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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ
3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648- 6000/6001, 
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
PROCESSO n. 1036349-49.2018.8.11.0041; Valor da causa: R$ 33.001,00
ESPÉCIE: [Posse]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
POLO ATIVO: Nome: PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME
Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, - DE 11899 A 14185 - LADO ÍMPAR, CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-485
POLO PASSIVO: Nome: DOUGLAS LINCON GLAUBE DA SILVA
Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO
FINALIDADE:  EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualifi cado(a), atualmente em lugar incerto e  não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 
considerados como verdadeiros os fatos afi rmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 
Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado.

RESUMO DA INICIAL: A parte Autora é proprietária e legítima possuidora do veículo VOLKSWAGEN/NOVO GOL
– ANO 2016/2017 – COR BRANCA – PLACA QBQ-5662 RENAVAM 01113155954 – CHASSI 9BWAG45U6HT072453.
No dia 12 de março de 2018, foi celebrado contrato de locação do veículo supramencionado entre as partes, sendo que o automóvel foi retirado pelo 

requerido no mesmo dia e deveria ser devolvido em 16 de março de 2018, porém não ocorreu a devolução do bem pelo locatário na data ajustada, sendo 
lavrado o Boletim de Ocorrência nº 2018.109269, relatando a apropriação indébita do veículo, devendo, por isso, a parte ré responder aos termos desta 
ação tendo a obrigação de restituir o veículo à parte Autora. Requer preliminarmente a liminar, que fora concedida, e no mérito a reintegração de posse 
defi nitiva do veículo, além da condenação da parte ré  ao pagamento de custas e despesas e honorários de sucumbência no importe de 15%. 2. DA 
LIMINAR CONCEDIDA POR ESTE JUÍZO: a) DEFIRO, na forma do artigo 562 do Novo Código de Processo Civil, a reintegração da parte autora na posse 
do veículo automotor marca VOLKSWAGEN modelo GOL TL 1.0 – ano 2016/2017 – cor BRANCA – PLACA QBQ-5662 – RENAVAM 01113155954 – CHASSI 
9BFZB55H5F8525293, objeto do contrato de locação celebrado com a parte ré, o qual deverá ser removido e depositado com a parte autora, mediante a 
lavratura do competente termo; b) DEFIRO, com amparo no art. 300 do CPC/2015, o pedido de tutela de urgência, para determinar a inserção de restrição 
junto ao Sistema RENAJUD do veículo marca VOLKSWAGEN modelo GOL TL 1.0 – ano 2016/2017 – cor BRANCA – PLACAS QBQ-5662 – RENAVAM 
01113155954 – CHASSI 9BFZB55H5F8525293.

DECISÃO: Vistos, etc. Considerando as diversas tentativas de citação do requerido que foram implementadas, defi ro o pedido de id. 31194315, ao que 
determino a citação da parte requerida Douglas Lincon Glaube da Silva por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dia, conforme inciso II do art. 256, do NCPC. 
Concedo à parte requerente o prazo de 20 (vinte) dias para comprovação, nos autos, da publicação dos editais na forma estipuladas no inciso III e no p. ú 
do art. 257 do no NCPC, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito. Deve, ainda, o  edital ser publicado no DJE, afi xado no átrio do fórum e 
em Jornal de grande circulação. Decorrido o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida, em obediência ao disposto no art. 72, inciso II, 
do NCPC, nomeio como curador especial, um dos membros da Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para que 
manifeste-se nos autos, no prazo de10 (dez) dias. Após manifestação, diga o requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao prosseguimento do feito. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será con-
siderado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 
advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser 
assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 
ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério 
Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 
afi xado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WASHINGTON HEDDER DE VASCONCELOS, digitei.

Cuiabá, 14 de maio de 2020. (Assinado Digitalmente)
Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

A BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA - FAZENDA TUPI BARÃO, inscrita no CNPJ: 10.425.282/0072-16, 
torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - MT (SEMA/MT) o pedido de Outorga 
de Direito de Uso de Recursos Hídricos para captação Direta Superfi cial localizado na Rod. MT 484 KM 94 + 
8 km a direita, S/, Zona Rural, município de Ipiranga do Norte/MT. Não foi determinado EIA-RIMA.

GRAN PIETRA INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA, torna público que requereu à Prefeitura Municipal de 
Cuiabá/MT por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMADES as Licenças Ambientais 
– Modalidade: Licença de Localização, Licença Prévia e Licença de Instalação, para atividade: Infra-Estrutura e Sub Tipo 
de Atividade: Empreendimento multifamiliar e unifamiliar (condomínios e conjuntos habitacionais horizontais), localizada na 
Avenida Newton Rabello de Castro (Loteamento Pedra 90), Área “A” Remanescente  no município de Cuiabá –MT.

REFRIGERANTES MARAJÁ S.A. – CNPJ 03.835.832/0001-16, torna público que requereu a   
Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da Licença de Operação (LO), para 
atividade de lavador de veículos,  localizado na Avenida Frei Coimbra, 1955, Jd. Ouro Branco,  no 
município de Várzea Grande/MT. 

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. “POSTO CASAGRANDA” – CNPJ 01.594.553/0001-
82, torna público que requereu a   Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da renovação 
da Licença de Operação para atividade de transporte de produtos perigosos - combustíveis,  localizado na 
Rod. BR 364 entroncamento com Rod MT 208, Setor Trevo, s/n,  no município de Alta Floresta/MT. 

AUTO POSTO CANELA LTDA. “Posto ND” – CNPJ 08.603.562/0007-27, torna público que requereu a   Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da renovação da Licença de Operação para atividade de 
comércio varejista de combustíveis para veículos automotores,  localizado na Rod. BR 364 entroncamento com Rod 
Senador Roberto Campos, s/n, Km 615, Novo Diamantino,  no município de Diamantino/MT. 

RDK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. “Posto 77-2” – CNPJ 11.356.195/0001-23, torna público que 
requereu a   Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da renovação da Licença de 
Operação, para atividade de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores,  localizado na 
Avenida Rio Grande do Sul, 414 NE, Centro,  no município de Campo Novo do Parecis/MT. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 1ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS 
TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 
DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WALTER TOMAZ DA COSTA PROCESSO n. 
1001912-26.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 30.607,05 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE 
DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: GUSTAVO RIBEIRO GOMES - CPF/MF n.º 
844.959.361-15 Endereço: Lugar Incerto e não sabido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualifi cado(a), 
atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 
resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito no valor de R$ 34.519,94, com 
atualização monetária e juros, ou no prazo de 15 ( quinze ) dias ofereça embargos ou requeira o pagamento do débito em até seis 
parcelas mensais, com depósito de trinta por cento ( 30%) do valor do débito, custas e honorários. Os honorários advocatícios serão 
fi xados em 10% sobre o valor do débito, e , havendo pagamento integral no prazo de três dias, serão reduzidos pela metade , sob 
pena de lhe serem penhorados  tantos bens quantos bastem necessários forem para a satisfação da dívida, conforme documentos 
vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 
descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: BANCO BRADESCO S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.60.746.948/0001-12, com sede na Cidade de Deus, S/N, Vila Yara, CEP 06029 - 900, na cidade de Osasco - SP, 
com endereço eletrônico intimacao.braadv@ernestoborges.com.br, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por meio 
dos advogados infra-assinados, que recebem as intimações em seu escritório profi ssional no endereço constante do rodapé desta, 
com fulcro nos artigos 26 e seguintes da Lei nº 10.931/04,propor : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . Em face de GUSTAVO 
RIBEIRO GOMES, brasileiro, inscrito no CPF sob o n. 844.959.361-15, residente e domiciliado à Villa Lobos, nº 1349, cx postal 194, 
Bairro: Residencial Aquarela, CEP: 78556-553 na cidade de Sinop – MT, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas: I – FATOS 
:Em 15/09/2017, a parte executada fi rmou perante à Exequente a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal n. 332.795.186, 
no valor fi nanciado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas no valor de R$ 2.736,56 
(Dois mil setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos), com o primeiro vencimento em 16/10/2017 e o último vencimento 
em 16/09/2019. Ocorre que a parte executada, encontra-se inadimplente desde a 13ª prestação vencida em 15/10/2018, constituindo-
se em mora perante o Exequente, ocasionando o vencimento antecipado do pacto, restando, por decorrência lógica, indubitável a 
confi guração da correlata inadimplência, uma vez que, não honrou com o pagamento da dívida. Ao não saldar os valores que lhe foi 
creditado, a parte executada contraiu perante a instituição fi nanceira, uma dívida detalhada conforme o quadro abaixo e demonstrativo 
de evolução da dívida no Total de R$ 30.607,05. Torna-se necessário clarifi car que os encargos utilizados para o esboço da importância 
devida estão em plena conformidade com o que restou pactuado no contrato, que fora devidamente assinado pelas partes, que 
inquestionavelmente tiveram ciência prévia de suas obrigações, restando assim, injustifi cado o correlato inadimplemento. Apesar do 
intuito e das tentativas da Instituição exequente em receber a importância que lhe é devida, o êxito almejado não fora atingido ante a 
inércia da parte executada, razão pela qual, a busca pelo pronunciamento do Poder Judiciário com o ajuizamento deste procedimento 
executório se qualifi cou como medida imperativa. Desta forma, a soma do débito R$ 30.607,05 (Trinta mil seiscentos e sete reais e 
cinco centavos), o que enseja a propositura da presente ação de execução. DECISÃO: Vistos em correição. Pedido de Num. 28545117, 
pugnando pela citação por edital da parte executada uma vez que as diversas tentativas de citação em endereços declinados pelo 
autor e em buscas feitas nos sistemas conveniados ao tribunal restaram infrutíferas, não obtendo êxito até o presente momento 
em citar a parte. Logo, ante a sua não localização e esgotados todos os meios possíveis de localizá-la, defi ro o pedido sobredito, a 
reconhecer que ela está em lugar incerto e não sabido. Assim, determino a citação da parte requerida por edital, com prazo de 30 dias, 
a teor dos arts. 246, inciso IV, 256, inciso I, e 257, todos do Código de Processo Civil. Se devidamente citada, quedar-se inerte, nomeio-
lhe desde logo como curador especial a douta representante da Defensora Pública desta Comarca, que atua nesta Vara, nos termos do 
art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, para defender os interesses da parte executada, devendo ser cientifi cada pessoalmente 
do encargo e de todos os atos do processo em que deva atuar. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 07 de maio de 2020. Walter Tomaz 
da Costa Juiz de Direito E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se 
o presente Edital que será afi xado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDIVALDO UBALDO MARTINS DA SILVA, 
digitei.  SINOP, 18 de maio de 2020. (Assinado Digitalmente)Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 
BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 
VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 
MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS PROCESSO n. 1009617-85.2017.8.11.0002 Valor da 
causa: R$ 26.529,21 ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 
BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., S/N, NUCLEO CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 
06029-900 POLO PASSIVO: Nome: NANCI DAS DORES GOMES Endereço: RUA 25 DE DEZEMBRO, 400, (LOT C SUL), CENTRO-
SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-015 FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualifi cado(s), atualmente em 
lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 
para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária 
e juros, ou nomear bens à penhora sufi cientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 
quantos necessários forem para a satisfação da dívida. VALOR DO DÉBITO: R$26.529,21 +10% DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
RESUMO DA INICIAL: 1. O Exequente é credor da Executada da importância atualizada de R$26.529,21, representada pela incluso 
Instrumento Particular de Confi ssão de Dívidas e Outras Avenças nº 321377543, emitido em 24/02/2017, pelo qual foi renegociada 
dívida pelo valor de R$22.031,96, onde a dívida deveria ser paga em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas no valor de 
R$866,81, cada, vencendo-se a primeira em 15/04/2017, cuja obrigação é líquida, certa e exigível. A dívida e seus acessórios tornaram-
se exigíveis devido ao não pagamento das parcelas vencidas a partir de 15/04/2017, estando o crédito assim atualizado e representado, 
em conformidade com o art. 798, I, “b”, do CPC. E, não tendo sido possível o recebimento pelos meios amigáveis não resta alternativa 
ao exequente, senão recorrer ao judiciário para receber seu crédito, que representa dívida líquida, certa e exigível. Atribuí-se à causa 
o valor de R$26.529,21. Termos em que, pede deferimento. Várzea Grande - MT, 27 de dezembro de 2017. DECISÃO: “Vistos. 1. 
Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss).2. Não efetuado o pagamento, 
deverá o senhor Ofi cial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas 
e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se o 
devedor em seguida.3. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830).4. 
Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput).5. Consigne no mandado que 
em havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º).6. Consigne-se, ainda, que o prazo 
de embargos é de 15 (quinze) dias e fl uirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, 
arts. 914 e 915).7. Defi ro a expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para os fi ns de direito (CPC, art. 828).8. 
Defi ro as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC.9. Intime-se. 10. Às providências.” (id. 11464528). DECISÃO: “Vistos. .1. Com fulcro 
no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 
constando as advertências legais.2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao requerido citado por edital, o(a) 
ilustre Representante da Defensoria Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de Processo 
Civil.3. Posteriormente, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o 
que entender de direito.4. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor, para que dê andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) 
dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito (Art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil).5. Às providências.” (ID.32137001). 
ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE REVELIA. (ART. 257, IV, CPC). O prazo para 
contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado 
constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 
deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela 
Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC). Fica(m) 
ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 
opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-
se o presente Edital que será afi xado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ, 
digitei. VÁRZEA GRANDE, 19 de maio de 2020. (Assinado Digitalmente) JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Analista Judiciário(a) 
Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE MATO GROSSO 
CNPJ: 03.111.465/0001-08

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÕES – TRIÊNIO 2021-2023

A Comissão Eleitoral da Associação de Mato Grosso (AMMT) e 
a Diretoria da Associação Médica de Mato Grosso, por meio de 
seu Presidente, em conformidade com os preceitos estatutários, 
FAZ SABER que será realizada no dia 31 de agosto de 2020, 
das 08h00 às 17h00, Eleições Gerais, visando o preenchimento 
dos cargos previstos nos artigos 10, 11, 22 e 23, parágrafo 
3º, do Estatuto Social da entidade. Observando as seguintes 
disposições: 1) as inscrições de chapas serão feitas na sede 
do SINDIMED-MT, sito à Rua General Vale, nº 321, Edifício 
Marechal Rondon, Salas 04/05, térreo, Bairro: Bandeirantes-
Cuiabá-MT), no horário compreendido das 08h00 às 17h00, do 
dia 01 de julho de 2020 até o dia 01 de Agosto de 2020, os 
pedidos deverão ser protocolizados e dirigidos ao Presidente 
da Comissão Eleitoral, com a observância das formalidades 
previstas no Estatuto Social e Normas Eleitorais; 2) Somente 
serão admitidos os candidatos que atenderem os requisitos dos 
artigos: 12, Parágrafo 1º e 24º, do Estatuto Social;3) Poderão 
votar os que estiverem inscritos no quadro de associados, sócios 
que atenderem o requisito do  artigo 5º, Parágrafo 2º do estatuto; 
4) A coleta de votos será realizada de duas maneiras: a)  por 
meio de uma plataforma digital, e suas regras serão divulgadas 
após reunião da comissão eleitoral com representantes das 
chapas inscritas, seguindo os tramites disponibilizados pela 

eleitoral; 5) Em caso de empate prevalecerá o estabelecido 
no art. 27, Parágrafo 2º do Estatuto. O presente edital será 

sede da entidade, onde também os interessados poderão obter 
outras informações. Cuiabá 27 de Maio de 2020. CASSIO LUIS 
VIEIRA COCATE - Presidente da Comissão Eleitoral.

MINERAÇÃO RIO CLARO S.A.
CNPJ/MF nº 13.736.760/0001-03

Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018  (Valores expressos em milhares de Reais, exceto resultado por ação)
Relatório da Administração  Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, a Demonstração do 

Resultado Abrangente, a Demonstração do Fluxo de Caixa e a Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido, dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 e esclarecer que as notas 
explicativas e o parecer do auditor independente encontram-se a disposição na administração da Companhia.

DIRETORIA Antonio Kazuo Koga - Diretor | Paulo Carlos de Brito Filho - Diretor | Daniela Cunha do Val - Diretora | Nilton César de Lima - Contador - CRC 1SP198855/O-8 S-MT

A Companhia optou pela publicação resumida das Demonstrações Fi-
nanceiras que estão disponíveis na sede da  empresa, em sua  integra, 
acompanhadas do parecer sem ressalvas dos auditores  independentes 
da RSM Brasil Auditores Independentes S.S. CRC 2SP-030.002/O-7

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 331 (11)
Caixa líquido (aplicado nas) ativ. operacionais 331 (11)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Partes relacionadas (331) 11
Caixa líquido proveniente das ativ. de financiamento(331) 11
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa – –
Caixa e equivalentes de caixa: No início do exercício 1 1
 No final do exercício 1 1
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa – –

Balanços Patrimoniais 2019 2018
Ativo/Ativo circulante 392 75
 Caixa e equivalentes de caixa 1 1
 Partes relacionadas 391 74
Total do ativo 392 75
Passivo e patrimônio líquido/Passivo circulante 69 14
 Partes relacionadas – 14
 Dividendos a pagar 69 –
Patrimônio líquido 323 61
 Capital social 101 101
 Reserva de lucros 222 –
 Prejuízos acumulados – (40)
Total do passivo e patrimônio líquido 392 75 Demonstrações dos resultados 2019 2018

Despesas operacionais: Administrativas e gerais (1) (11)
Resultado financeiro: Despesas financeiras (3) –
Outras receitas: Venda de licença de ativos 500 –
Lucro (prejuízo) antes dos impostos 496 (11)

Imposto de renda (120) –
Contribuição social (45) –
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 331 (11)
Número de ações 101.000 101.000
Resultado por ação 3,27723 (0,10891)

Demonstrações  
das Mutações do  

Patrimônio Líquido
Capital 
social

Reserva  
de Lucros

Prejuí- 
zos acu- 
muladosLegal Outras Total

Saldos em 31/12/2017 101 – – (29) 72
 Prejuízo líquido do exercício – – – (11) (11)
Saldos em 31/12/2018 101 – – (40) 61
 Lucro líquido do exercício – – – 331 331
 Constituição de reserva legal – 15 – (15) –
 Const. de reserva de lucros – – 207 (207) –
 Dividendos propostos – – – (69) (69)
Saldos em 31/12/2019 101 15 207 – 323

Balanços patrimoniais 2019 2018
Ativo/Ativo circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 8 4
 Outros créditos – 1
Total do ativo circulante 8 5
Ativo não circulante
 Imobilizado 12 16
 Intangível 19.742 19.742
Total do ativo não circulante 19.754 19.758
Total do ativo 19.762 19.763

Balanços patrimoniais 2019 2018
Passivo e patrimônio líquido/Passivo circulante
 Fornecedores 3 4
 Obrigações trabalhistas e tributárias 3 4
 Partes relacionadas – 564
Total do passivo circulante 6 572
Patrimônio líquido
 Capital social 37.134 36.063
 Reserva de capital 5 5
 Adiant. futuro aumento de capital 1.263 1.072
 Lucros/(Prejuízos) acumulados (18.647) (17.949)
Total do patrimônio líquido da controladora 19.756 19.191
Total do passivo e patrimônio líquido 19.762 19.763

Rio Grande Mineração S.A.
CNPJ/MF nº 07.840.220/0001-72

Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto resultado por ação)

Demonstrações do resultado 2019 2018
Despesas operacionais:
 Administrativas e gerais (697) (109)

(697) (109)
Resultado financeiro:
 Despesas financeiras (1) (1)

(1) (1)
Prejuízo líquido do exercício (698) (110)
Número de ações 83.967 81.523
Resultado por ação (8,312790) (1,349312)

Demonstração do resultado abrangente 2019 2018
Prejuízo líquido do exercício (698) (110)
Outros resultados abrangentes – –
Total do resultado abrangente do exercício (698) (110)

Contador - Nilton César de Lima - CRC 1SP198855/O-8 S-MT

Diretoria
Antonio Kazuo Koga - Diretor Daniela Cunha do Val - Diretora Paulo Carlos de Brito Filho - Diretor Marcelo Pinheiro da Fonseca - Diretor

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Prejuízo líquido do exercício (698) (110)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibili-
 dades geradas pelas atividades operacionais:
 Depreciação e amortização 4 2
Decréscimo em ativos
 Outros créditos 1 1
(Decréscimo)/acréscimo em passivos
 Fornecedores (1) (21)
 Obrigações trabalhistas e tributárias (1) 2
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades operacionais (695) (126)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
 Adiantamento para futuro aumento de capital 1.263 –
Caixa líquido gerado nas atividades 
 de investimentos 1.263 –
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Partes relacionadas (564) 564
 Acréscimos ao ativo imobilizado – 2
 Intangível - custos com desenvolvimento de projetos – (442)
Caixa líquido proveniente das (aplicados nas)
 atividades de financiamento (564) 124
Aumento (Redução) líquido de caixa e 
 equivalentes de caixa 4 (2)
Caixa e equivalentes de caixa
 No início do exercício 4 6
 No final do exercício 8 4
Aumento (Redução) líquido de caixa e 
 equivalentes de caixa 4 (2)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Capital 
social

Reserva  
de  

capital

Adianta- 
mento  
futuro  

aumento  
capital

Prejuízos  
acumu- 

lados

Patri- 
mônio  
líquido

Saldos em 
 31/12/2017 36.063 5 1.072 (17.839) 19.301
 Prejuízo líquido 
  do exercício – – – (110) (110)
Saldos em 
 31/12/2018 36.063 5 1.072 (17.949) 19.191
 Aumento de capital 1.072 – (1.072) – –
 Adiantamento 
  para futuro au-
   mento de capital – 1.263 – 1.263
 Prejuízo líquido 
  do exercício – – – (698) (698)
Saldos em 
 31/12/2019 37.134 5 1.263 (18.647) 19.756

RIO MINAS MINERAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 13.732.348/0001-15

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto resultado por ação)
Relatório da Administração  Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais, submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, a Demonstração do 

Resultado Abrangente, a Demonstração do Fluxo de Caixa e a Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido, dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 e esclarecer que as notas 
explicativas e o Relatório do Auditor Independente se encontram à disposição na administração da Companhia.

Balanços patrimoniais 2019 2018
Ativo/Ativo circulante 33 11
 Caixa e equivalentes de caixa 13 6
 Impostos a compensar 12 –
 Outros créditos 8 5
Ativo não circulante 11.081 57
 Partes relacionadas 10.696 33
 Depósitos judiciais 385 24
 Imobilizado 35 62
 Intangível 13.486 13.230

13.521 13.292
Total do ativo não circulante 24.602 13.349
Total do ativo 24.635 13.360
Passivo e Patrimônio Líquido/(Passivo a Descoberto)
Passivo circulante 4.041 1.335
 Fornecedores 1 2
 Empréstimos e financiamentos 3.975 1.155
 Obrigações trabalhistas e tributárias 65 104
 Partes relacionadas – 74
Passivo não circulante 6.981 32.305
 Empréstimos e financiamentos 6.600 12.057
 Partes relacionadas – 20.215
 Investimento negativo em controlada 34 33
 Provisão para contingência 347 –
Patrimônio líquido/(passivo a descoberto) 13.613 (20.280)
 Capital social subscrito 44.300 18.300
 Capital a integralizar – (9.836)
 Prejuízos acumulados (30.687) (28.744)
Total do passivo e patrimônio líquido 
 (passivo a descoberto) 24.635 13.360

Demonstrações dos resultados 2019 2018
Resultado operacional
 Despesas administrativas e gerais (586) (227)
Resultado em participações societárias
 Resultado de equivalência patrimonial (1) (3)
Resultado financeiro (1.356) (2.404)

Demonstrações dos resultados 2019 2018
 Receitas financeiras 83 –
 Despesas financeiras (1.439) (2.404)
Prejuízo líquido do exercício (1.943) (2.634)
Número de ações 44.300.000 18.300.000
Resultado por ação (0,04386) (0,14393)

Demonstrações dos resultados abrangentes 2019 2018
Prejuízo líquido do exercício (1.943) (2.634)
 Outros resultado abrangentes – –
Total do resultado abrangente do exercício (1.943) (2.634)

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Prejuízo do exercício (1.943) (2.634)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades  geradas
 pelas atividades operacionais:
 Depreciação e amortização 27 28
 Despesas financeiras com empréstimo 1.430 2.402
 Resultado de equivalência patrimonial 1 3
 Provisão para contingências 347 –
Decréscimo/(acréscimo) em ativos
 Impostos a compensar (12) –
 Depósitos judiciais (361) (6)
 Outros créditos (3) 1
(Decréscimo)/acréscimo em passivos
 Fornecedores (1) (5)
 Obrigações trabalhistas e tributárias (39) 60
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 operacionais (554) (151)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
 Intangível - custos com desenvolvimento 
  de projetos (256) (408)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimentos (256) (408)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Liquidação de empréstimos (4.067) (10.277)
 Aumento de capital 35.836 –
 Partes relacionadas (30.952) 10.837
Caixa líquido proveniente das atividades 
 de financiamento 817 560
Aumento líquido de caixa e equivalentes 
 de caixa 7 1
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 6 5
No final do exercício 13 6
Aumento líquido de caixa e equivalentes 
 de caixa 7 1

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Capital social subscrito Capital a integralizar Prejuízos acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 18.300 (9.836) (26.110) (17.646)
 Prejuízo líquido do exercício – – (2.634) (2.634)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 18.300 (9.836) (28.744) (20.280)
 Aumento de capital 26.000 9.836 – 35.836
 Prejuízo líquido do exercício – – (1.943) (1.943)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 44.300 – (30.687) 13.613

Antonio Kazuo Koga - Diretor   Paulo Carlos de Brito Filho - Diretor   Daniela Cunha do Val - Diretora
Nilton César de Lima - Contador - CRC - 1SP198855/O-8 S-MT

A Companhia optou pela publicação resumida das Demonstrações Financeiras que estão disponíveis na sede da empresa, em sua íntegra, acompanhadas do parecer sem ressalvas dos auditores 
independentes da RSM Brasil Auditores Independentes - Sociedade Simples CRC - 2SP-030.002/O-7 “S” MT

MINERAÇÃO IRAJÁ S.A.
CNPJ/MF nº 10.399.131/0001-47

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto resultado por ação)
Relatório da Administração  Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, a Demonstração do 

Resultado Abrangente, a Demonstração do Fluxo de Caixa e a Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido, dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 e esclarecer que as notas 
explicativas e o Relatório do Auditor Independente se encontram à disposição na administração da Companhia.

Balanços patrimoniais 2019 2018
Ativo/Ativo circulante 8.320 8.238
 Caixa e equivalentes de caixa 9 846
 Contas a receber 107 5.976
 Estoques – 923
 Impostos a recuperar 812 400
 Outros créditos 7.381 93
 Despesas antecipadas 11 –
Ativo não circulante 52.795 49.860
 Partes relacionadas 21.894 10.498
 Imobilizado 111 1.502
 Intangível 30.790 37.860
Total do ativo 61.115 58.098
Passivo e Patrimônio Líquido/ Passivo  circulante 593 1.356
 Fornecedores 1 263
 Obrigações trabalhistas e tributárias 205 635
 Dividendos a pagar 383 –
 Contas a pagar 4 458
Patrimônio líquido 60.522 56.742
 Capital social 59.293 59.293
 Reserva legal 81 –
 Reserva de lucros 1.148 –
 Prejuízos acumulados – (2.551)
Total do passivo e patrimônio líquido 61.115 58.098

Demonstrações dos resultados 2019 2018
Receita operacional líquida 2.871 49.329
(–) Custo dos produtos vendidos (3.570) (31.089)
Prejuízo operacional bruto (699) 18.240
Despesas operacionais:
Administrativas e gerais (3.578) (1.199)
Outras receitas, líquida de custos 10.691 –
Resultado financeiro: (216) (853)

Demonstrações dos resultados 2019 2018
Receitas financeiras 703 556
Despesas financeiras (919) (1.409)
Lucro antes do IR e CS 6.198 16.188
IR e CS (2.035) (1.795)
Lucro líquido do exercício 4.163 14.393
Número de ações 59.292.743 59.292.743
Resultado por ação 0,070211 0,242745

Demonstrações dos resultados abrangentes 2019 2018
Lucro líquido do exercício 4.163 14.393
Outros resultado abrangentes – –
Total do resultado abrangente do exercício  4.163 14.393

Demonstrações das mutações  
do patrimônio líquido

Capital 
social

Reserva de lucros
AFAC

Prejuízos  
acumuladosReserva legal Lucros acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 59.293 – – 619 (16.944) 42.968
Reclassificação para partes relacionadas – – – (619) – (619)
Lucro líquido do exercício – – – – 14.393 14.393
Saldos em 31 de dezembro de 2018 59.293 – – – (2.551) 56.742
Lucro líquido do exercício – – – – 4.163 4.163
Reserva legal – 81 – – (81) –
Dividendos obrigatórios – – – – (383) (383)
Constituição reserva de lucros – – 1.148 – (1.148) –
Saldos em 31 de dezembro de 2019 59.293 81 1.148 – – 60.522

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Lucro antes do IR e CS 6.198 16.188
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades  geradas
 pelas atividades operacionais:
 Depreciação 32 42
 Amortização do intangível – 1.759
 Baixa de imobilizado 1.363 –
Decréscimo/(acréscimo) em ativos
 Contas a receber 5.869 (5.112)
 Estoques 923 423
 Impostos a recuperar (412) (400)
 Despesas antecipadas (11) –
 Outros créditos (7.288) (88)
(Decréscimo)/acréscimo em passivos
 Fornecedores (262) 15
 Obrigações trabalhistas e tributárias (430) (772)
 Outras contas a pagar (454) 458
 IR e CS pagos (2.036) (1.474)

2019 2018
Caixa líquido proveniente das/(aplicado nas)
 atividades operacionais 3.492 11.039
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
 Aquisição de bens para o ativo imobilizado (3) (140)
 Alienação de direitos minerários 7.070 –
Caixa líquido (aplicado nas) atividades 
 de investimentos 7.067 (140)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Partes relacionadas (11.396) (10.498)
 Adiantamento (devolução) para futuro 
  aumento de capital – (619)
Caixa líquido (aplicado das) atividades 
 de financiamento (11.396) (11.117)
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (837) (218)
Caixa e equivalentes de caixa:
 No início do exercício 846 1.064
 No final do exercício 9 846
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (837) (218)

Antonio Kazuo Koga - Diretor 
Paulo Carlos de Brito Filho - Diretor 

Daniela Cunha do Val - Diretora
Marcelo Pinheiro de Fonseca - Diretor

Nilton César de Lima - Contador - CRC - 1SP198855/O-8 S-MT

A Companhia optou pela publicação resumida das Demonstrações 
Financeiras que estão disponíveis na sede da empresa, em sua 
íntegra, acompanhadas do parecer sem ressalvas dos auditores 
independentes da RSM Brasil Auditores Independentes - 
Sociedade Simples CRC - 2SP-030.002/O-7 “S” MT

ASSINE
O JORNAL
IMPRESSO
E GANHE

O DIGITAL! 

É FÁCIL ANUNCIAR 
NO JORNAL QUE TEM 
80% DA PREFERENCIA 

DO MATO-GROSSENSE. 
É SÓ LIGAR: 

(65) 3612-6118
JORNAL A GAZETA

estacao02
Sinalizacao publicacoes - CURVAS


