
Página 99   segunda-feira, 09 de Março de 2020 Nº 27.706Diário   Oficial
Cuiabá, na Sede do SINTECT/MT, sito à Rua Dr. Carlos Borralho, 70, 
Poção, Cuiabá-MT, a instalar-se em primeira convocação às 18h00 com 
maioria dos associados, e em segunda convocação às 18h30 com qualquer 
número de associados presentes; Em Rondonópolis, na Av Goiânia, 
187, Rondonópolis (em frente ao CDD/Rondonópolis) a instalar-se em 
primeira convocação às 17h30 com maioria dos associados, e em segunda 
convocação às 17h45 com qualquer número de associados presentes, para 
deliberarem sobre a seguinte pauta: 1 - Informes; 2 - Conjuntura Correios 
(Mensalidade abusive no Plano de Saúde, falta de condições de 
trabalho, efetivo insuficiente, etc…) 3 - Conjuntura Nacional (ataques 
aos direitos dos trabalhadores com as reformas da previdência e 
trabalhista - já aprovadas - e os demais ataques do governo - reforma 
administrativa - e demais ataques do governo; 4 - Aderir ou não à 
greve nacional do dia 18/03/2020, contra os ataques aos trabalhadores 
ecetistas e ao conjunto da classe trabalhadora; 5 - Perseguição política 
ao companheiro Edmar dos Santos Leite, Presidente do SINTECT/MT, 
que teve seu contrato de trabalho suspenso pela direção da ECT em 
MT. Discutir Ações políticas contra mais essa perseguição ao sindicato 
e aos que lutam e deliberar sobre aprovação ou não de ajuda de custo 
ao companheiro Edmar; 6 - Transformação ou não de assembleia geral 
extraordinária em assembleia geral permanente; 7 - Aprovação ou não 
de Estado de Greve; 8 - Outros Assuntos De Interesse Da Categoria.

Cuiabá-MT, 06 de Março de 2020.

EDMAR DOS SANTOS LEITE
PRESIDENTE DO SINTECT/MT

<END:1151896:99>

<BEGIN:1151674:99>

SINDICATO RURAL DE POCONÉ

AVISO RESUMIDO ELEIÇÕES SINDICAIS
Será realizada Eleição Sindical no dia 29 de maio de 2020, no período das 
07h:30 às 15h:30 horas, na Av. Dom Aquino S/Nº, Bairro centro, Poconé /
MT CEP-78 175-000, será realizada eleição para composição da Diretoria, 
Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, Triênio - 2020/2023,  em 
primeira convocação, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e seus 
respectivos suplentes, devendo o registro de chapa(s) ser apresentado à 
Secretária deste sindicato, em dias úteis, no horário das 07h:30 às 11h:30 
e das 13h:00 às 17h:00 horas, no período de 20 (vinte) dias a contar do 
1º dia útil após a data da publicação deste Aviso. A eleição acontecerá em 
primeira convocação com o comparecimento de 2/3 dos associados com 
direito a voto. Caso contrário, em segunda convocação no dia seguinte, 
com o comparecimento de 50% dos associados com direito a voto. Não 
alcançando este número, a eleição acontecerá em terceira e última 
convocação no dia subsequente, devendo contar com o comparecimento 
de 40% dos associados com direito a voto, sempre nos mesmos locais e 
horários. O Edital de Convocação da Eleição encontra-se afixado na sede 
desta entidade e em outros locais públicos.

Poconé/MT, 06 de março de 2020
Arlindo Marcio Moraes

Presidente da Comissão Eleitoral
<END:1151674:99>

<BEGIN:1151762:99>

AKIRA TAKIUCHI, inscrito no CPF: 056.777.859-20, torna público que 
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Urbano - SMADES a Licença Ambiental - Modalidade: (Licença de 
Localização e Licença Prévia), para a obra localizado na Av. Historiador 
Rubens de Mendonça nº1254, quadra 16, lote 10/11, bairro Baú município 
de Cuiabá-MT para atividade de Obra Comercial (ampliação com regulari-
zação).
<END:1151762:99>

<BEGIN:1151793:99>

SINDICATO RURAL DE NOVA MUTUM
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato Rural de Nova Mutum, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, convoca todos os associados que integram o quadro 
social do Sindicato Rural,  para a Assembleia Geral Ordinária que se 
realizará no dia 24 de Março de 2020 (24/03/2020), às 17:00 (dezessete) 
horas, em primeira chamada e às 18:00 (dezoito) horas em segunda e 
última chamada, no auditório da sua sede, na Avenida dos Canários, 841 W 
,Centro, na cidade de Nova Mutum, estado de Mato Grosso, para deliberar 
sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA:
1) Aprovação da Prestação de Contas de 2019;
2) Aprovação da Previsão Orçamentária 2020;
3) Assuntos Gerais.

Em primeira convocação, o plenário será considerado instalado se estiver 
presente a maioria dos filiados com direito a voto; e após 60 minutos, em 
segunda convocação, funcionará com a presença de qualquer número de 
filiados.

Nova Mutum-MT, 03 de março de 2020.
Emerson Zancanaro

Presidente
<END:1151793:99>

<BEGIN:1151814:99>

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA

DOS SUINOCULTORES E PRODUTORES DE DIAMANTINO LTDA
CNPJ: 37.525.409/000-31 -  NIRE:5140000235-5

O Presidente da Cooperativa dos Suinocultores e Produtores de Diamantino 
Ltda - SUICOOP, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social, convoca os associados que nesta data são em número de 13 (Treze), 
em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordi-
nária, a realizar-se de acordo com o indicativo abaixo: Data: 25/03/2020 
(vinte e cinco de março de dois mil e vinte); Local - Av das Palmeiras, S/nº, 
Bairro Novo Diamantino, Diamantino MT, (Escritório de Advocacia - Gabriela 
Cocco Busanello); Horário - ás 16:30 (dezesseis e trinta horas) em 1ª 
(primeira) convocação com a presença 2/3 dos cooperados com direito a 
voto; ou ás 17:30 (dezessete e trinta horas) em 2ª (Segunda) convocação 
com a presença de metade mais um dos cooperados com direito a voto, ou 
ás 18:30 (dezoito e trinta horas) em 3ª (terceira) e última convocação com a 
presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto. Ordem do 
dia: I - Dissolução de Pleno Direto: a) Paralisação de suas atividades por 
mais de 120 (cento e vinte) dias; II - Nomeação de Liquidante; III - Prestação 
de Contas de Liquidante; IV - Encerramento da liquidação; V - Extinção da 
Cooperativa; VI- Outros Assuntos. Diamantino, 09 de março de 2020.

ARMANDO BAPTISTA PAESE - PRESIDENTE
ASPLEMAT Publicações 65 3642-6515

<END:1151814:99>

<BEGIN:1151822:99>

TORNEARIA RENASCENCA LTDA, CNPJ 36.233.429/0001-76, torna 
público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT a Licença Prévia (LP), 
Licença de Instalação (LI), e Licença de Operação (LO) para atividade de 
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda / 45.20-0-01 - Serviços 
de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, localizada 
na Rua Das Turmalinas, N 354, Industrial I Etapa, Município de Sorriso/MT, 
não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

CASA DAS TINTAS LTDA, CNPJ 27.052.438/0001-70, torna público que 
requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, a Licença Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI), Licença de Operação (LO) da área ampliada e Renovação 
da Licença de Operação (LO) para atividades de 47.41-5-00 - Comércio 
varejista de tintas e materiais para pintura, localizada na R São Francisco 
De Assis, N 1522, São Domingos, Município de Sorriso/MT, não foi 
determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

ALEMAO CENTRO DE ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, CNPJ Nº 
18.476.769/0001-46, torna público que requereu junto a SAMA/Sorriso/MT, 
as Licenças Prévia, Instalação e Operação, para a atividade de serviços de 
lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, localizada na 
Av. Rotary Club nº 119, Jardim Tropical - Sorriso/MT. Não foi determinado 
EIA-RIMA.

MONTEC LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 
26.281.971/0001-40, torna público que requereu a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 
DO MUNICÍPIO DE SINOP, a Licença Prévia, Licença de Instalação e 
Licença de Operação, para atividade manutenção e reparação de tanques, 
reservatórios metálicos e caldeiras, exceto veículos, na Avenida dos 
Jacarandás, nº 618, no Jardim Jacarandás, em Sinop/MT. Engenheira 
Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.
<END:1151822:99>

<BEGIN:1151827:99>

A empresa BIO VIDA PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE BIODIESEL 
LTDA-EPP, inscrita no CNPJ 08.772.264/0001-75, torna público que 
requereu à SEMA/MT a Licença ambiental de ampliação, Licença Prévia 
- LP e Licença de Instalação - LI, empresa tem como atividade produção 
de biodiesel, armazenamento de óleo saturado e produção de ARALA 32, 
localizado rua Lidugerio Pinto da Silva s/nº, bairro Colinas Verdejantes, no 
Município de Várzea Grande - MT.
<END:1151827:99>

<BEGIN:1151828:99>

THALLES DE SOUZA RODRIGUES Eireli, torna público que requereu 
à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 
Sustentável - SMADESS as Licenças Ambientais - Modalidade de Licença 
de Localização, Licença Prévia e Licença de Instalação para atividade de 
Escritório de Advocacia, localizado na Rua Primavera, lote 20 qd. 28 esq. 
Com Rua Ametista - Bosque da Saúde neste município de Cuiabá - MT.
<END:1151828:99>


