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ENERGISA MATO GROSSO
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF 03.467.321/0001-99 - NIRE 51.300.001.179

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas da ENERGISA MATO GROSSO - 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (“Companhia”) para se reunirem 
no dia 28 de abril de 2020, às 11h00 (horário local da cidade de Cuiabá) 
e 12h00 (horário de Brasília), na sede da Companhia, localizada na Rua 
Vereador João Barbosa Caramuru nº 184, Bairro Bandeirantes, na Cidade 
de Cuiabá, no Estado do Mato Grosso, CEP 78010-040, em Assembleias 
Gerais Ordinária e Extraordinária, a fim de discutirem e deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: (i) em Assembleia Geral Ordinária: (a) tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; 
(b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 
31 de dezembro de 2019; (c) fixar o número de membros a serem eleitos 
para a nova composição do Conselho de Administração da Companhia; 
(d) Eleger os membros efetivos do Conselho de Administração da 
Companhia para um mandato de 02 (dois) anos. (ii) em Assembleia Geral 
Extraordinária: (a) Fixar a remuneração anual global dos administrado-
res da Companhia; (b) Aprovar a inclusão de dispositivo no Estatuto Social 
da Companhia atribuindo competência para o Conselho de Administração 
se manifestar sobre os termos e condições de reorganizações societárias, 
aumentos de capital e outras transações que derem origem à mudança de 
controle e consignar se elas asseguram tratamento justo e equitativo aos 
acionistas da Companhia; (c) Alterar a redação do caput do Artigo 4º do 
Estatuto Social de modo a contemplar as alterações no valor do capital 
social e no número de ações de emissão da Companhia decorrentes do 
Aumento de Capital aprovado pelo Conselho de Administração em 12 de 
março de 2020; (d) Aprovar a alteração dos jornais nos quais a Companhia 
realiza as publicações ordenadas pela Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades 
Anônimas); e (e) Aprovar a consolidação da nova redação do Estatuto 
Social. Informações Gerais: A participação do Acionista poderá ser pessoal 
ou por procurador devidamente constituído, por meio dos boletins de voto 
a distância, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação 
exigida constam na Proposta da Administração. Participação nas 
Assembleias: PRESENCIAL: Solicitamos que os Acionistas que optarem 
por participar pessoalmente das Assembleias efetuem seu cadastramento 
com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. O Acionista 
deverá comparecer às Assembleias munido de documento que comprove 
a sua identidade. No entanto, conforme amplamente divulgado na mídia, 
considerando as recentes atualizações de casos de novo Coronavirus 
(COVID-19) no Brasil, a Companhia sugere fortemente que seja dada 
preferência a outorga de procurações para os Diretores e/ou advogados da 
Companhia, com a devida orientação de voto, para fins de participação na 
AGOE e/ou que seja utilizado o mecanismo do voto em distância através 
do Boletim de Voto à distância disponibilizado pela Companhia; ambos os 
mecanismos descritos a seguir. PROCURAÇÃO: As procurações poderão 
ser outorgadas de forma física, observado o disposto no art. 126 da Lei 
nº 6.404/76 e na Proposta da Administração. O representante legal do 
Acionista deverá comparecer às Assembleias munido da procuração 
e demais documentos indicados na Proposta da Administração, além 
de documento que comprove a sua identidade. BOLETIM DE VOTO A 
DISTÂNCIA: A Companhia disponibilizará o sistema de votação a distância, 
nos termos da Instrução CVM 481/09, permitindo que seus Acionistas 
enviem boletins de voto a distância por meio de seus respectivos agentes 
de custódia ou ao escriturador das ações de emissão da Companhia ou, 
ainda, diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes no 
item 12.2 do Formulário de Referência e na Proposta da Administração. 
Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas 
na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede social 
da Companhia e na página eletrônica da Companhia na rede mundial de 
computadores (ri.energisa.com.br), na página eletrônica da CVM (www.
cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br). Cuiabá, 27 de março de 2020. Ivan 
Müller Botelho - Presidente do Conselho de Administração.
<END:1157031:49>

<BEGIN:1156640:49>

MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 07.054.279/0001-35 - NIRE: 51300009455

AVISO AOS ACIONISTAS

O Diretor Administrativo-Financeiro da sociedade MOINHO REGIO 
ALIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, no uso das atribuições 
que lhe confere os poderes no Artigo 133, da Lei 6.404/76, comunica aos 
senhores acionistas que se encontra à disposição na sede da Companhia, 
localizada à Rua “D”, nº 1.600 - Distrito Industrial de Cuiabá, Capital do 
Estado de Mato Grosso, CEP: 78.098-300, os documentos a que se referem 

o artigo 133, da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 
31/12/2019, a saber: a) Relatório da Administração sobre os negócios 
sociais e os principais fatos administrativos; b) Cópia das demonstrações 
financeiras; c) Parecer do Conselho Fiscal.  Cuiabá/MT, 27/03/2020.

BERNARDO EUDOXIO BADOTTI
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO.

<END:1156640:49>

<BEGIN:1157294:49>

MADEIREIRA SERRA DOURADA CNPJ Nº 22.382.286/0001-50 torna 
público que requereu a SEMA, emissão da Licença Previa (LP), Licença 
de Instalação (LI); de Ampliação Barracão com Área Construída de 600 
m2, Madeireira Serra Dourada, sito a Avenida das indústria s/n, B: Santa 
Rosa, Município de Nova Maringá-MT. Não foi requerido estudo de impacto 
ambiental.
<END:1157294:49>

<BEGIN:1157301:49>

ERAÍ MAGGI SCHEFFER CPF: 335.117.059-91, Torna público que 
requereu a SEMA/MT, a Desistência da Outorga de Agua Superficial para 
atividade de Irrigação, sob a portaria nº 1035 de 14 de Dezembro de 2018, 
Localizada na Fazenda Vale do Rio Verde, Município de Tapurah MT, 
nas coordenadas Latitude 12º23’56.00”, Longitude 56º 09’49.00”, Não foi 
determinado EIA-RIMA.

ASPLEMAT Publicações 65 3642.6515
<END:1157301:49>

<BEGIN:1157302:49>

M. Antônio de Oliveira Comércio, CNPJ n° 02.393.991/0001-45, torna 
público que requereu junto à SEMATIC - Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente, Turismo, Indústria e Comércio a Licença Prévia, Instalação 
e Operação: na Av. Dardanellos, nº711, Complemento: Lote 05 e 06 da 
Quadra 35, Centro, CEP: 78.325-000, localizada no município de Aripuanã/
MT, para a atividade de Manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores (Oficina Mecânica).

ASPLEMAT Publicações 65 3642-6515
<END:1157302:49>

<BEGIN:1157315:49>

BRAGA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL EIRELI, CNPJ 35.648.176/0001-
39, anteriormente cadastrado como ANE COMERCIO DE PETROLEO 
LTDA, CNPJ 09.357.256/0001-25 torna público que requereu a SEMA/
MT, alteração de razão social e reemissão de LO, para atividade Comércio 
Varejista de Combustíveis, sito Av. Castelo Branco, N° 1385, Centro Sul, 
Várzea Grande -MT cep. 78125-700
<END:1157315:49>

<BEGIN:1157316:49>

NATALICIO DE SOUZA SILVA 93112319168, CNPJ: 29.215.040/0001-
32, torna público que requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente de Sorriso - MT - SAMA as Licenças: Prévia (LP), de Instalação 
(LI) e Licença de Operação (LO) das atividades de: 96.09-2-08 - Higiene 
e embelezamento de animais domésticos; 47.71-7-04 - Comércio varejista 
de medicamentos veterinários; 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais 
vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação. Endereço: 
Avenida Ademar Raiter, nº 240, sala A, Bairro Centro. Não foi determinado 
EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP, CNPJ Nº 01.970.302/0001-
55, torna público que requereu junto a SAMA/Sorriso/MT, a Licença de 
Operação da área restante do LOTEAMENTO BELL VALLE, para a atividade 
de 6810-2/03 - LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, localizada no lote 
nº102-B - Loteamento Gleba Sorriso. Não foi determinado EIA-RIMA.

CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA, 
CNPJ: 20.544.304/00001-27, torna público que requereu junto a Secretária 
de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT, a Alteração da Portaria de 
Outorga Nº888 de 18 de outubro de 2019 de Uso dos Recursos Hídricos, 
na Fazenda Centro da Mata, zona rural do município de Nova Ubiratã - MT. 
Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

LG DISTRIBUIDORA DE GÁS E BEBIDAS LTDA, CNPJ nº 31.248.603/0001-
30, torna público que requer junto a SAMA o pedido de LP/LI/LO, para 
atividade de Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), 
localizada na Rua Vale Dourado, nº 296, quadra 78, Lote 22, Bairro Rota do 
Sol, município de Sorriso - MT. Não foi realizado o EA/RIMA.

CAMILA TESSARI, CNPJ nº 23.514.396/0001-90, torna público que requer 
junto a SAMA o pedido de LP//LI/LO - Licença Prévia, de Instalação e de 
Operação, para atividade Odontológica, localizada na Rua Edgar Garcia de 
Siqueira, nº 105, sala 04, andar 1, Centro, Sorriso - MT. Não foi realizado 
o EA/RIMA.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633
<END:1157316:49>

<BEGIN:1157319:49>

Águas de Primavera S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de 
Primavera do Leste, Estado do Mato Grosso, na Rua Londrina, nº 249, 
Centro, CEP 78850-000,CNPJ/MF 04.042.374/0001-20, torna publico a 
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