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HELICÓPTERO
REFORÇA COMBATE
A CRIMES
AMBIENTAIS

ENERGISA TERÁ
DE TROCAR 
MEDIDORES
BIDIRECIONAIS

GOVERNO COMPROU AL DERRUBA VETO
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CONSULTORIA
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“VENDA SOJA E
GUARDE MILHO”
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ASSEMBLEIA

Palmeiras
começa sua
trajetória na
Libertadores
Após perder dois títulos em três dias – ser 
derrotados nos pênaltis pelo Flamengo, pelo 
Supercopa do Brasil, e pelo Defensa y Justi-
cia, pela Recopa Sul-americana, o Palmeiras 
volta suas atenções para a Libertadores, 
onde estreia nesta quarta-feira (21) diante do 
Universitario, no Peru, em busca do tricam-
peonato – o segundo consecutivo.
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AssessoriA

DivulgAção

PARA AGOSTO

Cuiabá:
prorrogado
prazo de
pagamento
do IPTU

O prefeito de Cuiabá, 
Emanuel Pinheiro prorrogou o 
prazo para pagamento em cota 
única com desconto condiciona-
do de 10% do IPTU 2021 para o 
dia 16 de agosto. A medida está 
prevista no decreto 8391/2021, 
publicada na Gazeta Munici-
pal. Segundo o documento, o 
contribuinte do IPTU 2021 que 
não efetuou o pagamento do 
imposto, poderá optar pelo pa-
gamento dividido em quatro.
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Max Russi defende parcelamento 
de energia: “dificuldade para pagar”

A Assembleia Legislativa derrubou, por maioria de votos, o veto do governo do Estado ao 
projeto que impedia o corte de energia das famílias de baixa renda no período de 3 meses. 
O presidente da Casa de Leis, deputado Max Russi, também propôs o parcelamento dessas 
contas, com o prazo de até 60 dias, sem juros.               Página -3

SORRISO

Um dos principais projetos da Administração Municipal concluiu mais uma etapa rumo à sua concreti-
zação. O projeto habitacional que busca a construção de mais de mil residências em Sorriso foi “habili-
tado” pelo Governo do Estado, que realizou a Chamada Pública para viabilizar o processo de empreendi-
mentos habitacionais, por meio do MT-PAR (MT Participações e Projetos).            Página -7
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Participação em projeto habitacional



Com inúmeras mudanças de valores e prio-
ridades, deve-se refl etir, ignorar as diferen-
ças de cada um e agir para o bem de toda 
comunidade

Exatamente treze meses. Período em 
que estamos vivenciando a pandemia do 
coronavírus no Brasil. Com certeza, este é o 
assunto mais debatido ao longo destes me-
ses.

Um período delicado, caracterizado por 
um misto de sentimentos e refl exões. An-
gústias, cansaço físico, mental, dores, difi -
culdades, incertezas, medo e preocupação 
compõem a nova rotina.

Muitas famílias já sofreram com a perda 
de alguém próximo(a) para o vírus. No Bra-
sil, o primeiro óbito foi registrado em 12 de 
março de 2020, na cidade de São Paulo. O 
tempo passou. Precisamente um ano e um 
mês.

Muitas mudanças aconteceram e até 
hoje, os números negativos permanecem. 
Segundo dados do consórcio de veículos de 
imprensa, nosso país tem atingido recordes 
nesta pandemia.

Março de 2021, será lembrado como 
mais um ciclo triste. Marcado por números 
prejudiciais, na qual, vários dias consecu-
tivos com média diária de óbitos e média 
móvel superior a mil casos destacaram-se 
na imprensa.

O cenário atual aponta informações pre-
ocupantes. De acordo com entrevista de 
Márcia Castro à BBC News Brasil, os “Es-
tados como Amazonas e Rondônia já têm 
mais mortes esse ano do que em todo o ano 
passado. Então é fácil prever que esse ano 
deve ser ainda pior”.

Cada instante é decisivo aqueles que 
atuam na linha de frente e aos que estão 
sofrendo com os sintomas. Infelizmente, o 
nosso país encara um novo colapso dessa 
doença inquietante. Estamos vivendo em 
um universo instável com perdas dolorosas.

Em meio a este confl ito e inúmeras reco-
mendações de prevenção reforçadas pelo 
Ministério da Saúde, muitos são egoístas. In-
sistem em desprezar os fatos e desrespeitar 
as regras.

Vivenciamos abril de 2021. O coronavírus 
transformou e reinventou a rotina de toda 
população. Diante de tantos relatos, ainda há 
quem duvide deste cenário decepcionante.

Ações possuem consequências e por 
mais claros que sejam os números, difi cil-
mente todos terão a mesma opinião em prol 
do coletivo.

Um cenário que ainda irá se prolongar. 
Apesar das falhas na saúde, não é hora de 
julgar e tentar encontrar possíveis culpados.

E sim, unir forças para imunizar toda a po-
pulação. Homens e mulheres aguardam an-
siosamente pela aplicação das duas doses da 
vacina. Com inúmeras mudanças de valores 
e prioridades, deve-se refl etir, ignorar as dife-
renças de cada um e agir para o bem de toda 
comunidade.

Celebrações e sorrisos foram substituídos 
pelo isolamento social, lavagem das mãos, 
aplicação constante de álcool em gel e más-
cara de proteção.

Que cada um possa rever as suas atitu-
des. Acredito que, qualquer ser humano tem 
o direito de celebrar oportunidades pessoais 
e profi ssionais. Independente de qualquer 
condição fi nanceira, é importante valorizar 
aos que amamos e estão sempre presentes 
em nossos dias.

É essencial ter esperança e acreditar em 
dias melhores. Agradecer por cada conquista 
alcançada. E principalmente, ao melhor pre-
sente recebido: o dom da vida. Uma dádiva 
que deve ser comemorada constantemente.

BRUNA DIAS É ANALISTA DE SOCIAL 
MEDIA, FOTÓGRAFA E PUBLICITÁRIA

Treze meses de pandemia: um misto de
 sentimentos e refl exões

Negócio da China
pode ter uma baita dor de cabeça. Pense, 
também, nas questões como garantia e 
compatibilidade, versão e por aí vai.

Se, ao analisar todos esses fatores, 
você ainda continuar disposto a fazer a 
compra, procure informações com quem 

já tenha comprado produtos simi-
lares. Existem sites na internet e 
grupos em redes sociais onde pes-
soas trocam experiências e dicas 
sobre esse tipo de compra, e ali 
você vai conseguir visualizar a si-
tuação por diversos ângulos, além 

de acompanhar todo tipo de experiência.
Com tudo isso você consegue, en-

tão, ter certeza do que quer. Lembre-se, 
porém, que por mais que tome cuidado, 
existem fatores “surpresa” que fogem do 
nosso controle. Depois de comprar nos 
resta contar com uma série desses fato-
res, inclusive, com a sorte.

E a gente vai fi cando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são muito 
importantes, e você pode entrar em con-
tato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfi l em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até 
a próxima, se Deus quiser!

Ainda estou “ensaiando” para fazer compras de valores mais 
expressivos em sites de importação direta, sendo a primeira com-
pra, provavelmente, um scanner automotivo, pois o meu é bem 
básico (quem me conhece sabe que sou apaixonado por mecâni-
ca e tenho isso como hobby em meus carros e motos). Por hora, 
nas compras pequenas que fi z, tive satisfação parcial, gostando 
de alguns acessórios para telefonia e afi ns, e decepcionado com 
supostos anéis de aço, que se mostraram sem qualquer qualida-
de e acabaram indo direto para o lixo.

CLIC 
FINAL 

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O
POR  LEANDRO CARECA

Nos últimos tempos os sites de com-
pras de protos da China se popularizaram 
muito. Para quem não tem problema em 
esperar alguns meses pela entrega e não 
se importa com os riscos de tributação e 
multa quando o produto chegar em solos 
tupiniquins, a ideia é um tanto 
quanto atraente. Eu, claro, já 
fi z várias compras dessas, al-
gumas boas, outras nem tanto.

Antes de qualquer coi-
sa você precisa saber o que 
quer e quanto custa para com-
prar de um lugar realmente seguro. Não 
adianta sair comprando tudo que vê pela 
frente sem saber o preço real, pois exis-
tem casos em que a negociação pode 
nem valer a pena (não é algo comum, mas 
acontece).

Com esses números em mente, pense 
em uma possível tributação. O valor varia 
de estado para estado, podendo, em al-
guns casos, haver cobrança de multa. Por 
mais que o vendedor informe um valor 
baixo na negociação, a Receita Federal 
pode usar valores praticados no Brasil 
para fazer os cálculos, e isso faz com que 
o total seja extremamente expressivo.

Leve em consideração os riscos. Em 
casos extremos, como o produto chegar 
avariado ou diferente do escolhido, você 

BRUNA DIAS

Ao confi rmar a anulação das condenações im-
postas pela Operação Lava Jato ao ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, o plenário do Supremo Tribunal 
Federal deixou a pista livre para que o líder petista vol-
te a participar de eleições.

Os processos iniciados no Paraná, como as ações 
do tríplex de Guarujá e do sítio de Atibaia, poderão ser 
retomados em outra jurisdição, mas é improvável que 
alcancem um desfecho a tempo de criar novas difi cul-
dades para ele.

Por 8 votos a 3, a maioria dos integrantes do STF 
concluiu na quinta (15) passada que os crimes atribu-
ídos a Lula jamais poderiam ter sido julgados no Pa-
raná, onde devem tramitar só casos que tratem de 
desvios ocorridos na Petrobras e não tenham outras 
ramifi cações.

Se não há mais obstáculo que impeça a restau-
ração dos direitos políticos do ex-presidente, não se 
pode fazer afi rmação tão peremptória sobre a credibi-
lidade do tribunal.

Houve excessos na condução da Lava Jato, e os 
ministros agem bem ao repará-los. Mas cumpre tam-
bém à corte zelar para que as acrobacias dos seus 
membros não alimentem ainda mais insegurança ju-
rídica, minando a confi ança da sociedade na Justiça.

Na quarta (14), os ministros precisaram de uma 
tarde inteira para discutir se o plenário deveria mesmo 
revisitar a questão da competência, que já tinha sido 
decidida pela Segunda Turma do tribunal.

O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, ar-
gumentou que o entendimento sobre os limites de ju-
risdição foi construído aos poucos e que sua aplicação 
aos casos de Lula foi tardia porque só agora o STF foi 
instado a analisar o problema. Mesmo que se aceite 
o argumento, como fez a maioria do plenário, parece 
evidente a disfuncionalidade de um sistema judicial 
que demora cinco anos para mudar uma decisão que 
manteve o acusado no processo preso por 580 dias.

Ainda não se sabe para onde irão as ações de 
Lula. Fachin sugeriu que a Justiça do Distrito Federal 
reexamine as acusações apresentadas contra o líder 
petista, mas o ministro Alexandre de Moraes disse que 
o lugar certo seria São Paulo.

Na próxima semana, o plenário rediscutirá essa e 
outra questão espinhosa, a decisão da Segunda Tur-
ma que considerou o ex-juiz Sergio Moro parcial no 
caso do tríplex, invalidando não só a ação judicial. Uma 
nova reviravolta livraria Moro da pecha de juiz suspeito 
e permitiria reaproveitar as provas usadas contra Lula.

Editorial

Acrobacias na corte

EFEITO STF
Os deputados estaduais devem aprovar, 

em breve, uma Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) que proíbe a reeleição para o 
mesmo cargo na Mesa Diretora dentro da le-
gislatura em vigência. A proposta já foi apro-
vada na Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação (CCJR) e segue para votação em ple-
nário. “Os membros da Mesa e seus respec-
tivos substitutos serão eleitos para um man-
dato de dois anos, na forma estabelecida pelo 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa, 
vedada a recondução para o mesmo cargo na 
eleição imediatamente subsequente, dentro 
da mesma legislatura”, diz trecho da PEC.

REDUÇÃO DA TIRAGEM EM 
RESPEITO AOS FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise provocada há mais de 
um ano pelo novo coronavírus, o Diário do Es-
tado MT informa aos seus leitores que seguirá 
presando pela qualidade da informação neste 
período, porém, com tiragem menor em res-
peito, principalmente, aos seus funcionários. 
Da apuração à distribuição, muita gente está 
envolvida, e na maior parte do tempo, próxi-
mos uns aos outros. Agradecemos a compre-
ensão!

FUTURO
DE MODAL
O secretário de Estado Infraestrutura Marce-

lo de Oliveira ampliou em 12 dias uma consulta 
pública sobre a implantação do Ônibus de Trân-
sito Rápido (BRT) em Cuiabá e Várzea Grande. O 
prazo que terminaria na última sexta (16), mas 
agora segue até o dia 28 de abril. De acordo com 
o secretário, a medida visa dar mais tempo para 
que os interessados possam analisar e avaliar 
todos os estudos e documentos que levaram à 
conclusão da troca. A consulta atende a um pedi-
do da Justiça, após o Executivo ser acionado pela 
Prefeitura de Cuiabá.

Crédito: Divulgação
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Mesmo que se aceite o argumento, parece 
evidente a disfuncionalidade de um sistema ju-
dicial que demora cinco anos para mudar uma de-
cisão que manteve o acusado no processo preso 
por 580 dias

“ “ Rostos da pandemia. O Diário não queria mais trazer essas notícias, que 
mexem conosco. Entretanto, é nosso dever refl etir coisas positivas e nega-
tivas que atingem as pessoas. Ainda precisamos noticiar mortes causadas 
pela Covid-19. Desta vez, a técnica em enfermagem, Marilza Leite dos San-
tos, 35 anos, morreu após 10 dias internada para tratamento da doença. Ela 
residia em Cuiabá e atuava no Hospital de Câncer de Mato Grosso, mas es-
tava hospitalizada no Pronto Socorro de Várzea Grande. No sábado (17), não 
resistiu e foi a óbito. A profi ssional deixa marido e um fi lho de 4 anos. Outros 
52 profi ssionais de enfermagem morreram vítima da Covid-19 no estado.
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Max Russi defende parcelamento de 
energia: “dificuldade para pagar”
DA REPORTAGEM

A Assembleia Legislati-
va derrubou, por maioria de 
votos, o veto do governo do 
Estado ao projeto que impe-
dia o corte de energia das fa-
mílias de baixa renda no perí-
odo de 3 meses. 

O presidente da Casa 
de Leis, deputado Max Rus-
si (PSB), também propôs o 
parcelamento dessas contas, 
com o prazo de até 60 dias, 
sem juros. “Uma sugestão 
para a gente fazer na próxi-
ma sessão, do parcelamento 
dessas contas, que ficarão 
para os próximos 3 meses”, 
explicou.

Para a decisão do veto, 
o Executivo havia argumen-
tado vício formal, alegando 
que a prerrogativa para tratar 
de normas relativas à ener-
gia elétrica é da União. Com 
a derrubada do texto do go-
verno estadual, o projeto de 
lei Nº 160/2021, de autoria das 
lideranças partidárias, que 
proíbe o corte no forneci-
mento de energia elétrica em 
Mato Grosso por um prazo de 
90 dias, segue para a sanção.

No entanto, o que tem 
preocupado o deputado Max 
Russi é quanto à quitação do 
montante do que for acu-
mulado durante o período 
em que perdurar a proibição. 
“Pelo menos umas 60 parce-

las. Nós podemos apresentar 
um projeto, porque vai acu-
mular 3 meses e as pessoas 
terão dificuldade para pagar 
essa conta”, propôs.

Ainda na Assembleia 

CONSUMIDOR. Presidente da AL propõe parcelamento para minimizar impacto econômico às famílias 
de baixa renda

Foto: Divulgação

Preocupação é quanto à quitação do montante do que for acumulado

concessionária demorava até dois meses para fazer
substituição, contrariando norma da aneel

aeronave custou R$ 21 mi e só será entregue daqui
7 meses

Em 3 meses, municípios receberam R$ 150 mi a mais em 
icS do que estava previsto na loa 2021

Foto: Divulgação

Foto: Christiano antonuCCi
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DA REPORTAGEM

A Assembleia Legislati-
va derrubou o veto do gover-
nador Mauro Mendes (DEM) 
relativo ao Projeto de Lei 
84/2020, do deputado esta-
dual Faissal Calil (PV). O texto 
prevê que a Energisa, conces-
sionária de energia elétrica 
que atua no estado, troque 
em até 14 dias os medido-
res de consumidores que te-
nham usinas fotovoltaicas so-
lares em suas residências.

O prazo de 14 dias é pre-
visto pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel). 

A troca dos medidores 
convencionais para os bidi-
recionais é necessária para 
que seja feita a aplicação da 
compensação daquilo que o 
consumidor produz em sua 
residência, em suas placas 
solares, e que é inserido no 
sistema de distribuição. Este 
excedente, utilizado pela 
Energisa, é calculado com o 
uso de medidores bidirecio-

DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes e o secretário de 
Estado de Segurança Públi-
ca, Alexandre Bustamante, 
oficializaram a aquisição 
de um helicóptero que será 
usado para reforçar o com-
bate aos crimes ambientais 
em Mato Grosso. O contrato 
para a aquisição da aeronave 
foi assinado com a empresa 
Helicópteros do Brasil, repre-
sentada no ato por Flávia de 
Souza Maia.

O helicóptero possui os 
instrumentos e acessórios 
para voo visual e cumpre 
todos os requisitos da Agên-
cia Nacional de Aviação Civil 
(Anac). Foi investido um total 
de R$ 21,4 milhões na com-
pra, com recursos do Plano 

nais.
“A Aneel prevê sete dias 

para inspeção e outros sete 
para a troca do medidor. A 
Energisa tem demorado até 
dois meses, prejudicando 
assim o consumidor. Nes-
se período, o cidadão está 
produzindo energia elétrica, 
disponibilizando-a na rede 
de distribuição e não é com-
pensado por isso. O que que-
remos é estabelecer o que é 
certo e correto em lei, corri-
gindo essa demora e aplican-
do o que prevê a agência”, 
afirma Faissal.

O medidor bidirecional 
é um componente funda-
mental para os sistemas de 
energia solar conectados à 
rede de energia elétrica. Ao 
contrário do convencional, 
conhecido também como 
relógio, o bidirecional mede 
não só a energia consumi-
da por uma instalação, mas 
também a quantidade de 
energia injetada na rede elé-
trica.

de Combate ao Desmata-
mento Ilegal e Incêndios 
Florestais de 2021, dentro do 
programa Mais MT.

“Esse equipamento 
será um reforço importante 
para combatermos incên-
dios florestais e outros cri-
mes ambientais dessa na-
tureza e dar respostas mais 
rápidas e efetivas a essas de-
mandas. No Pantanal, há re-
giões de muito difícil acesso, 
sem estradas, que impõem 
dificuldades às equipes 
terrestres, e de transporte 
aos brigadistas, equipes de 
apoio, bem como levar a es-
trutura necessária para com-
bater esses crimes”, afirmou 
o governador.

A empresa Helicópte-
ros do Brasil – Helibras deve 
fazer a entrega da aeronave 

EM 14 DIAS

assembleia derruba veto e Energisa 
terá de trocar medidores bidirecionais

GOVERNO COMPROU

Helicóptero reforça combate
a crimes ambientais em Mt

DA REPORTAGEM

O secretário-chefe da 
Casa Civil, Mauro Carvalho, 
tratou como “pensamento 
medíocre” o questionamen-
to feito pelo prefeito Ema-
nuel Pinheiro, quanto a isen-
ção do IPVA para 547,9 mil 
contribuintes afetados pela 
pandemia da Covid-19. Após 
a aprovação do benefício 
pela Assembleia Legislativa, 
o emedebista afirmou que o 
governo estadual só teria di-
reito a isentar 50% do impos-
to, já que a outra metade fica 
com os municípios.

“É um pensamento 
muito pequeno, parece que 
tudo o que o governo faz a 
prefeitura quer questionar. 
Peço que o prefeito Emanuel 
pare com isso. Vamos pensar 
no próximo, concentre seus 
esforços na vacinação, em 
ampliar os locais de aplica-
ção, na falta de medicamen-
tos no pronto-socorro. 

É um pensamento me-

díocre”, disparou Carvalho.
Carvalho ainda afirmou 

que como advogado Ema-
nuel deveria saber que por 
ser um imposto estadual, 
cabe apenas ao governo es-
tabelecer se concede ou não 
a isenção. Ressalta que ao 
contrário do que o prefeito 
declarou, não cabe a anuên-
cia das Câmara Municipais 
dos 141 municípios. “Está mal 
informado e é lamentável 
ele não querer ajudar mais 
de 500 mil mato-grossenses 
que serão beneficiados com 
essa isenção já aprovada 
pela Assembleia”.

O chefe da Casa Civil 
também ressalta que em 
três meses os municípios 
receberam R$ 150 milhões a 
mais em ICS do que estava 
previsto na LOA 2021. 

Segundo ele, só a Capi-
tal ficou com R$ 35 milhões, 
valor bem superior do que o 
município deixará de receber 
com a isenção do ICMS, R$ 9 
milhões.

DO CONTRA

Secretário rebate crítica
de Emanuel por isenção 
do iPVa: “pensamento 
medíocre”

Legislativa, a CPI da Energisa 
encaminhou à Mesa Direto-
ra, na semana passada, uma 
proposta para que fosse der-
rubado o veto do governador 
ao PL. 

O documento teve por 
base as decisões do Supremo 
Tribunal Federal favoráveis 
aos legisladores estaduais. 

No início de abril, por 
maioria de votos, o Plenário 

em até 7 meses após a as-
sinatura do contrato. Com 
essa aquisição, o Ciopaer 

passa a ter quatro helicóp-
teros e seis aeronaves, sendo 
duas UTIs aéreas.

do STF manteve a valida-
de de regra da Lei estadual 
1.389/2020, de Roraima, que 
proíbe o corte de energia elé-
trica por falta de pagamento, 
enquanto perdurar o estado 

de emergência decorrente 
da pandemia de Covid-19. 

A matéria foi objeto da 
Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade (ADI) 6432, julgada 
improcedente.
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Prefeito prorroga o prazo de
pagamento do IPTU para agosto
DA REPORTAGEM

O prefeito de Cuiabá, 
Emanuel Pinheiro (MDB) 
prorrogou o prazo para pa-
gamento em cota única com 
desconto condicionado de 
10% do Imposto sobre a Pro-
priedade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU) de 2021 para 
o dia 16 de agosto. A medi-
da está prevista no decreto 
8391/2021, publicada na Gaze-
ta Municipal.

Segundo o documento, 
o contribuinte do IPTU 2021 
que não efetuou o pagamen-
to do imposto, poderá optar 
pelo pagamento dividido 
em quatro parcelas fixas e 
consecutivas, sem qualquer 
desconto. Ressaltando que a 
opção pelo reparcelamento 
deverá ser realizada até o dia 
9 de julho de 2021.

Ao optar pelo reparce-
lamento, as novas datas de 
vencimentos das parcelas 
são:

Parcela 01 para o dia 
16/08/2021;

Parcela 02 para 
16/09/2021;

Parcela 03 para 
15/10/2021;

Parcela 04 para o dia 
12/11/2021.

No caso do contribuin-
te que que já tenha realiza-
do o pagamento de alguma 
parcela do IPTU 2021 poderá 
optar pelo reparcelamento 
do saldo devedor remanes-
cente correspondente ao va-

lor principal das parcelas não 
adimplidas, sem juros e sem 
multas, nos termos estabe-
lecidos nesse artigo ou pelo 
pagamento em cota única 
com o respectivo desconto, 
no prazo de vencimento da 
primeira parcela, devendo 
solicitar, mediante procedi-
mento simplificado, até o dia 
9 de julho de 2021, a compen-
sação das parcelas eventual-
mente pagas.

Para solicitação de 
compensação deverão ser 
apresentados o documento 
de identidade do titular do 
imóvel e do seu represen-
tante legal, se for o caso, e os 
comprovantes originais de 
pagamento das parcelas de 
IPTU a serem compensadas.

Já no caso do contri-
buinte que não optar pelo 
reparcelamento ou o paga-
mento em cota única, serão 
mantidas as datas de venci-
mento das parcelas do IPTU 
2021 definido em dezembro.

A Prefeitura de Cuia-
bá ressalta ainda que, não 
será enviado novo carnê do 
IPTU 2021 pela prorrogação 
de vencimento do imposto, 
sendo de responsabilidade 
do contribuinte fazer a emis-
são das cotas através do site 
da Prefeitura de Cuiabá. Para 
a prorrogação do prazo de 
vencimento da cota única ou 
para o reparcelamento do im-
posto, o contribuinte ou seu 
representante legal deverá 
providenciar a adesão ao pa-

Foto: Divulgação

A opção pelo reparcelamento deverá ser realizada até o dia 9 de julho 

CUIABÁ. Contribuinte poderá optar pelo pagamento dividido em 4 parcelas fixas e consecutivas

gamento total do imposto ou 
ao reparcelamento e emitir 
as novas guias de IPTU atra-

vés do site da Prefeitura de 
Cuiabá e realizar o pagamen-
to das guias até o respectivo 

DA REPORTAGEM

Apesar de ter subido 
praticamente um limite de 
alta de 30 pontos nesta se-
mana, as cotações da soja 
estão andando para o lado, 
principalmente na Bolsa de 
Chicago, não tendo recupe-
rado, sequer os níveis mais 
altos em que já estiveram, ou 
seja, outros 30 cents acima. 
As informações foram divul-
gadas pela TF Agroeconômi-
ca neste início de semana.

“Isso se reflete nos pre-
ços internos da soja, que subi-
ram R$ 8,30/saca nos últimos 
30 dias, mas não recupera-
ram a lucratividade que ti-
nham em novembro passa-
do, quando apresentaram 
valores menores, mas lucro 
maior em relação aos custos 

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Com o objetivo de apri-
morar o controle e acompa-
nhamento dos contratos ad-
ministrativos, a Prefeitura de 
Lucas do Rio Verde promoveu 
no início desta semana uma 
capacitação para os fiscais. A 
ação foi realizada pela Secre-
taria de Administração, por 
meio do Departamento de 
Licitação e Contratos, com o 
Controle Interno. O curso visa 
preparar os servidores que 

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

Programa que socorreu 
empreendedores e pequenos 
negócios afetados pela pan-
demia de Covid-19, o Progra-
ma Emergencial de Acesso a 
Crédito com Garantia de Re-
cebíveis (Peac Maquininhas) 
emprestou R$ 3,19 bilhões no 
período de funcionamento, 
entre 15 de outubro e 31 de 
dezembro do ano passado. 
O valor foi divulgado pela 
Secretaria de Política Econô-
mica (SPE) do Ministério da 
Economia.

Nesse período, 112.161 
operações foram realizadas. 
No Peac Maquininhas, os 
bancos emprestavam recur-
sos a microempreendedores 
individuais (MEIs), micro e 
pequenos empresários. Em 
troca, as instituições finan-
ceiras recebiam, como ga-
rantia, os recebíveis (recursos 
a receber) gerados pelas ma-
quininhas de cartão.

As garantias são exe-
cutadas em caso de inadim-
plência. Como os recebíveis 
das maquininhas de cartão 
são de fácil recuperação, essa 

modalidade de crédito per-
mitia juros mais baixos que 
as taxas de mercado. Segun-
do a SPE, o programa resol-
veu os dois principais garga-
los na concessão de crédito 
a pequenos negócios: a falta 
de informações e a falta de 
garantias.

Segundo a nota técnica, 
18% dos MEIs, 4% das micro-
empresas e 2% das peque-
nas empresas dependeram 
exclusivamente do Peac Ma-
quininhas para conseguirem 
crédito no último trimestre 
de 2020. Na divisão por se-
tores, os segmentos mais 
beneficiados foram bares e 
restaurantes, com 14.985 em-
préstimos aprovados, e hote-
leiro, com 1.507.

Estabelecido pela Lei 
nº 14.042, de agosto de 2020, 
o Peac Maquininhas teve a 
infraestrutura para as ope-
rações concluída em 30 de 
setembro. Os empréstimos 
começaram em 15 de ou-
tubro. Coube ao Banco Na-
cional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), 
como agente financeiro da 
União, repassar os recursos 
aos bancos comerciais.

Preços internos da soja subiram no último mês 

Objetivo é aprimorar controle e acompanhamento dos
contratos administrativos 

Programa foi única fonte de crédito para 18% dos
microempreendedores

COMPENSAÇÃO

“Venda soja e guarde milho”,
aconselha consultoria

L.R.VERDE

Fiscais de contratos passam
por curso de capacitação

PROGRAMA

Peac Maquininhas liberou
R$ 3,19 bilhões em 2020

Foto: Divulgação

Foto: luiz Henrique

Foto: Divulgação

acompanham os contratos, 
sejam eles de aquisição de 
materiais ou execução de ser-
viços, para que sejam cum-
pridos de maneira eficaz, ga-
rantindo a boa aplicação dos 
recursos públicos.

Na capacitação, os ser-
vidores puderam conhecer as 
legislações e normativas per-
tinentes à fiscalização, as res-
ponsabilidades como geren-
ciadores, tipos de contratos, 
prazos, relatórios, ocorrências, 
penalidades, além de reciclar 

vencimento. Ao contribuinte 
que, não concordando com 
o valor do IPTU lançado no 

de produção. A principal mo-
tivação para a alta dos preços 
são os pequenos estoques de 
soja nos Estados Unidos, mas 
isto o mercado já absorveu”, 
comenta a consultoria.

A consultoria indica que 
a razão da nova alta desta se-
mana é que a produção de 
carnes, na China, no primeiro 
trimestre, saltou 32% para o 
maior número em dois anos, 
segundo informou a Reuters 
nesta semana. 

“A produção de carne 
suína do primeiro trimestre 
aumentou quase um terço 
no ano, para 13,7 milhões de 
toneladas, segundo dados do 
National Bureau of Statistics, 
após grandes investimentos 
feitos pelo país para aumen-
tar sua população de suínos”, 
indica.

conhecimentos e tirar dúvi-
das. Também foram apresen-
tadas as atualizações no siste-

ma de controle, implantadas 
pelo Departamento de Tec-
nologia da Informação.

presente exercício, impugnar 
o lançamento realizado até o 
dia 30 de julho de 2021.
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J.R.M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES E SAL MINE-
RAL EIRELI-EPP- NUTRALI CNPJ n.º 24.294.511/0001-21 
Torna-se público que requereu a Secretaria do Estado de Meio 
Ambiente – SEMA a Renovação da Licença de Operação para 
atividade de Fábrica de Alimentos para Animais, localizado na 
Rua Valentim Dalastra n.º 413 no bairro Distrito Industrial no 
bairro Setor Industrial no município de Sinop - Estado de Mato 
Grosso.

Fazenda Araguari, Gleba 08 – Parte 02, Proprietario: Marce-
lo Souza Duarte, Cpf: 006.776.451-71. Torna Público Que 
Requereu A Secretaria De Estado Do Meio Ambiente Sema 
A Licença Por Adesão E Compromisso ( Lac), As Licenças 
Lp, Li E Lo Secagem E Armazem De Cereais, Ponto Esta Na 
Zona Rural Sob As Coordendas Lat.: -10°58’3,063’’s  Long.:-
-51°59’21,55’’w,Municipio De Porto Alegre Do Norte – Mt, 
Cep:78.655-000. Não Determinado Eia/Rima. Engenheira Flo-
resta Responsavel : Fabiana De Rezende, Telefone 66-98412-
7830 – Global Engenharia Florestal.

A empresa N S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, inscrita 
no CNPJ 28.136.085/0002-30 público que requereu a Secre-
taria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso SEMA/MT 
a Licenciamento ambiental – LP, LI e LO para funcionamento 
do empreendimento que tem como atividade principal COMÉR-
CIO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES., 
localizado RODOVIA BR 163, KM 662, s/nº, Bairro 5º Agrovi-
la, Cidade de TERRA NOVA DO NORTE /MT. BSNA – Brasil 
sustentável- Negócios Ambientais – fone (65) 993102092 (66) 
999850609.

MICHEL BIGATON, CPF 036.801.561-03, representante legal 
do Loteamento Urbano Jardim Europa III, a se localizar à R. 
Renascença, quadra 001-H, chácara 51-A, bairro Veneza, em 
Lucas do Rio Verde-MT, torna público que requereu à Secretaria 
de Municipal de Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde-MT, a 
LICENÇA PRÉVIA (LP) LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) E LI-
CENÇA DE OPERAÇÃO (LO), para atividade de: Loteamentos 
para fins residenciais e/ou comerciais.

ROSANE DE FATIMA ISRAEL - CNPJ: 21.650.853/0001-49, 
situada na Av. Curitiba, nº 756N, Industrial, Lucas do Rio Verde/
MT, torna público que requereu junto a SAMA/LRV a Renova-
ção de LO para a atividade de “fabricação de móveis e outros 
artefatos com predominância de madeira”. Responsável Téc-
nico: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES – 65 
9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

MUNICIPIO DE JUARA, CNPJ: 15.072.663/0001-99, torna 
público que requereu perante a Secretaria Municipal de Agro-
negócio e Meio Ambiente – SAMA de Juara a Licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação para exploração 
de cascalho no Lote Rural Matrícula CRI 15899, Zona Rural do 
Município de Juara – MT.

R.S. AGRONEGÓCIO LTDA - ME, CNPJ: 28.422.010/0001-
34 torna público que requereu à SEMA - Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente, a Licença Florestal – LF para atividade 
de Manejo Florestal Sustentável da Propriedade denomina-
da FAZENDA VALE DO BATELÃO 1, sob o número do CAR 
MT128918/2017, localizada no município de Porto dos Gaú-
chos/MT. Não EIA/RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA – MT 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP – N° 016/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N° 096/2021 A Prefeitura de Confresa-MT, através 
da Pregoeira e equipe de apoio, torna público para todos os interessados que 
se encontra instaurada a licitação na modalidade PREGÃO na forma ELE-
TRÔNICO - N° 016/2021 - do tipo Menor Preço Item, de acordo com as Leis 
em vigência. O Edital e seus anexos estarão disponíveis na sala do Depar-
tamento de Licitações e Contratos, no site Confresa.org   no link do Portal da 
Transparência, no www.bnc.org.br, no e-mail:  licitaconfresa@hotmail.com  e 
de segunda à sexta-feira no telefone  (66) 3564-1818, RAMAL  31, citando o 
n° do edital em questão. OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALA-
RES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA DO HOSPITAL 
MUNICIPAL DE CONFRESA/MTDAS PROPOSTAS: DO RECEBIMENTO: 
Inicia dia 22/04/2021 AS 08hs30min.DO ENCERRAMENTO DE RECEBI-
MENTO: Dia 07/05/2021 AS 08hs30min.*ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 
07/05/2021 AS 09hs00min.INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
DIA 07/05/2021 AS 09hs30min Endereço eletrônico: www.bnc.org.br,OBS: 
HORARIO OFICIAL DE BRASÍLIA.Confresa-MT, 19 de abril de 2021.

PALANNA OLIVEIRA BEZERRA
PREGOEIRA

PORTARIA N° 0126/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE

 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2021

Considerando que a questão logística sempre foi um dos grandes desafios 
para os produtores de grãos do Estado de Mato Grosso;

Considerando que o município de Tabaporã, será exponencialmente benefi-
ciado pelo projeto de licenciamento ambiental, uma vez que a Rodovia MT010 
é a “espinha dorsal” do município, interligando com outros municípios circunvi-
zinhos, destacando-se como grande eixo logístico de escoamento das safras 
e recebimento de insumos bem como interligar comunidades rurais;
Considerando que o projeto trará grande benefício para a população local.

Considerando que a ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DA RODOVIA - 
MT 010, DENOMINADA RODOVIA DA INTEGRAÇÃO, desfruta uma imagem 
associada à competência, humanismo e lisura de suas ações, desde a sua 
fundação, sendo respeitada em órgãos e entidades de âmbito municipal e 
estadual, sendo esta organização única e mais indicada à realização do em-
preendimento;

Considerando Parecer Técnico e resultados favoráveis apresentados pela Co-
missão de seleção nomeada pela Portaria Municipal nº. 149/2021;

Considerando o disposto no artigo nº 31, da Lei Federal nº. 13.019/2014 e 
alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 13.204/2015, onde será conside-
rado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de compe-
tição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular 
do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma 
entidade específica, especialmente quando:

 I - o objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou 
compromisso internacional, no qual sejam indicadas as instituições que utili-
zarão os recursos;  

 II - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil 
que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente a entida-
de beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista no inciso I do 
§ 3º do art. 12 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto 
no art. 26 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.

Como visto, o processo de dispensa de Chamamento Público encontra am-
paro legal no art. 31 da Federal 13.0192014, incisos I e II, e alteração da Lei 
Federal 13.204/2015, pela inviabilidade de competição entre as organizações 
da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria, bem 
como por decorrer de transferência para organização da sociedade civil pre-
viamente autorizada pela Lei Municipal N°. 1.296, de 19 de Abril de 2021.

Finalmente, frente às exposições acima descritas, considera-se este Muni-
cípio dispensada da realização de Chamamento Público, para o estabeleci-
mento de parceria de mútua colaboração com a mencionada Organização da 
Sociedade Civil sem fins lucrativos, devidamente regulamentada e habilitada.

Admite-se impugnação a esta justificativa, a qual deverá ser apresentada no 
prazo de 5 (cinco) dias a contar de sua publicação, cujo teor será analisado e 
divulgado em até 5 (cinco) dias da data do respectivo protocolo junto ao Gabi-
nete do Prefeito, sito a Avenida Comendador José Pedro Dias, nº 979, setor N, 
bairro Centro, nesta Cidade de Tabaporã, Estado de Mato Grosso.
Gabinete do Prefeito de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, 19 de Abril de 
2021.

SIRINEU MOLETA
PREFEITO MUNICIPAL

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

BIOCEN - BIOENERGIA CELEIRO DO NORTE S/A
CNPJ 35.367.809/0001-30 - NIRE 51300017041

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA

A BIOCEN - BIOENERGIA CELEIRO DO NORTE S/A, por seu Presidente, 
no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os acionistas, para 
a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30 de abril de 2021, e, 
pela necessidade de um espaço físico compatível, para comportar todos os 
acionistas, e ainda em observância às orientações de distanciamento social, 
em razão da atual pandemia de Covid-19, doença causada pelo Coronavírus, 
a assembleia será realizada no salão de festas da COACEN – Cooperativa 
Agropecuária e Industrial Celeiro do Norte, localizada na Rodovia MT 242, 
nº 840, Margem direita, Loteamento Valo, no município de Sorriso, Estado 
de Mato Grosso, CEP 78.890-000, às 07h:30min, em primeira convocação, 
com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) 
do capital social com direito de voto; em segunda convocação às 08h:30min, 
instalar-se-á com qualquer número. No mesmo local e data, será realizada 
a Assembleia Geral Extraordinária, às 09h:30min, em primeira convocação, 
com a presença de acionistas que representem 2/3 (dois terços), no mínimo, 
do capital social com direito a voto; em segunda convocação às 10h:30min, 
instalar-se-á com qualquer número, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA:
Pauta da Assembleia Geral Ordinária:

I. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demons-
trações financeiras e contábeis do exercício findo;
II. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, inclusive criação 
de reservas nos termos da lei e a distribuição de dividendos;
III. Eleger os membros do Conselho Fiscal.
Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:
I. Alteração do endereço do escritório administrativo, em razão da modificação 
do código de endereçamento postal do município de Sorriso/MT, com a refor-
ma do Estatuto Social da Companhia;

Sorriso – MT, 15 de abril de 2021.
GILBERTO PERUZI

PRESIDENTE
21 a 22,23,24/04/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA – MT 
AVISO DE LICITACÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2021.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2021 A Prefeitura de Confresa, Estado de 
Mato Grosso, através da Pregoeira, torna público que o PROCESSO LICI-
TATÓRIO Nº 041/2021, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2021 que foi 
aberto no dia 19 de abril de 2021, às 09h00min (horário local), foi declarado 
DESERTO. OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE CONFRESA-MT.
Confresa-MT, 19 de abril de 2021.

PALANNA OLIVEIRA BEZERRA
Pregoeira

Portaria nº 0126/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021

Processo Licitatório Nº 016/2021 - Tipo: Menor Preço Por Item A Comissão 
Permanente De Licitação Da Prefeitura Municipal De Novo Mundo – Mt, 
No Exercício Das Atribuições Que Lhe Confere A Portaria Nº. 015/2019, De 
02/01/2019, Torna Público Aos Interessados Que A Licitação, Para Registro 
De Preços Para Futura E Eventual Aquisição De Equipamentos Hospitalares 
Em Atendimento A Secretaria De Saúde Do Municipio De Novo Mundo Mt, 
Conforme Especificações Do Edital De Licitação. A Data Do Presente Pre-
gão Será 06 De Maio De 2021. Recebimento Das Propostas: Á Partir Do Dia 
22/04/2021. Do Encerramento Das Propostas: Dia 06/05/2021 Às 09:00 Horas. 
(Horário De Brasília - Df) Data De Abertura Das Propostas: Dia 06/05/2021, 
Às 09:30 Horas. (Horário De Brasília - Df) Início Da Sessão De Disputa De 
Preços: Dia 06/05/2021, Às 10:00 Horas. (Horário De Brasília - Df) A Ínte-
gra Do Edital Encontra-Se Disponível No Endereço Desta Instituição, Sito À 
Rua Nunes Freire, 12, Alto Da Bela Vista, Nesta Cidade, Onde Poderão Ob-
ter Maiores Informações A Partir Das 07h00min Às 11h00min, No Site Oficial 
Do Município: Www.Novomundo.Mt.Gov.Br E No Site: Www.Bll.Org.Br. Novo 
Mundo, Mt, 20 De Abril De 2021. Luciana Da Silva Betarelo - Pregoeira Oficial

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2021
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021

Tipo: Menor Preço Por Item

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por 
sua Pregoeira Oficial designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, 
torna público aos interessados que realizará licitação no dia 05/05/2021, 
às 08H00, para o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
MARMITEX E REFEIÇÃO (ALMOÇO), COM OBJETIVO DE ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE NOVO MUNDO 
MT., conforme especificações do Edital de Licitação. A íntegra do Edital en-
contra-se disponível no endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 
12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde poderão obter maiores informações 
a partir das 08H00min às 11H00min e no site oficial do município: www.novo-
mundo.mt.gov.br.

Novo Mundo, MT, 20 de abril de 2021.
Luciana Da Silva Betarelo

Pregoeira Oficial

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: BARTOLOMEU ALVES DE SOUZA – CPF: 910.652.323-49
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da 
Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu re-
presentante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, 
expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Par-
ticular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento 
firmado com a NOTIFICANTE em 18/06/2016, e aditivo na data 12/07/2018, na 
qualidade de compromissário comprador do LOTE 17 da QUADRA 23 do JAR-
DIM PORTINARI em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso 
com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas 
referentes aos vencimentos 15/03/2020, 15/04/2020, 15/05/2020, 15/06/2020, 
15/07/2020, 15/08/2020, 15/09/2020, 15/10/2020 e 15/11/2020.Assim sendo, fica 
Vossa Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as 
que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, 
impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento 
desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail atraso2@
ghfnet.com.br  ou por telefone (43) 3373-7979 ou (66) 3015-0270 ou WhatsApp 
(66) 99977-3990 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 
577 JD.PORTINARI,  nesta cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-
406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento.Fica desde já 
esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de 
boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial de-
verá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito corresponderá ao 
cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por inadimplência.
Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em mora e em vir-
tude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas e ou 
judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo 
das sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a 
resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para 
ambos os casos custas processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo 
com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urba-
no), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei 
Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de 
Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor de-
monstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e regularização 
da pendência, desconsiderando esta.Era o que havia para notificar.SINOP/MT, 01 
DE DEZEMBRO DE 2020.

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: RONE CLEITON FREITAS ARANHA – CPF: 014.131.591-17
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da 
Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu re-
presentante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, 
expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Par-
ticular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento 
firmado com a NOTIFICANTE em 13/07/2015, e Aditivo na data de 13/03/2020, na 
qualidade de compromissária compradora do LOTE 10 da QUADRA 24 do JAR-
DIM PORTINARI em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso 
com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas 
referentes aos vencimentos 27/08/2020, 27/09/2020, 27/10/2020 e 27/11/2020.
Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das parcelas 
em atraso e as que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais 
débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir 
do recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do 
e-mail atraso2@ghfnet.com.br  ou por telefone (43) 3373-7979 ou (66) 3015-0270 
ou WhatsApp (66) 99977-3990 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 
Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI,  nesta cidade de Sinop, Estado do Mato 
Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo paga-
mento.Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, 
estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pa-
gamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito 
corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por 
inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em 
mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas ju-
rídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, 
sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por 
pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, in-
cidindo para ambos os casos custas processuais e honorários advocatícios, tudo 
de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do 
Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como 
pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Có-
digo de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor 
demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e regularização 
da pendência, desconsiderando esta.Era o que havia para notificar.SINOP/MT, 01 
DE DEZEMBRO DE 2020.

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021 – SRP Nº 018/2021 

 
O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela 
Portaria nº 015/2021, torna Público para conhecimento dos interessados, que 
realizará às 08h00min (Horário Local), do dia 04 de Maio de 2021, na Sala 
de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, Centro – Vera - 
MT, abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021, com Registro de 
Preços nº 018/2021, DESTINADO À FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10, DIESEL COMUM, GASOLINA E 
ETANOL) A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE 
VERA – MT, tipo “maior percentual de desconto”, conforme Termo de 
Referência. O edital completo poderá ser retirado no endereço eletrônico 
www.vera.mt.gov.br, ou ainda na Prefeitura Municipal de Vera - MT, no 
Departamento de Licitações, com sede na Avenida Otawa, n° 1651, Bairro 
Esperança, em Vera - MT, de segunda a sexta-feira no horário de 
atendimento das 07h00min às 13h00min. Informações poderão ser obtidas 
pelo telefone: (66) 3583-3100 ou pelo e-mail: licitacaovera@gmail.com;  
 

Vera – MT, 19 de abril de 2021 
JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 015/2021 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO CREDENCIAMENTO 02/2021 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de 
Licitação, comunica a todos os interessados que recebeu documentos e 
credenciou no PROCESSO DE CREDENCIAMENTO PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA 1º CATEGORIA (PIÇARRA 
DE JAZIDA, AO NATURAL) PARA BASE, SUB-BASE E CASCALHAMENTO 
DE VIAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E 
TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ dos Senhores FERNANDO 
PEDRO BATISTA CPF 436.228.959-34 e ÉDISON LUIZ DAVI CPF 
327.787.401-04   para o Tópico 4.1 do Edital 043/2021. 

Matupá – MT, 20 de abril de 2021 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2021

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 016/2021.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO ELETRICA ESPECIALIZADA EM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO 
ELETRICA DO CTI/ UTI DO UPA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES 
COM AGRAVADO (COVID-19). FINALIDADE: O processo refere-se à 
contratação emergencial para aquisição de material elétrico para 
instalação dos leitos de cuidados intensivos (UTI-COVID-19) instalado na 
Unidade de Pronto Atendimento. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, 
inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADA: CAGK COMERCIO 
DE MATERIAS ELETRICOS LTDA- ME, CNPJ Nº 23.232.816/0001-46. 
VALOR GLOBAL: R$ 4.220,73 (quatro mil, duzentos e vinte reais e 
setenta e três centavos). VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2021
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados a retificação do aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 038/2021 devidamente publicado no Diário Oficial de Contas TCE/MT 
Ano 10 Nº 2175, Divulgação 20 de abril de 2021, Publicação 21 de abril de 
2021 e Jornal Diário do Estado de Mato Grosso 05, Classificados, dia 20 
de abril de 2021, tendo como objeto o “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
F U T U R A E  E V E N T U A L C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PODA DE ARVORES, INCLUINDO 
REMOÇÃO E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS – EM LOCAIS E 
PRÉDIOS PÚBLICOS E AQUSIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, 
DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE SORRISO – MT”, que inicialmente foi publicada com 
realização do certame às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – MT), 
DO DIA 12 DE MAIO DE 2021, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso 
– MT, conforme a seguir:

Ari Genézio Lafin

LEIA-SE: Os envelopes contendo, a Proposta de Preços e os 
Documentos de Habilitação definidos no objeto deste edital e seus 
Anexos deverão ser entregues ao pregoeiro ATÉ ÀS 08:00 HORAS 
(HORÁRIO OFICIAL DE SORRISO – MT), DO DIA 05 DE MAIO DE 2021, 
sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Sorriso, na Avenida Porto 
Alegre n. º 2525, Centro na Cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso. O 
Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

Marisete Marchioro Barbieri/ Rob Edson L. da Silva

ONDE-SELÊ: “Os envelopes contendo, a Proposta de Preços e os 
Documentos de Habilitação definidos no objeto deste edital e seus 
Anexos deverão ser entregues ao pregoeiro ATÉ ÀS 08:00 HORAS 
(HORÁRIO OFICIAL DE SORRISO – MT), DO DIA 12 DE MAIO DE 2021, 
sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Sorriso, na Avenida Porto 
Alegre n. º 2525, Centro na Cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso”.

Prefeito Municipal

AVISO DE CREDENCIAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O Município de Sorriso – Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede administrativa na Av. Porto Alegre, n.º 
2.525, Centro na Cidade de Sorriso/MT, através de sua Comissão 
Permanente de Licitação, torna público para quem possa interessar, que 
realizará o CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REALIZAÇÃO 
D E  M E TO D O S  D I A G N O S T I C O S  E M  E S P E C I A L I D A D E S 
(OTORRINOLARINGOLOGIA / FONOAUDIOLOGIA), ELENCADO NO 
TERMO DE REFERÊNCIA COM BASE NA TABELA DE PREÇOS 
SIGTAP (SUS), PARA ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE 
SORRISO E DISTRITOS ADJACENTES (BOA ESPERANÇA, 
PRIMAVERA DO NORTE E CARAVAGIO).  O credenciamento ocorrerá 
no período de 03 DE MAIO DE 2021 à 12 DE MAIO DE 2021, OU, 
QUANDO COLIDIREM INTERESSADOS, DENTRO DO PERÍODO DE 
VIGÊNCIA DO PRESENTE EDITAL devendo os interessados, neste 
período, apresentarem os documentos necessários e a proposta de 
adesão. O horário de atendimento será das 7:00 às 13:00 horas, na 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente ou no Departamento 
de Licitação da Prefeitura de Sorriso – MT, através do endereço Av. Porto 
Alegre, n.º 2.525, Centro na Cidade de Sorriso/MT ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br menu “Portal da Transparência”, ou através do 
telefone (66) 3545-4700.

Marisete M. Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

INEXIGIBILIDADE N° 006/2021

Presidente da C.P.L

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 015/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 015/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME EMERGENCIAL 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL 
SUBSTITUTIVA EM BEIRA LEITO DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO, 
COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO, INSUMOS, 
MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E RECURSOS HUMANOS 
ESPECIALIZADO, PARA ACOMPANHAMENTO AOS USUÁRIOS 
INTERNADOS JUNTO AOS 05 (CINCO) LEITOS DE CUIDADOS 
INTENSIVOS (UTI COVID-19) INSERIDO NA ESTRUTURA FÍSICA DA 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SARA AKEMI ICHICAVA (UPA 
24 HS). FINALIDADE: O processo refere-se à contratação emergencial 
de profissionais médicos para atender os pacientes em tratamento nos 
leitos de cuidados intensivos (UTI-COVID-19) instalado na Unidade de 
Pronto Atendimento. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV, da Lei 
Federal nº. 8.666/93. CONTRATADA: CLÍNICA DE TRATAMENTO 
RENAL DO NORTE DE MATO GROSSO LTDA,  CNPJ Nº 
05.642.702/0001-92. VALOR GLOBAL: R$ 243.000,00 (Duzentos e 
quarenta e três mil reais). VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.

HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Nos termos do Estatuto, convoco os senhores associados do Hospital e Ma-
ternidade 13 de Maio Vila Romana SIA, CNPJ: 11.198.350/0001-20 para par-
ticipar da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 29/04/2021 , 
na Associação Comercial e Empresarial de Sorriso (Aces), localizada na Rua 
Tenente Lira, no 230, na cidade de Sorriso, M T, CEP: 78.890-000, em primeira 
convocação às 18h30min, com a presença de acionistas que representem, 
no mínimo 1/4 (um quarto) das ações da companhia com direito a voto; e, 
em segunda convocação às 19hOOmin, instalar-se-á com qualquer número, 
conforme disposto no art. 125 da Lei n. 0 6.404/76, ocasião em que será apre-
ciada a seguinte ordem do dia:

I) Apresentação do relatório de Gestão.
2) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, incluindo o parecer 
do Conselho Fiscal e da Auditoria independente.
3) Deliberar sobre a destinação do resultado líquido do exercício.
4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
5) Fixar remuneração global dos administradores.

O Conselho de Administração, nos termos do § 1º, do artigo 17 do Estatuto 
Social da Companhia, através do seu Presidente, INFORMA que, encontra-se 
à disposição dos Senhores Acionistas, na sede da Companhia, os documen-
tos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Sorriso-MT, 26 de março de 2021.

MARCELO BARBOSA DOS SANTOS
Presidente do Conselho-de Administração
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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: MARCIANO MATHIAS DOS SANTOS – CPF: 022.280.381-99
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da 
Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu re-
presentante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, 
expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Par-
ticular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento 
firmado com a NOTIFICANTE em 04/04/2018, na qualidade de compromissário 
comprador do LOTE 24 da QUADRA 01 do JARDIM PORTINARI em SINOP/
MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parce-
las contratuais, contando com prestações vencidas referentes aos vencimentos 
15/06/2020, 15/07/2020, 15/08/2020, 15/09/2020, 15/10/2020 e 15/11/2020.As-
sim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das parcelas 
em atraso e as que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais 
débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir 
do recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do 
e-mail atraso2@ghfnet.com.br  ou por telefone (43) 3373-7979 ou (66) 3015-0270 
ou WhatsApp (66) 99977-3990 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 
Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI,  nesta cidade de Sinop, Estado do Mato 
Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo paga-
mento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, 
estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pa-
gamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito 
corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por 
inadimplência. Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em 
mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas ju-
rídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, 
sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por 
pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, in-
cidindo para ambos os casos custas processuais e honorários advocatícios, tudo 
de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do 
Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como 
pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Có-
digo de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor 
demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e regularização 
da pendência, desconsiderando esta.Era o que havia para notificar.SINOP/MT, 01 
DE DEZEMBRO DE 2020.

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: SILVANA MARTINS DA ROSA – CPF: 025.386.581-60
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da 
Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu re-
presentante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, 
expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Par-
ticular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento 
firmado com a NOTIFICANTE em 27/10/2011, e aditivo na data de 14/05/2020, 
na qualidade de compromissária compradora do LOTE 30 da QUADRA 16 do 
JARDIM VENEZA em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso 
com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas 
referentes aos vencimentos 25/08/2020, 25/09/2020, 25/10/2020 e 25/11/2020.
Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das parcelas 
em atraso e as que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais 
débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir 
do recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do 
e-mail atraso2@ghfnet.com.br  ou por telefone 43) 3373-7979 ou (66) 3015-0270 
ou WhatsApp (66) 99977-3990 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 
Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI,  nesta cidade de Sinop, Estado do Mato 
Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo paga-
mento.Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, 
estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pa-
gamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito 
corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por 
inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em 
mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas ju-
rídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, 
sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por 
pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, in-
cidindo para ambos os casos custas processuais e honorários advocatícios, tudo 
de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do 
Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como 
pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Có-
digo de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor 
demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e regularização 
da pendência, desconsiderando esta.Era o que havia para notificar.SINOP/MT, 01 
DE DEZEMBRO DE 2020.

_________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: ERICK GIRALDI ZAMBELLI – CPF: 328.699.528-21
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da Pla-
tina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu repre-
sentante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, ex-
pondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular 
de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento firmado 
com a NOTIFICANTE em 23/03/2018, e Cessão de Transferência em 12/09/2018, 
na qualidade de compromissário comprador do LOTE 15 da QUADRA 22 do JAR-
DIM PORTINARI em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso 
com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas 
referentes aos vencimentos 23/12/2019, 23/01/2020, 23/02/2020, 23/03/2020, 
23/04/2020, 23/05/2020, 23/06/2020, 23/07/2020, 23/08/2020, 23/09/2020, 
23/10/2020 e 23/11/2020.Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar 
o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo paga-
mento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 
(trinta) dias contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, para 
tanto, fazer contato através do e-mail atraso2@ghfnet.com.br  ou por telefone (43) 
3373-7979 ou (66) 3015-0270 ou WhatsApp (66) 99977-3990 ou compareça(m) 
na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI,  nesta ci-
dade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto 
bancário para o respectivo pagamento.Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) 
Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parce-
las já vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a 
quitação integral do débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratu-
al e evitará a resolução por inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senho-
ria restará constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão 
tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe 
despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à 
NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo 
atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e hono-
rários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 
(Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal 
nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei 
Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha 
efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com 
a devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando esta.Era o que 
havia para notificar.SINOP/MT,01 DE DEZEMBRO DE  2020.

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: GENY DOS SANTOS – CPF. 411.718.371-00
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da 
Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu re-
presentante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, 
expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Par-
ticular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento 
firmado com a NOTIFICANTE em 29/05/2015, na qualidade de compromissário 
comprador dos LOTES 18 da QUADRA 23 do JARDIM PORTINARI em SINOP/
MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parce-
las contratuais de todos os lotes, contando com prestações vencidas referentes 
aos vencimentos  15/05/2020, 15/06/2020, 15/07/2020, 15/08/2020, 15/09/2020, 
15/10/2020 e 15/11/2020.Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar 
o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo paga-
mento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 
(trinta) dias contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, para 
tanto, fazer contato através do e-mail atraso2@ghfnet.com.br  ou por telefone (43) 
3373-7979 ou (66) 3015-0270 ou WhatsApp (66) 99977-3990 ou compareça(m) 
na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI,  nesta ci-
dade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto 
bancário para o respectivo pagamento.Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) 
Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parce-
las já vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a 
quitação integral do débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratu-
al e evitará a resolução por inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senho-
ria restará constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão 
tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe 
despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à 
NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo 
atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e hono-
rários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 
(Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal 
nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei 
Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha 
efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com 
a devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando esta.Era o que 
havia para notificar.SINOP/MT, 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: WALDEMIR DOS SANTOS SILVA – CPF. 040.037.151-01
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da 
Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu re-
presentante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, 
expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Par-
ticular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento 
firmado com a NOTIFICANTE em 29/05/2015, na qualidade de compromissário 
comprador dos LOTES 18 da QUADRA 23 do JARDIM PORTINARI em SINOP/
MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parce-
las contratuais de todos os lotes, contando com prestações vencidas referentes 
aos vencimentos  15/05/2020, 15/06/2020, 15/07/2020, 15/08/2020, 15/09/2020, 
15/10/2020 e 15/11/2020.Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar 
o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo paga-
mento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 
(trinta) dias contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, para 
tanto, fazer contato através do e-mail atraso2@ghfnet.com.br  ou por telefone (43) 
3373-7979 ou (66) 3015-0270 ou WhatsApp (66) 99977-3990 ou compareça(m) 
na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI,  nesta ci-
dade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto 
bancário para o respectivo pagamento.Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) 
Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parce-
las já vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a 
quitação integral do débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratu-
al e evitará a resolução por inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senho-
ria restará constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão 
tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe 
despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à 
NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo 
atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e hono-
rários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 
(Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal 
nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei 
Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha 
efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com 
a devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando esta.Era o que 
havia para notificar.SINOP/MT, 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: MARIA APARECIDA FERREIRA COSTA DE MELO – CPF. 
351.413.794-34
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da 
Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu re-
presentante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, 
expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Par-
ticular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento 
firmado com a NOTIFICANTE em 27/03/2018, na qualidade de compromissário 
comprador dos LOTES 16 da QUADRA 23 do JARDIM PORTINARI em SINOP/
MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parce-
las contratuais de todos os lotes, contando com prestações vencidas referentes 
aos vencimentos  15/03/2020, 15/04/2020, 15/05/2020, 15/06/2020, 15/07/2020, 
15/08/2020, 15/09/2020, 15/10/2020 e 15/11/2020.Assim sendo, fica Vossa Se-
nhoria Notificada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se 
vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impre-
terivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta 
notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail atraso2@ghfnet.
com.br  ou por telefone (43) 3373-7979 ou (66) 3015-0270 ou WhatsApp (66) 
99977-3990 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 
577 JD.PORTINARI,  nesta cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-
406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento.Fica desde já 
esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de 
boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial de-
verá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito corresponderá ao 
cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por inadimplência.
Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em mora e em vir-
tude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas e ou 
judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo 
das sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a 
resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para 
ambos os casos custas processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo 
com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urba-
no), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei 
Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de 
Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor de-
monstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e regularização 
da pendência, desconsiderando esta.Era o que havia para notificar.SINOP/MT, 01 
DE DEZEMBRO DE 2020.

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: FRANCISCO ARAUJO TEIXEIRA – CPF. 811.816.471-34
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da 
Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu re-
presentante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, 
expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Par-
ticular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento 
firmado com a NOTIFICANTE em 27/03/2018, na qualidade de compromissário 
comprador dos LOTES 16 da QUADRA 23 do JARDIM PORTINARI em SINOP/
MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parce-
las contratuais de todos os lotes, contando com prestações vencidas referentes 
aos vencimentos  15/03/2020, 15/04/2020, 15/05/2020, 15/06/2020, 15/07/2020, 
15/08/2020, 15/09/2020, 15/10/2020 e 15/11/2020Assim sendo, fica Vossa Se-
nhoria Notificada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se 
vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impre-
terivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta 
notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail atraso2@ghfnet.
com.br  ou por telefone (43) 3373-7979 ou (66) 3015-0270 ou WhatsApp (66) 
99977-3990 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 
577 JD.PORTINARI,  nesta cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-
406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento.Fica desde já 
esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de 
boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial de-
verá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito corresponderá ao 
cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por inadimplência.
Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em mora e em vir-
tude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas e ou 
judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo 
das sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a 
resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para 
ambos os casos custas processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo 
com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urba-
no), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei 
Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de 
Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor de-
monstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e regularização 
da pendência, desconsiderando esta.Era o que havia para notificar.SINOP/MT, 01 
DE DEZEMBRO DE 2020.

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: FUMIERE & COSTA LTDA - ME – CNPJ: 10.791.292.0001-81
REPRES: CHARLES FUMIERE – CPF: 502.066.489-87
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da Pla-
tina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu repre-
sentante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, ex-
pondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular 
de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento firmado 
com a NOTIFICANTE em 23/01/2015, na qualidade de compromissário compra-
dor dos LOTES 26, 27 da QUADRA 16 e dos LOTES 08, 09 e 30 da QUADRA 22 
do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em 
atraso com o pagamento das parcelas contratuais de todos os lotes, contando 
com prestações vencidas referentes aos vencimentos  20/04/2020, 20/05/2020, 
20/06/2020, 20/07/2020, 20/08/2020, 20/09/2020, 20/10/2020 e 20/11/2020.As-
sim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das parcelas 
em atraso e as que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais 
débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir 
do recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do 
e-mail atraso2@ghfnet.com.br  ou por telefone (43) 3373-7979 ou (66) 3015-0270 
ou WhatsApp (66) 99977-3990 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 
Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI,  nesta cidade de Sinop, Estado do Mato 
Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo paga-
mento.Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, 
estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pa-
gamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito 
corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por 
inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em 
mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas ju-
rídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, 
sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por 
pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, in-
cidindo para ambos os casos custas processuais e honorários advocatícios, tudo 
de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do 
Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como 
pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Có-
digo de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor 
demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e regularização 
da pendência, desconsiderando esta.Era o que havia para notificar.SINOP/MT, 01 
DE DEZEMBRO DE 2020.

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: MAGAIVER MARQUES PENAFIEL – CPF: 025.375.661-81
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabeleci-
da na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio 
da Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu 
representante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-
-LO, expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato 
Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamen-
to firmado com a NOTIFICANTE em 24/06/2015, e Cessão de transferência em 
24/10/2016 e aditivo na data de 05/05/2020, na qualidade de compromissário 
comprador dos LOTE 09 da QUADRA 20 do JARDIM PORTINARI em SINOP/
MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parce-
las contratuais, contando com prestações vencidas referentes aos vencimentos 
15/06/2020, 15/07/2020, 15/08/2020, 15/09/2020, 15/10/2020 e 15/11/2020.As-
sim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das parcelas 
em atraso e as que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais 
débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir 
do recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do 
e-mail atraso2@ghfnet.com.br  ou por telefone (43) 3373-7979 ou (66) 3015-0270 
ou WhatsApp (66) 99977-3990 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 
Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI,  nesta cidade de Sinop, Estado do Mato 
Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo paga-
mento.Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, 
estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pa-
gamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito 
corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por 
inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em 
mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas ju-
rídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, 
sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por 
pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, in-
cidindo para ambos os casos custas processuais e honorários advocatícios, tudo 
de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do 
Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como 
pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Có-
digo de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor 
demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e regularização 
da pendência, desconsiderando esta.Era o que havia para notificar.SINOP/MT, 01 
DE DEZEMBRO DE 2020.

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: ECRICIANE BARBOSA RIBEIRO  – CPF:  033.426.121-00
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da Pla-
tina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu repre-
sentante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, ex-
pondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular 
de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento firmado 
com a NOTIFICANTE 01/03/2018 e aditivo na data de 26/06/2019,  na qualidade 
de compromissário comprador do LOTE 08 da QUADRA 21 do JARDIM PORTI-
NARI em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pa-
gamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas referentes 
aos vencimentos 20/03/2020, 20/06/2020, 20/07/2020, 20/08/2020, 20/09/2020, 
20/10/2020 e 20/11/2020.Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar 
o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo paga-
mento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 
(trinta) dias contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, para 
tanto, fazer contato através do e-mail atraso2@ghfnet.com.br  ou por telefone (43) 
3373-7979 ou (66) 3015-0270 ou WhatsApp (66) 99977-3990 ou compareça(m) 
na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI,  nesta ci-
dade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto 
bancário para o respectivo pagamento.Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) 
Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parce-
las já vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a 
quitação integral do débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratu-
al e evitará a resolução por inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senho-
ria restará constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão 
tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe 
despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à 
NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo 
atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e hono-
rários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 
(Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal 
nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei 
Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha 
efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com 
a devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando esta.Era o que 
havia para notificar.SINOP/MT, 01 DE DEZEMBRO DE 2020.
_____________________________________________________

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 
Henrique Favoretto Oliveira CPF/MF 004.466.019-77

E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: RONALDO MALDONADO – CPF: 035.554.871-24
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da 
Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu re-
presentante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, 
expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Par-
ticular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento 
firmado com a NOTIFICANTE em 06/09/2018 na qualidade de compromissário 
comprador do LOTE 07 da QUADRA 21 do JARDIM PORTINARI em SINOP/
MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das par-
celas contratuais, contando com prestações vencidas referentes aos vencimen-
tos 25/01/2020, 25/02/2020, 25/03/2020, 25/04/2020, 25/05/2020, 25/06/2020, 
25/07/2020, 25/08/2020, 25/09/2020, 25/10/2020 e 25/11/2020.Assim sendo, fica 
Vossa Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as 
que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, 
impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento 
desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail atraso2@
ghfnet.com.br  ou por telefone (43) 3373-7979 ou (66) 3015-0270 ou WhatsApp 
(66) 99977-3990 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 
577 JD.PORTINARI,  nesta cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-
406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento.Fica desde já 
esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de 
boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial de-
verá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito corresponderá ao 
cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por inadimplência.
Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em mora e em vir-
tude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas e ou 
judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo 
das sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a 
resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para 
ambos os casos custas processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo 
com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urba-
no), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei 
Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de 
Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor de-
monstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e regularização 
da pendência, desconsiderando esta.Era o que havia para notificar.SINOP/MT, 01 
DE DEZEMBRO DE 2020.
_____________________________________________________

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 
Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221

E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: FRANSSYUZZY ROMYELLY MILKIEVICZ – CPF: 039.866.889-27
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabeleci-
da na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio 
da Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu 
representante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-
-LO, expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato 
Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Lotea-
mento firmado com a NOTIFICANTE em 28/11/2018 qualidade de compromis-
sária compradora do LOTE 27 da QUADRA 15 e Contrato Particular de Com-
promisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento firmado com 
a NOTIFICANTE em 08/09/2016 e Cessão de transferência em 16/10/2018 na 
qualidade de compromissaria compradora do LOTE 28 da QUADRA 15 do JAR-
DIM PORTINARI em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso 
com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas 
referentes ao LOTE 27 da QUADRA 15 aos vencimentos 15/03/2020, 15/04/2020, 
15/05/2020, 15/06/2020, 15/07/2020, 15/08/2020, 15/09/2020, 15/10/2020 e 
15/11/2020 e contando com prestações vencidas referentes ao LOTE 28 da 
QUADRA 15 aos vencimentos 30/04/2020, 31/05/2020, 30/06/2020, 31/07/2020, 
31/08/2020, 30/09/2020, 31/10/2020 e 30/11/2020.Assim sendo, fica Vossa Se-
nhoria Notificada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se 
vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impre-
terivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta 
notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail atraso2@ghfnet.
com.br  ou por telefone (43) 3373-7979 ou (66) 3015-0270 ou WhatsApp (66) 
99977-3990 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 
577 JD.PORTINARI,  nesta cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-
406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento. Fica desde já 
esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de 
boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial de-
verá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito corresponderá ao 
cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por inadimplência.
Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em mora e em vir-
tude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas e ou 
judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo 
das sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a 
resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para 
ambos os casos custas processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo 
com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urba-
no), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei 
Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de 
Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor de-
monstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e regularização 
da pendência, desconsiderando esta.Era o que havia para notificar.SINOP/MT, 01 
DE DEZEMBRO DE 2020.

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: NIVALDO DONIZETE BLASQUE – CPF: 452.070.621-15
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da Pla-
tina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu repre-
sentante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, ex-
pondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular 
de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento firmado 
com a NOTIFICANTE em 09/06/2012, na qualidade de compromissário compra-
dor do LOTE 14 da QUADRA 09 do JARDIM VENEZA em SINOP/MT.Todavia 
Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratu-
ais, contando com prestações vencidas referentes aos vencimentos 15/05/2020, 
15/06/2020, 15/07/2020, 15/08/2020, 15/09/2020, 15/10/2020 e 15/11/2020.As-
sim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das parcelas 
em atraso e as que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais 
débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir 
do recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do 
e-mail atraso2@ghfnet.com.br  ou por telefone 43) 3373-7979 ou (66) 3015-0270 
ou WhatsApp (66) 99977-3990 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 
Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI,  nesta cidade de Sinop, Estado do Mato 
Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo paga-
mento.Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, 
estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pa-
gamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito 
corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por 
inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em 
mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas ju-
rídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, 
sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por 
pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, in-
cidindo para ambos os casos custas processuais e honorários advocatícios, tudo 
de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do 
Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como 
pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Có-
digo de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor 
demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e regularização 
da pendência, desconsiderando esta.Era o que havia para notificar.SINOP/MT, 01 
DE DEZEMBRO DE 2020.
_____________________________________________________

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 
Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221

E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: ALEXANDRO CABRERAS DA SILVA – CPF: 032.641.371-51
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da 
Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu re-
presentante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, 
expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Par-
ticular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento 
firmado com a NOTIFICANTE em 24/04/2012 e aditivo na data de 26/09/2017, na 
qualidade de compromissário comprador do LOTE 04 da QUADRA 11 do JARDIM 
VENEZA em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o 
pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas refe-
rentes aos vencimentos,  20/09/2020, 20/10/2020 e 20/11/2020.Assim sendo, fica 
Vossa Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as 
que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, 
impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento 
desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail atraso2@
ghfnet.com.br  ou por telefone 43) 3373-7979 ou (66) 3015-0270 ou WhatsApp 
(66) 99977-3990 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 
577 JD.PORTINARI,  nesta cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-
406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento.Fica desde já 
esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de 
boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial de-
verá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito corresponderá ao 
cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por inadimplência.
Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em mora e em vir-
tude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas e ou 
judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo 
das sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a 
resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para 
ambos os casos custas processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo 
com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urba-
no), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei 
Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de 
Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor de-
monstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e regularização 
da pendência, desconsiderando esta.Era o que havia para notificar.SINOP/MT, 01 
DE DEZEMBROO DE 2020.

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: LUANNA REGINA FIGUEIREDO GOMES DE OLIVEIRA – CPF: 
052.245.481-01
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da 
Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu re-
presentante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, 
expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Par-
ticular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento 
firmado com a NOTIFICANTE em 05/02/2014, e aditivo na data de 16/08/2018, na 
qualidade de compromissária compradora do LOTE 27 da QUADRA 13 do JAR-
DIM PORTINARI em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso 
com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas 
referentes aos vencimentos, 29/05/2020, 29/06/2020, 29/07/2020, 29/08/2020, 
29/09/2020 e 29/11/2020.Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar 
o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo paga-
mento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 
(trinta) dias contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, para 
tanto, fazer contato através do e-mail atraso2@ghfnet.com.br  ou por telefone (43) 
3373-7979 ou (66) 3015-0270 ou WhatsApp (66) 99977-3990 ou compareça(m) 
na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI,  nesta ci-
dade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto 
bancário para o respectivo pagamento.Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) 
Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parce-
las já vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a 
quitação integral do débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratu-
al e evitará a resolução por inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senho-
ria restará constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão 
tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe 
despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à 
NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo 
atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e hono-
rários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 
(Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal 
nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei 
Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha 
efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com 
a devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando esta. Era o que 
havia para notificar.SINOP/MT, 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 70 m²  Descrição cada 
apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e 
cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Azulões, nº 
1061, Bairro Maria 
Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CASA - Contendo: 
Cozinha e área de serviço 
conjugada, 01 sala e 01 
suíte. Endereço: Rua 
Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
950,00 (novecentos e 
cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 06. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

SALA COMERCIAL 
M e d i n d o 
aproximadamente 60 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, 
sala 806, 8º andar do 
Edifício Classic Center, 
Setor Comercial na 
cidade de Sinop/MT. 
Valor: R$ 1.600,00 (um 
mil e seiscentos reais) 
mensais + taxa de 
condomínio. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
a p r o x i m a d a m e n t e 
60 m² contendo: 02 
Compartimentos e 
01 Banheiro social. 
Endereço: Avenida das 
Figueiras, nº 1646, Centro 
na cidade de Sinop/MT. 
Denominado Sala 05. 
Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623.

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 45 
m² contendo: 01 Copa, 
01 lavabo. Endereço: 
Avenida das Itaúbas, 
nº 4891, Bairro Jardim 
das Palmeiras na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível Sala 01, 02. 
Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

RESIDENCIAL CARIAMA 
- R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 3 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 60 m² Descrição 
Apartamento 401 bloco a 
3 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem. condomínio 
R$ 150,00. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

R E S I D E N C I A L 

VENDAS
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DA REPORTAGEM

Após perder dois títulos 
em três dias – ser derrotados 
nos pênaltis pelo Flamengo, 
pelo Supercopa do Brasil, e 
pelo Defensa y Justicia, pela 
Recopa Sul-americana, o Pal-
meiras volta suas atenções 
para a Libertadores, onde 
estreia nesta quarta-feira (21) 
diante do Universitario, no 
Peru, em busca do tricampe-
onato – o segundo consecu-
tivo.

A equipe fez um último 
treino na manhã de segun-
da-feira na Academia de Fu-
tebol antes da viagem para 
Lima. As novidades foram 
as participações dos meio-
-campistas Gabriel Menino e 
Raphael Veiga em parte da 
atividade. A dupla ainda de-
pende de evolução para ficar 
à disposição de Abel Ferreira.

Preservado da partida 
contra o Botafogo-SP, no últi-
mo domingo, Zé Rafael pode 
aumentar a lista de desfal-
ques. Ele tem dores no torno-
zelo. Já são ausências certas o 
atacante Breno Lopes (lesão 
no joelho), o atacante Gabriel 

Gabriel Menino e Raphael Veiga estão à disposição para o 
jogo contra o Universitario

Foto: DIVULGAÇÃo

Veron (lesão muscular) e o 
meia Lucas Lima (lesão mus-
cular).

Matías Viña, expulso na 
final da Recopa Sul-America-
na, terá de cumprir suspen-
são automática. Uma prová-
vel escalação do Palmeiras 
tem: Weverton; Marcos Ro-
cha, Luan, Gustavo Gómez e 
Victor Luis; Felipe Melo, Patri-
ck de Paula e Raphael Veiga; 
Wesley, Rony e Luiz Adriano.

Apesar dos títulos re-
centes, a temporada 2021 já 
começou sob pressão. Após 
a péssima participação no 
Mundial de Clubes e desper-
diçar duas oportunidades de 
levantar títulos de tiro rápido, 
o Palmeiras já começa a so-
frer com críticas da torcida. 

A equipe não vence há 
quatro jogos. Empatou com 
Flamengo e Botafogo-SP e 
perdeu para Defensa y Jus-
ticia e São Paulo nesta atual 
sequência.

Além do Universitario, 
o Verdão terá como rivais no 
Grupo A da Libertadores os 
argentinos do Defensa y Jus-
ticia e os equatorianos do In-
dependiente del Valle.

MT-PAR habilita a Prefeitura para
participar de projeto habitacional
DA REPORTAGEM

Um dos principais pro-
jetos da Administração Mu-
nicipal concluiu mais uma 
etapa rumo à sua concreti-
zação. 

O projeto habitacional 
que busca a construção de 
mais de mil residências em 
Sorriso foi “habilitado” pelo 
Governo do Estado, que re-
alizou a Chamada Pública 
para viabilizar o processo de 
empreendimentos habita-
cionais, por meio do MT-PAR 
(MT Participações e Projetos).

A Prefeitura de Sorriso 
recebeu o comunicado do 
MT-PAR de que apresentou 
e atendeu todos os crité-
rios estabelecidos para dar 
prosseguimento ao projeto. 
Agora, segundo o secretário 
Ednilson Oliveira, o próximo 
passo será “a elaboração e 
aprovação de projetos, abrir 
chamamento público para 
selecionar empresa que fi-
cará responsável pelas obras, 
definição do local onde será 
o conjunto habitacional, 
dentre outras ações de parte 
técnica”, salientou.

Após, o município e a 
empresa contratada, deve-
rão apresentar os projetos 
junto à Caixa Econômica Fe-
deral para análise de viabi-
lidade, em atendimento às 
exigências do Programa do 
Governo Federal, Casa Ver-
de e Amarela. A intenção da 
Prefeitura de Sorriso é cons-
truir mais de mil residências. 
“O objetivo da gestão muni-
cipal é construir mais de mil 
casas, ou seja, vamos nos es-
forçar para contribuir com a 
realização do sonho da casa 

própria de mais de mil famí-
lias sorrisenses”, destacou o 
secretário de Governo, Hilton 
Polesello.

Este resultado é fruto 
da visita que o prefeito Ari 
Lafin realizou início do ano 
na sede do MT-PAR, em Cuia-
bá, onde se reuniu com o 

Foto: RômALo BessA

Município e empresa deverão apresentar projetos junto à CEF para análise de viabilidade

SORRISO. Projeto visa realizar o sonho da casa própria de mais de mil famílias sorrisenses

DA REPORTAGEM

Como parte do proces-
so de revitalização do Estádio 
Eurico Gaspar Dutra, o Dutri-
nha, a Empresa Cuiabana de 
Zeladoria e Serviços Urbanos 
(Limpurb) irá plantar mais 
de 30 mudas de deferentes 
espécies de Ipê. A ação será 
executada no calçamento da 
área externa do estádio, dei-
xando tradicional templo do 
futebol cuiabano ainda mais 
belo. Uma equipe de jardina-
gem atua no local, fazendo a 
abertura das covas onde as 
mudas serão colocadas. O 
trabalho é coordenado pelo 
setor de paisagismo da Lim-
purb, que planeja finalizar 
esta etapa ainda nesta se-
mana, para que o plantio das 
espécies seja efetuado na se-
quência. A reinauguração do 
estádio ainda não tem data 
definida.

“A determinação é que 

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A Secretaria de Saúde 
de Sinop realiza, nesta quar-
ta (21), feriado de Tiradentes, 
uma grande mobilização 
para vacinar a população 
com 65 anos ou mais con-
tra Covid-19, especificamen-
te para primeira dose. Serão 
montados três drive-thru, 
nos estacionamentos dos 
supermercados Machado Su-
per Center e Machado Aero-
porto e da Havan e, também, 

Ação é coordenada pela Limpurb, que está atuando na 
área externa do estádio

ESTREIA NO PERU

Em busca do tri,
Palmeiras começa
trajetória na
Libertadores 2021

ETERNA REFORMA

Dutrinha terá plantio de
mais de 30 mudas de Ipês

SINOP

Covid-19: vacinação atenderá 
população com 65 anos ou mais

Foto: DAVI VALLe

essa seja uma obra comple-
ta, pois estamos trabalhando 
em uma estrutura histórica 
para esporte local, que sem-
pre foi o principal palco do 
futebol cuiabano. Essa obra 
representa o resgate dessa 
tradição e os Ipês contribui-
rão para o embelezamento 
do estádio”, explica o dire-
tor-presidente da Limpurb, 
Vanderlúcio Rodrigues. A 
reforma do Eurico Gaspar 
Dutra recebe o investimen-
to de aproximadamente R$ 
2 milhões, oriundo da Fonte 
100 da Prefeitura de Cuiabá. 
A obra foi iniciada em 2019 e 
dividida em três etapas: rea-
dequação do espaço; melho-
ria no sistema de iluminação 
e substituição do gramado; 
construção de novo muro e 
modernização dos vestiários.

Além disso, após a re-
qualificação, o estádio pas-
sará a contar com um novo 
estacionamento, que já está 

abertos a Unidade Básica de 
Saúde (UBS Sabrina) e o Cen-
tro Integrado de Atendimen-
to (CIA) André Maggi.

Nos cinco pontos, os 
trabalhos vão das 8h às 16h. 
É importante a apresentação 
de algum documento oficial 
com foto, CPF ou cartão SUS 
atualizado, além do cartão 
de vacinação. A expectativa 
é que sejam vacinadas apro-
ximadamente duas mil pes-
soas.

Os atendimentos para o 
público que compõe a faixa 

em fase de construção. O es-
paço compreende uma ex-
tensão total de 2.862 metros 
quadrados e terá capacida-

etária de 65 a 69 anos con-
tinuarão quinta (22) e sexta 
(23), nas 7 unidades onde a 
imunização contra Covid-19 
já está sendo desenvolvida: 
UBS Alto da Glória, Camping 
Clube, Palmeiras, Primave-
ras e Nações, das 7h às 11h e 
das 13h às 17h; na UBS Sabri-
na, das 8h às 12h e das 14h às 
18h e, no Centro Integrado de 
Atendimento (CIA) Jacaran-
dás, das 12h às 18h.

O processo de imuniza-
ção está ocorrendo de ma-
neira gradual, conforme o 

de para cerca de 96 veículos, 
com cinco vagas exclusivas 
pera idosos e duas para ca-
deirantes.

recebimento de imunizantes 
e seguindo as orientações 
do Ministério da Saúde e do 
Governo Estadual. Para a po-
pulação com idade abaixo de 
65 anos, é necessário aguar-
dar próxima programação de 
imunização.

Até o momento, pouco 
mais de 15 mil doses foram 
aplicadas em Sinop, sendo 
11,2 mil apenas em primeira 
dose. Já 3,8 mil correspon-
dem a pessoas que recebe-
ram as duas doses obrigató-
rias.

presidente da estatal, Wener 
Santos, solicitando a inclusão 
de Sorriso no projeto habita-
cional.

“Com esse programa 
estaremos facilitando o aces-
so de muitas famílias à mora-
dia digna, realizando o sonho 
da casa própria. 

Além disso, incentivare-
mos a geração de emprego 
e renda, apoiando o ramo da 
construção civil e mobilizan-
do mão-de-obra e uso de in-
sumos locais”, afirmou o pre-
feito de Sorriso, Ari Lafin.

Por enquanto nenhum 
cadastro está sendo realiza-

do, como explica o coordena-
dor do departamento de Ha-
bitação, Toco Baggio. “Assim 
que abrirmos o período de 
inscrições, será amplamente 
divulgado na imprensa, mas 
por enquanto as pessoas po-
dem ficar tranquilas que não 
estamos realizando nenhum 

tipo de cadastramento”, fina-
lizou.

Este projeto, que visa a 
construção de empreendi-
mentos habitacionais é uma 
parceria entre Prefeitura, 
Caixa Econômica Federal e 
Governo do Estado, por meio 
do MT-PAR.
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