Mutum - MT - CEP: 78.450-000. HORÁRIO: 
às 14hs00 (quatorze horas), em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos 
Cooperados com direito a voto; ou às 15hs00 (quinze horas) em 2ª (segunda) convo-
cação com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito a voto, ou às 
16hs00 (dezesseis horas) em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de no 
mínimo 43 (quarenta e três) Cooperados com direito a voto para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

1) Prestação de contas dos órgãos da Administração, relativo ao exercício de 
2016, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
a) - Relatório de Gestão;
b) - Balanço Patrimonial;
c) - Demonstrativo das sobras apuradas ou perdas decorrentes da insufi ciência das 
contribuições para a cobertura das despesas da sociedade;
d) - Parecer do Conselho Fiscal;

2) - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insufi ciên-
cia das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no 
primeiro caso, as parcelas para os fundos Obrigatórios;
3) - Eleição do componente do Conselho Vogal e dos componentes do Conselho 
Fiscal;
4) - Fixação do valor dos honorários, gratifi cações e cédulas de presença dos mem-
bros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

Nova Mutum, 03 de abril de 2017.

José Dante Guido
Vice-Presidente

COOPERATIVA MUTUENSE DE TRABALHO 
 COOMUSERV - CNPJ: 19.681.701/0001-61

Eliseu Araújo Sobrinho - CPF: 409.791.483-91
Diretor Presidente
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