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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 2ª VARA CÍVEL DE BARRA DO 
GARÇAS EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 
AUGUSTA PRUTCHANSKY MARTINS GOMES NEGRÃO NOGUEIRA PROCESSO n. 0014868-27.2019.8.11.0004 Valor da 
causa: R$ 802,00 ESPÉCIE: [Pagamento em Consignação]->CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)  REQUERENTE: Nome: 
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE Endereço: Rua Blumenau, centro, PRIMAVERA DO LESTE 
- MT - CEP: 78070-515 REQUERIDO: Cpf: 76181260110, Rg: 10.120.033, Filiação: Sebastiana Auxiliadora Ferreira e Joaquim 
Flavio da Silva, data de nascimento: 25/05/1976, brasileiro(a), natural de General Carneiro-MT, convivente, motorista/autônomo, 
Telefone 9229-7434, Endereço: Rua Cristóvão de Jesus, 200, Bairro: Nova Barra, Cidade: Barra do Garças-MT, CEP: 78600000.  
FINALIDADE: CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) acima qualificado(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 dias, contados do término 
do prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados 
na petição inicial., bem como para habilitarem-se nos presentes autos, 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: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE “PRIMACREDI”, com fulcro nos artigos 
539 e seguintes do Código de Processo Civil e Art. 334 e seguintes do Código Civil, propor a AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 
PAGAMENTO em face de PAULINO FLÁVIO DA SILVA, DOS FATOSA Consignante é Instituição Financeira, pelo que, integra 
suas atividades o recebimento de bloquetos de cobrança. Assim, em 20/04/2018, foi realizado nesta instituição o pagamento de 
um bloqueto de beneficiário, no valor de R$ 802,00 (oitocentos e dois reais) – (doc. 04).Ocorre que, quando da compensação, 
o pagamento foi rejeitado pelo Banco Central sob alegação de que o bloqueto continha vícios, não havendo como ser efetuada 
a operação. Assim, os valores oportunamente pagos pelo beneficiário, foram devolvidos. Dessa forma, a Instituição Financeira 
contatou o responsável pelo pagamento, a fim de efetuar a devolução dos valores. Entretanto, o mesmo informou que trabalha como 
motoboy e apenas realizou o pagamento em nome do verdadeiro devedor, sendo que não conhece o paradeiro do mesmo. (...). DO 
DIREITOA ação de consignação em pagamento está presente no ordenamento jurídico pátrio, expressa nos artigos 334 e 335 do 
Código Civil. Art. 334. Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa 
devida, nos casos e forma legais. Art. 335. A consignação tem lugar:(...)III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, 
declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; assim, comprovada a subsunção do fato à norma, 
uma vez que a Consignante não conhece o paradeiro do consignado, justificado está a presente ação. (...). DOS PEDIDOS Ante o 
exposto, diante Vossa Excelência, REQUER: à. A seja deferido o depósito da quantia devida, no valor de R$802,00 (oitocentos e 
dois reais), em conformidade com o art. 542, I do CPC; b. A citação do Consignado, pelas vias legais, para levantar o depósito ou 
para oferecer resposta; c. A total procedência da ação de consignação e respectivo depósito do valor, declarando extinta a obrigação 
de pagamento/devolução, em conformidade com o art. 546 do CPC; d. Por fim requer a condenação do Consignado no pagamento 
de eventuais custas, despesas processuais e honorários advocatícios que Vossa Excelência entender razoável para o caso. (...) 
DESPACHO/ DECISÃO: Vistos. Analisando os autos, resta comprovado que se esgotaram todas as possibilidades de localização 
do requerido. Desta feita, conforme postulado pelo autor (ID. 57048955), visando também assegurar o conhecimento da demanda 
pela parte requerida, defiro o pedido de citação por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias. Caso verifique-se que o requerido não 
compareceu aos autos, designo a Defensoria Pública Estadual como curadora especial para assegurar sua defesa. Expeça-se o 
necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-
se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, AGEMIRO BATISTA ARANTES NETO, 
digitei.  BARRA DO GARÇAS - MT, 28 de abril de 2022. (Assinado Digitalmente) Agemiro Batista Arantes Neto Gestor(a) Judiciário(a) 
Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO DO 
CONSELHO DE REPRESENTANTES

O Presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos do 
Estado de Mato Grosso – FESSP/MT, Sr. Benedito Augusto Daltro 
de Carvalho, no uso de suas atribuições estatutárias, previstas no 
art.15, convoca os membros do Conselho de Representante da 
FESSP/MT, bem como toda a Diretoria Executiva e o Conselho 
Fiscal, para comparecerem, na sede da federação situada na Rua 
Antonio Batista Belém, nº36 – Bairro Lixeira, Cuiabá, para Reunião 
do Conselho de Representantes a ser realizada no dia 26/05/2022,
com a primeira chamada as 11:00h e a segunda chamada as 11:30h, 
nos termos do art. 16 e nos termos do parágrafo único do art.38 do 
a fim de deliberar sobre os seguintes itens:

1) Doação de bem imóvel;
2) Outros Assuntos.

Ressalta-se, que a Reunião ocorrerá de forma presencial 
respeitando as normas de segurança sanitária estabelecida pelos 
entes públicos, podendo ser adiada à medida que novas restrições 
se fizerem necessárias.

Cuiabá, 09 de maio de 2022.

Benedito Augusto Daltro de Carvalho
Presidente da FESSP/MT

ANUNCIE 
AQUI

CLASSIDIÁRIO 
Fone: 

2139-8929

PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA, torna públi-
co que requereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
– SEMA – MT., as Licenças Prévia e de Instalação (ampliação) do 
empreendimento para a atividade de Comércio varejista de com-
bustíveis para veículos automotores, localizado à Av. São Luiz, s/n.º 
– Bairro São Luiz – Cáceres – MT. Não foi determinado estudo de 
impacto ambiental.

NORTRAX DISTRIBUIDORA NORTE DE BATERIAS LTDA., 
torna público que requereu junto à Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente – SEMA – MT., o Licenciamento Ambiental Simplifica-
do - LAS do empreendimento para a atividade de Transporte 
Rodoviário de Produtos Perigosos, localizado à Rua Oeste, n.º 
08 – Despraiado – Cuiabá – MT. Não foi determinado estudo de 
impacto ambiental.

PETROLUZ DIESEL LTDA, torna público que requereu junto à 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA – MT., a Renova-
ção da Licença de Operação do empreendimento para a atividade 
de Comércio Atacadista de Combustíveis (TRR), localizado à Av. 
Júlio Domingos de Campos, n.º 5.133 B – Bairro Jardim Eldora-
do – Várzea Grande – MT. Não foi determinado estudo de impacto 
ambiental.

VALTAIR JOSÉ VESZ, Fazenda São Joaquim/Brasil, 
Chapada dos Guimarães/MT, CPF 502.764.501-59, torna 
público que requereu à SEMAMT, Renovação de Outorga. 
Características - Curso d’agua: Córrego Ponte Alta; Mo-
dalidade: Derivação/Captação de Água Superficial, Finali-
dade: Irrigação; Vazão da Captação (M³/S): 0,41256 m³/s. 
Indo para Reservatório Pulmão.

PETROLUZ CÁCERES AUTO POSTO LTDA, torna público que 
requereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA 
– MT., as Licenças Prévia e de Instalação (ampliação) do empre-
endimento para a atividade de Comércio varejista de combustíveis 
para veículos automotores, localizado à Av. São Luiz, n.º 1.000 A 
– Bairro São Luiz – Cáceres – MT. Não foi determinado estudo de 
impacto ambiental.

Hospital e Maternidade São MateusLtda - CNPJ Nº 
15.016.827/0001-60, torna público que requereu junto à 
SEMA/MT, pedido de licenciamento (Reforma/Ampliação) 
- Licença Prévia –LP e Licença de Instalação - LI, do em-
preendimento - Hospital e Maternidade São Mateus Ltda, 
situada na Avenida Aclimação nº 335, Bairro Bosque da 
Saúde - Cuiabá / MT.

DEPÓSITO DE GÁS LESTE MATOGROSSENSE LTDA., torna pú-
blico que requereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
– SEMA – MT., o Licenciamento Ambiental Simplificado - LAS do 
empreendimento para a atividade de Transporte Rodoviário de Pro-
dutos Perigosos, localizado à Rua General de Marco, n.º 391 – Vila 
Olga Maria – Rondonópolis – MT. Não foi determinado estudo de 
impacto ambiental.

Cuiabá, quarta-feira, 11 de maio de 2022  - Mato Grosso - A7

AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A.
CNPJ Nº 24.746.687/0001-77 - NIRE 51300004364

CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Na forma do que dispõe o §2º-A do art. 124 da Lei 6.404, de 15.12.1976, e nos termos da Seção VIII da Instrução 
Normativa do DREI nº 81, de 10.06.2020, comunicamos que se realizará, no dia 19 de maio de 2022, às 9h00min, 
em primeira chamada com ¼ do capital social votante, e às 9h30min, em segunda chamada, com qualquer 
quórum, de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma Zoom, considerando-se, portanto, realizada na 
sede social da Agra Agroindustrial de Alimentos S.A. (“Companhia”), em Rondonópolis-MT, às margens da 
Rodovia BR 163, km 114, 6, Zona Rural, Assembleia Geral Ordinária para deliberar sobre os seguintes itens da 
ordem do dia: (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
da Companhia, acompanhadas do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes, relativos 
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e (2) apreciar a proposta da Diretoria de destinação do lucro 
líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Os Srs. Acionistas poderão participar e votar na 
assembleia por meio de sistema eletrônico para participação a distância e boletim de voto a distância. Não haverá 
a possibilidade de os acionistas comparecerem fisicamente à assembleia, uma vez que essa será realizada 
exclusivamente de modo digital. Os acionistas interessados em participar da assembleia por meio de sistema 
eletrônico deverão enviar e-mail para <aldair.catelan@agraagroindustrial.com.br> com, no mínimo, 48 horas de 
antecedência à data de realização da assembleia, manifestando seu interesse em participar da assembleia e 
solicitando o link de acesso ao sistema. Na data da assembleia, o link de acesso à plataforma digital estará 
disponível no intervalo entre 30 minutos do início previsto para a assembleia e até 15 minutos após o horário de 
início da assembleia, sendo que o registro da presença do acionista via sistema eletrônico somente se dará 
mediante o acesso via link, conforme instruções e nos horários aqui indicados. Após 15 minutos do início da 
assembleia, não será possível o ingresso do acionista na assembleia, independentemente da manifestação de 
interesse prévia. A Companhia recomenda que os acionistas acessem a plataforma digital para participação da 
assembleia com pelo menos 30 minutos de antecedência ao horário previsto para a realização da assembleia. 
Com pelo menos 30 minutos de antecedência ao início da assembleia, o acionista deverá enviar comunicação ao 
e-mail <aldair.catelan@agraagroindustrial.com.br>, que deverá: (i) conter a identificação do acionista e, se for o 
caso, de seu representante legal que comparecerá à assembleia, incluindo seus nomes completos e seus CPF ou 
CNPJ, conforme o caso, e telefone e endereço de e-mail do solicitante; e (ii) ser acompanhada dos documentos 
necessários para participação na assembleia, conforme segue: (a) Pessoa Física: cópia autenticada do 
documento de identidade válido com foto (RG, CNH, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos 
conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que com 
foto de seu titular), ou, caso aplicável, documento de identidade de seu procurador e a respectiva procuração; (b) 
Pessoa Jurídica: cópia autenticada do documento de identidade válido com foto do representante legal (RG, 
CNH, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais 
expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que com foto de seu titular) e cópia dos documentos 
comprobatórios de representação, incluindo o instrumento de mandato e cópia dos atos constitutivos e da ata de 
eleição dos administradores (conforme abaixo); e (c) conforme aplicável, instrumento de mandato assinado, 
sendo admitida a assinatura digital, por meio de certificado digital emitido por autoridades certificadoras 
vinculadas à ICP-Brasil. O representante do acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples dos 
seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente: (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato 
societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à assembleia como representante da pessoa jurídica, 
ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente acionista pessoa jurídica. Com relação à participação 
por meio de procurador, a outorga de poderes de representação para participação na assembleia deverá ter sido 
realizada há menos de um ano, nos termos do art. 126, §1 º, da Lei das S.A. Adicionalmente, em cumprimento ao 
disposto no art. 654, §1º e §2º da Lei nº 10.406/2002, a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi 
assinada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação 
e a extensão dos poderes conferidos, sendo admitida assinatura digital, por meio de certificado digital emitido por 
autoridades certificadoras vinculadas à ICP-Brasil. Validadas a condição de acionista e a regularidade dos 
documentos, o acionista será admitido na assembleia, sendo que as instruções para acesso ao sistema 
eletrônico terão sido previamente enviadas já na manifestação de interesse na participação do conclave. Caso o 
acionista não receba as instruções de acesso com até 24 horas de antecedência do horário de início da 
a s s e m b l e i a , d e v e r á e n t r a r e m c o n t a t o c o m a C o m p a n h i a p o r m e i o d o e - m a i l 
<aldair.catelan@agraagroindustrial.com.br>, com até 12 horas de antecedência do horário de início da 
assembleia, para que seja prestado o suporte necessário. Na data da assembleia, o link de acesso à plataforma 
digital estará disponível a partir de 30 minutos de antecedência e até 15 minutos após o horário de início da 
assembleia, sendo que o registro da presença do acionista via sistema eletrônico somente se dará mediante o 
acesso via link, conforme instruções e nos horários aqui indicados. Após 15 minutos do início da assembleia, não 
será possível o ingresso do acionista na assembleia, independentemente da realização do cadastro prévio. A
Companhia recomenda que os acionistas acessem a plataforma digital para participação da assembleia com pelo 
menos 30 minutos de antecedência. Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na 
assembleia encontram-se à disposição dos acionistas em meio digital seguro, a ser indicado aos acionistas após 
solicitação ao e-mail <aldair.catelan@agraagroindustrial.com.br>. Rondonópolis, 10 de maio de 2022.

MAXIMILIANO CHANG LEE - Diretor Presidente

Pregão Eletrônico SRP nº 15/2022
PREGÃO ELETRÔNICO – OBJETO: Futura e eventual contratação 
de empresa especializada em serviços de filmagem com câmeras 
filmadoras digitais – padrão Mini-DV ou Superior, para gravação de 
Prova Didática em concursos públicos da Fundação Universidade 
Federal de Mato Grosso - FUFMT, a serem realizados no 
Campus de Cuiabá – MT
Edital disponível no site: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Publicação do Aviso de Licitação no Diário Oficial: 11/05/2022.
Entrega das Propostas: a partir de 11/05/2022, às 08h30min no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br.
Abertura das Propostas: 23/05/2022, às 14:30hrs (horário de Brasília) 
no site: www.comprasgovernamentais.gov.br.

BRENO LACERDA ROCHA
Pregoeiro/FUFMT

AVISO DE LICITAÇÃO

FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE MATO GROSSO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

DE RECURSO ADMINISTRATIVO DA TP Nº 002/2022
PROCESSO Nº 040/2022.

Acomissão de Licitação torna público o resultado do julgamento 
do Recurso Administrativo contra a decisão prolatada por esta 
Comissão, que inabilitou a Empresa PLANALTO IND. E 
COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS-LTDA, CNPJ n. 
28.488.348/0001-99. Dá análise do recurso à vista das normas 
estabelecidas no ato convocatório, como, também, no parecer 
jurídico, DECIDE pelo DEFERIMENTO do recurso. Dessa 
forma, a sessão para abertura do envelope “Proposta de 
Preços” será dia 12 de maio de 2022, às 14:30 horas, no Setor 
de Licitações, na Sede da Prefeitura. Os autos do processo 
licitatório encontram-se com vista franqueada aos interessados.

Anniely Oliveira Dos Santos Marques
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
ORDEM DE SERVIÇO N.026/2021

OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa para execução 
de obras de pavimentação asfáltica, nas ruas Custódio Arantes, 
Rondonópolis, Planalto e Serra Azul com recursos oriundos do 
contrato de repasse nº 889299/2019/MDR/CAIXA, firmado 
entre a Secretaria De Estado De Transporte E Pavimentação 
Urbana-MT tendo como beneficiário este município de Planalto 
Da Serra – MT, conforme Projeto Básico/Memorial Descritivo, 
Projeto Executivo; Planilha de Quantitativos e Custos Unitários, 
e demais normas previstas no edital e seus anexos. 
CONTRATO N. 026.2021. CONTRATADA: UNS Construções 
Reformas e Alvenarias Eireli. PRAZO CONTRATUAL: 180 
(cento e oitenta) dias. PRAZO PARAEXECUÇÃO DO OBJETO: 
120(Cento e vinte) dias ocorridos. VALOR DO CONTRATO: R$ 
454.595,88 (quatrocentos cinquenta quatro mil quinhentos e 
noventa cinco reais e oitenta oito centavos). Pela presente 
Ordem de Serv iço , au tor izamos a empresa UNS 
CONSTRUÇÕES REFORMAS E ALVENARIAS EIRELI, a 
iniciar na data de 30 de maio de 2022 os serviços, objeto do 
contrato acima epigrafado, celebrado entre o Município de 
Planalto da Serra e a empresa contratada. 09 de maio de 2022.

NATAL ALVES DE ASSIS SOBRINHO
PREFEITURA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA QUANT
VALOR

ESTIMADO 
UNITÁRIO

VALOR
OFERTADO 
UNITÁRIO

EMPRESA STATUS

1. scanner principal (item1): a. 
alimentação automática; b. 
sensor ccd, cis ou cmos; c.
resolução nativa de 600ppp; d. 
digitalização p&b e cores
70ppm/140ipm; e. ciclo diário de 
trabalho 6000 digitalizações; f.
separação de pape por rolo 
separador de documentos; g. 
alimentador com capacidade 
mínima de 80 folhas (75g/m^2);
h. detecção automática do
tamanho do papel; i. capacidade 
deskew, multistream, remoção de
páginas em branco; j. capacidade 
de separação de lotes por página
em branco;

100

R$ 5.699,56 R$ 4.890,00

CREATECH
COMERCIO E
SOLUCOES
CORPORATIVA
S EIRELI

ADJUDICADO
HOMOLOGADO

1. SCANNER SECUNDÁRIO 

100

R$ 3.081,21 R$ 0,00 ----------

ITEM 
CANCELADO 
NO 
JULGAMENTO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
HOMOLOGAÇÃO/RESULTADO DA LICITAÇÃO NA

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 55/2021
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, mediante o seu Ordenador de Despesas, 
vem a público, DIVULGAR O RESULTADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 55/2021/DPMT – Processo n. 5992/2021, o qual tem por objeto o registro de preço para futura e 
eventual aquisição de SCANNERS para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de 
Mato Grosso, de acordo com o quadro abaixo:

Cuiabá/MT, 25 de abril de 2022.
(Original Assinado) ROGÉRIO BORGES FREITAS 

PRIMEIRO SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL
Ordenador de Despesas

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022/DPMT
A Coordenador de Aquisições e Contratos da Defensoria Pública do Estado de Mato 
Grosso,TORNA PÚBLICO a abertura da seguinte licitação: MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO Tipo: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO. 
Procedimento: 5110/2022 - Defensoria Pública. Pregão Eletrônico n. 19/2022. Data: 
25/05/2022; Horário 09:00h (horário de Brasília); Endereço Eletrônico: 
www.comprasnet.gov.br. Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
QUE EXCLUSIVAMENTE PRESTE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA
PROCESSAMENTO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE 
PAGAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NESTE INTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. Locais 
para acesso ao Edital : A) Sít io da Defensor ia Públ ica do Estado: 
www.defensoriapublica.mt.gov.br; B) E-mail: comissaopregao@dp.mt.gov.br e 
pregoeiros@dp.mt.gov.br ou C) Sede Administrativa DPMT: situada na Rua 02, 
esquina com a Rua C, Setor A, Quadra 04, Lote 04, Centro Politico Administrativo, 
Cuiabá/MT, CEP: 78.049-912 – horário: 12:00 às 18:00. Cuiabá-MT, 05 de maio de 
2022.

Érick Rocha Said - Coordenador de Aquisições e Contratos

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO Processo Número: 1011872-74.2017.8.
11.0015. Parte(s) Polo Ativo:ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERENTE). Advogado(s) Polo
Ativo:CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - MT20334-S (ADVOGADO(A)) Parte(s)
Polo Passivo:ROBERTO CARLOS GRAMINHO (REQUERIDO)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 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.
(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA PROCESSO n. 1011872-74.2017.
8.11.0015 Valor da causa: R$ 22.981,69 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->BUSCA E
APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome:ITAU UNIBANCO S.A. Endereço: PRAÇAALFREDO
EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-030
POLO PASSIVO: Nome: ROBERTO CARLOS GRAMINHO Endereço: RUA DOS
BEIJA-FLORES, 865, - DE 577/578 AO FIM, JARDIM DAS NAÇÕES, SINOP - MT - CEP:
78556-408 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(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 afirmados
na petição inicial, BEM COMO SUA INTIMAÇÃO DO BEM QUE FOI APREENDIDO (descrito
abaixo), 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: Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que
BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A, instituição financeira, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/
0001-04 move em desfavor de ROBERTO CARLOS GRAMINHO, inscrito(a) no CPF sob nº
894.996.200-44, sustentando que na data de 16/06/16, as partes celebraram Cédula de Crédito
(Cédula de Crédito), sob o nº 30428-287554174, no valor total de R$ 25.215,23, com pagamento
por meio de 36 parcelas mensais e consecutivas Tendo como objeto o bem com as seguintes
características: 01 (um) veículo marca/modelo VOLKSWAGEN CROSS FOX 1.6, chassi
9BWAB05Z494059621, Renavam 00985979364, placa NDS 2245,, ano 2008/2008, cor prata.
Alega que o Requerido não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando
de efetuar o pagamento da parcela nº 11, com vencimento em 15/05/17, acarretando,
consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data
19/10/17 (doc. demonstrativo de débito), resulta no valor total, líquido e certo, de R$ 22.981,69.
Ante o inadimplemento e comprovada a mora, por meio de protesto, conforme parágrafos 2°
e 3°, do artigo 2º, do Decreto-Lei n° 911/69, com as alterações da Lei n° 13.043/14, pode ser
pleiteada contra o (a) Requerido (a) a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
BEM APREENDIDO: 01 (um) veículo marca/modelo VOLKSWAGEN CROSS FOX 1.6, chassi
9BWAB05Z494059621, Renavam 00985979364, placa NDS 2245,, ano 2008/2008, cor prata.
DECISÃO: “Processo: 1011872-74.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
REQUERIDO: ROBERTO CARLOS GRAMINHO Vistos, etc Da análise dos autos, verifica-se
que o bem móvel objeto da presente ação já foi apreendido, no entanto o réu não foi encontrado
para citação (ID 17144896). Após diversas tentativas de localização do réu, inclusive com
pesquisas nos sistemas conveniados, conclui-se que a parte encontra-se em lugar incerto e
não sabido. Assim, defiro o pedido de ID 50295158, e determino a citação do réu, por edital,
com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando a advertência de que será nomeado curador
especial em caso de revelia, cumpridos os requisitos do artigo 257 do CPC, bem como o
prazo de 15 (quinze) para contestação. Cumpra-se. Intimem-se. Às providências necessárias.
Sinop, 27 de fevereiro de 2022. Bruna de Oliveira Farias Juíza Substituta (Designação –
Portaria nº 66/2022-PRES)\” 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 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) 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 afixado no lugar de costume e publicado na
forma da Lei. Eu, RITA DE CACIA FIGUEIREDO MEDEIROS, digitei. SINOP, 21 de março de
2022. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/
2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema
PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS
DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO Para acessar as peças e
atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home,
pelo seu navegador de internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia
aqui seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a câ-
mera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal aberto, acesse o servi
-ço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código”
localizado abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet,
deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter acesso, bem
como proceder o seu cadastramento ao sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder
à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade
“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. (Art. 21 da
Resolução nº 03/2018-TP) . 2) Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada
o ícone de resposta a que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do
Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à
intimação, com o consequente lançamento de decurso de prazo Para maiores informações,
favor consultar o Manual do PJe paraAdvogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MATO GROSSO - TCE-MT, com CNPJ nº 15.024.128/0001-
-62, sediado em Cuiabá/MT, no Centro Político Administrativo/CPA, na Rua Conselheiro Benjamin 
Duarte Monteiro s/n°, Ed. Marechal Rondon, Caixa Postal: 1003, CEP: 78.049-915, torna público 
que fará realizar no dia 27 de Maio de 2022, a partir das 09:00 horas, LEILÃO PÚBLICO tipo maior 
lance ofertado nas modalidades ONLINE/ELETRONICO, no site www.vipleiloes.com.br, para 
alienação de veículos pertencentes ao seu patrimônio, pelo Leiloeiro Público O�cial do Estado do 
Mato Grosso, Sr. ERICO LAGES SOARES, Matrícula 045/2021- JUCEMAT, nos termos da Lei n.º 
8.666/93 e do Decreto n.º 21.981/32 e suas alterações, em conformidade com o processo 
administrativo nº 79.617-4/2021 – TCE-MT, atendidas as especi�cações e formalidades.

EDITAL DE LEILÃO N.º 01/2022
Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso

BANBRISA
AGROPECUÁRIA S.A.

CNPJ Nº 01.275.926/0001-52 - NIRE 5130000631-6
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária

Realizada em 06.07.2020
Data, Hora, Local: 06.07.2020, às 09hs, na sede social, Rodovia MT-
020, Km 132, em Água Boa/MT. Convocação: Através de edital de 
convocação publicados no Diário Ofi cial do Estado do Mato Grosso, 
nas edições dos dias 25, 26 e 29.06.2020 e no Diário de Cuiabá, nas 
edições dos dias 25, 26 e 27.06.2020. Presença: Totalidade do capital 
social. Mesa: Presidente: Cyro de Souza Nogueira Junior e 
Secretário: Fernando Manuel Branco de Almeida. Deliberações 
Aprovadas: (a) Dispensa da presença na Assembleia, de 
representantes da empresa de auditoria independente; (b) O Balanço 
Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras relativos ao 
exercício social encerrado em 31.12.2019, publicados no Diário Ofi cial 
do Mato Grosso e no Diário de Cuiabá, nas edições do dia 28.02.2020; 
(c1) Reeleger para integrarem o Conselho de Administração para um 
mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que vier 
a deliberar sobre as Demonstrações Financeiras do exercício social a 
se encerrar em 31.12.2021: Esmeralda de Souza Nogueira 
Buchaim, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, 
advogada, RG nº 6.607.721 SSP/SP e CPF nº 033.415.598-33; 
Fernando Manuel Branco de Almeida, brasileiro, divorciado, 
engenheiro, RG nº 3.648.531 SSP/SP e CPF nº 033.415.588-61 e Marco 
Antonio Antoniazzi Pucci, brasileiro, casado no regime de 
comunhão parcial de bens, administrador, RG nº 8.077.614 e CPF nº 
033.415.638-65, todos domiciliados em São Paulo/SP; (c2) Suspensão 
de pagamento de honorários ao Conselho de Administração e à 
Diretoria, por prazo indeterminado; (c3) Registrar a declaração dos 
Conselheiros ora reeleitos de que não estão incursos em nenhum dos 
crimes que os impeçam de exercer atividades mercantis, tendo tomado 
posse de seus respectivos cargos, nesta data, em termo lavrado em 
folha apartada, em anexo, comprometendo-se a transcrevê-los nos 
livros próprios tão logo averbados pela Companhia perante a Junta 
Comercial do Estado de São Paulo; (d1) Implementação de novos 
negócios à Companhia notadamente daqueles que envolvam parcerias 
agrícolas; (d2) Indicação do Sr. Antonio Luiz Garcia Petenate, brasileiro, 
casado, Controller, RG SSP/SP nº 9.001.154-5, CPF nº 991.976.008-06, 
para fazer a representação da Companhia perante as repartições 
públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, sociedades de 
economia mista e sociedades privadas, nos atos de rotina 
administrativas, mediante outorga da respectiva procuração pública, 
que deverá estabelecer os termos e poderes com o qual o mesmo 
deverá agir. Encerramento: Água Boa/Mato Grosso, 06.07.2020. 
Cyro de Souza Nogueira Junior - Presidente da Mesa; Fernando 
Manuel Branco de Almeida - Secretário. p. Brinquedos 
Bandeirante S/A. - Fernando Manuel Branco de Almeida. Ricardo 
José Antoniazzi Pucci: p. Brinquedos Bandeirante Agropecuária 
Ltda. - Cyro de Souza Nogueira Junior, Marco Antonio Antoniazzi 
Pucci. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifi co o registro 
em 23/02/2022 sob nº 2489846, Protocolo: 220207356 de 15/02/2022. 
Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

Sinagro  Produtos  Agropecuários  S/A  (CNPJ:  04.294.897/0058-08),  torna  público  que
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMM da Prefeitura de Lucas do Rio
Verde - MT, o pedido  de Licença Prévia (LP),  Licença de Instalação (LI)  e Licença  de
Operação (LO), para atividade de Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos,
Fertilizantes e Corretivos do Solo, estabelecida na Rua dos Narcisos, número 1855W, Setor
44, Bairro Bandeirantes, CEP 78.455-000, Lucas do Rio Verde - MT. 11/05/22

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SESC 22/0016

O SESC/AR/MT, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, 
designada pela Portaria Sesc 0179/2019, Portaria 0191/2020 e pela Portaria 
Sesc 0338/2020, torna público para o conhecimento das empresas interessadas 
que no local, horário e data, abaixo indicados, realizará licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO - tipo MENOR PREÇO, com critério de julgamento: 
Menor Taxa de Administração: por lote, Contratação de empresa 
especializada na prestação de Serviços de Gerenciamento de Combustível, 
com implantação de sistema informatizado e integrado, visando atender 
as necessidades das unidades SESC/AR/MT, de acordo com a Resolução 
SESC 1.252/12-CN, de 01 de Agosto de 2012 e em obediência aos termos e 
às condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. DATA E HORÁRIO: dia 
25/05/2022 às 09h30min (Horário de Brasília), Local: Sessão Pública, por 
meio de internet, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 
transferido para o sistema “LICITANET” Página do LICITANET no endereço: 
www.licitanet.com.br, Telefone: (65) 3616-7917/3616-7930. Luciana Ortiz 
Silva - PREGOEIRA. CARLOS ALBERTO TONDATI RISSATO - DIRETOR 
REGIONAL DO SESC/AR/MT. (11/05/2022)

BANBRISA
AGROPECUÁRIA S.A.

CNPJ Nº 01.275.926/0001-52 NIRE 5130000631-6
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de 

Administração Realizada em 06.07.2020
Data, Hora, Local: 06.07.2020, às 10hs, na sede social, Rodo-
via MT-020, Km 132, em Água Boa/MT. Presença: Totalidade dos 
membros. Mesa: Presidente: Fernando Manuel Branco de Al-
meida e Secretário: Marco Antonio Antoniazzi Pucci. Deli-
berações Aprovadas: (a) reeleger para a Diretoria, para um 
mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária de 
2022 que vier a deliberar sobre as Demonstrações Financeiras do 
exercício social a se encerrar em 31.12.2021, os Srs. Cyro de Sou-
za Nogueira Junior, brasileiro, divorciado, administrador, RG nº 
7.989.794 SSP/SP e CPF/MF nº 012.528.638-45, Fernando Ma-
nuel Branco de Almeida, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG 
nº 3.648.531 SSP/SP e CPF/MF nº 033.415.588-61 e Ricardo José 
Antoniazzi Pucci. brasileiro, casado, administrador, RG nº 
8.077.615 SSP/SP e CPF/MF nº 031.397.998-70, todos domicilia-
dos em São Paulo/SP e (b) registrar a declaração dos diretores ora 
reeleitos, de que não estão incursos em nenhum dos crimes pre-
vistos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis: c) 
aprovar a determinação da tomada de medidas práticas pela Di-
retoria no tangente à implementação de novos negócios de par-
cerias agrícolas à Companhia. Encerramento: Nada mais. Água 
Boa/Mato Grosso, 06.07.2020. Fernando Manuel Branco de 
Almeida, Presidente; Marco Antonio Antoniazzi Pucci, Se-
cretário. Esmeralda de Souza Nogueira Buchaim, Fernando Ma-
nuel Branco de Almeida, Marco Antonio Antoniazzi Pucci, Mem-
bros. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico o re-
gistro em 13/04/2022 sob nº 2510346, Protocolo: 220476586 de 
13/04/2022. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.
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Pois é. Vi através dessas coisas 
como tudo na minha vida tinha se 
transformado. Virei o Felipe Camar-
go da TV, um ator conhecido. Foi de 
uma hora para outra e eu não tinha 
maturidade para conviver com 
aquilo. Fui uma aposta da Globo 
que queria caras novas.

P - COMO DEFINE SEU PERSONA-
GEM MARCOS E A TRAMA?

FC - Ela fala de amor e é uma 
espécie de Romeu e Julieta. Duas 
famílias, uma de classe média alta e 
a outra (a minha) de classe baixa. O 
Marcos era filho de pais separados. 
Nos anos 1950, isso rendia precon-
ceito. Uma mulher desquitada era 
quase uma prostituta. E não cabia 
na cabeça da família da Lurdinha 
[Malu Mader, seu par romântico] 
que ela se relacionasse com o filho 
de casal desquitado. Cria-se um 
conflito do impedimento que os faz 
lutar por esse amor.

P - SE PUDERMOS TRAÇAR UM 
PARALELO, O PERSONAGEM ERA 
REJEITADO PELOS SOGROS. VOCÊ 
JÁ FOI REJEITADO NA CARREIRA?

FC - Já tive momentos muito di-
fíceis, de ficar sem receber convites 
para trabalhar e é terrível. Em 2022 
eu completo 40 anos de profissão, é 
uma vida, e essa vida não é em linha 
reta. Ser ator nesse país é compli-
cado, ainda mais com um governo 
que não valoriza a cultura. Vi muita 
gente que ficou pelo caminho, que 
abandonou ou que foi tentar outro 
ramo. Não é legal sentir rejeição, 
mas tive que trabalhar isso. Jamais 
abandonaria o que eu faço mesmo 

E2 - Ilustrado - Cuiabá, quarta-feira, 11 de maio de 2022

LEONARDO VOLPATO
Da Folhapress - São Paulo

Minissérie de sucesso dos anos 
1980 da Globo, “Anos Dourados” 
estreia na plataforma do Glo-
boplay nesta segunda-feira (9). 
Protagonista da trama ao lado 
de Malu Mader, o ator Felipe Ca-
margo, 61, lembra que não tinha 
maturidade para aguentar a vira-
da radical que sua vida deu com 
o estrelato.

Em uma semana ele era um 
ator de teatro de 26 anos, des-
conhecido do grande público, e 
na outra encabeçava o principal 
projeto da maior emissora do 
país. Todos esses holofotes e as-
sédio das fãs, que enlouqueciam 
sempre quando ele saía do mar de 
Ipanema, mexeram, e muito, com 
a sua cabeça.

“No Natal, sempre reuníamos 
a família lá em casa. Tinha uns 
tios que eu via pouco. Então eu 
cheguei em casa e lembro de uma 
tia pedir um autógrafo. ‘Mas, tia, a 
gente se conhece desde pequeno’. 
Pois é. Vi através dessas coisas 
como tudo na minha vida tinha se 
transformado”, recorda ele.

Foi a partir do Marcos que vie-
ram personagens de peso e tama-
nho na TV. Camargo recorda com 
carinho de “Roda de Fogo” (1986), 
onde contracenou com Tarcísio 
Meira [1935-2021], “Mandala” 
(1987), “Despedida de Solteiro” 
(1992), além de filmes. “’Anos 
Dourados’ me colocou em outro 
patamar”, destaca o ator, que em 
meio aos grandes projetos ainda 
se casou com Vera Fischer, 70, com 
quem tem um filho.

Agora, ele celebrando 40 anos 
de profissão e abre o jogo sobre re-
jeições na carreira, o afastamento 
das novelas, o dia que foi “salvo” 
de ir embora do país após receber 
uma ligação do diretor Fernando 
Meirelles e fala a respeito do novo 
projeto para a Disney+ que ele diz 
ser uma das coisas mais legais que 
já fez.

“Vivi bastante, mas tenho mui-
to a viver ainda. Agradeço aos 40 
anos de profissão, aprendi muito, 
às vezes a duras penas, mas não 
me sinto consagrado”, afirma ele. 
Leia abaixo trechos editados da 
entrevista.

P - Quais suas principais lembran-
ças de “Anos Dourados” que chega 
ao Globoplay?

FC - Essa minissérie tem apenas 
20 capítulos. Tenho muitas lem-
branças e todas muito boas, pois 
ela foi um divisor de águas na vida 
pessoal e profissional. Comecei 
minha carreira de ator em 1982 e 

até essa estreia de ‘Anos Dourados’ 
eu era do teatro, com notoriedade 
pequena. E quando me vi protago-
nista do meu primeiro trabalho na 
TV comecei a ser conhecido no país 
todo, foi uma mudança radical. Foi 
uma obra magnífica do Gilberto 
Braga [1945-2021] e com direção de 
Roberto Tauma [1949-2015]. Com 
atores como Taumaturgo Ferreira, 
Malu Mader e Isabela Garcia, com 
quem tenho laços até hoje.

P - Você começou, do dia para a 
noite, a ter legião de fãs. Como era 
na época?

FC - A minha vida particular 
mudou completamente, pois não saí 
do teatro para fazer uma ponta na 
TV. Eu era o protagonista da série 
de maior sucesso no Brasil até hoje. 
Digo isso tranquilamente, pois é a 
mais reprisada, a mais vendida. Me 
recordo de uma história engraçada 
dessa época. Eu ia muito à praia, 
morava em Ipanema com meu pai. 
Um dia fui dar um mergulho e 
quando voltei da água tinham umas 
15 meninas em fila e gritando: ‘é ele, 
é ele’. Me assustei e voltei para o 
mar e saí nadando para longe. Não 
era acostumado com assédio de fã. 
Minha vida pessoal se transformou 
após ‘Anos Dourados’.

P - Tem outras histórias como 
essa que aconteceram com você?

FC - No Natal, sempre reuní-
amos a família lá em casa. Tinha 
uns tios que eu via pouco. Então eu 
cheguei em casa e lembro de uma 
tia pedir um autógrafo. ‘Mas, tia, a 
gente se conhece desde pequeno’. 

Felipe Camargo lembra rejeição e diz 
que faltou maturidade ao ver sucesso

nos momentos difíceis.

P - TEVE ALGUM MOMENTO EM 
QUE VOCÊ SE SENTIU VALORIZA-
DO E ESTIMULADO NESSE MEIO 
TEMPO?

FC - Teve uma fase em que 
queria sair do Brasil, ir para os 
Estados Unidos, estudar inglês. Já 
estava um ano sem trabalhar. Só 
apareciam coisas que eu não con-
siderava legais. Mas a vida é louca. 
Quando eu estava literalmente de 
malas prontas, o [diretor] Fernan-
do Meirelles me ligou. Achei que 
fosse trote. Ele falou que tinha um 
trabalho para mim como prota-
gonista de uma série. Era ‘Som & 
Fúria’ (2009). Essa vida é maluca e 
às vezes coisas boas pintam.

P - SUA ÚLTIMA NOVELA FOI “ES-
PELHO DA VIDA”, EM 2018. VOCÊ 
SE DISTANCIOU DELAS POR OP-
ÇÃO OU POR FALTA DE CONVITE?

FC - Eu até recebi convite para 
essa novela das 18h de agora, 
‘Além da Ilusão’, mas houve mui-
tas mudanças de direção e acabou 
não rolando. A Globo entrou com 
uma política de trabalhos por obra 
certa e nesse momento não estou 
contratado. Mas quero trabalhar, 
esses streamings vieram para somar 
e abriram mercado. O que mais 
conta para eu aceitar um projeto 
é o personagem, e ele pode ser em 
peça, em série, filme, no streaming 
ou na novela.

P - VOCÊ TEM NOVOS PROJETOS 
NO STREAMING? PODE FALAR 
SOBRE ELES?

TELEVISÃO  ‘Anos Dourados’, quando estreava 
na TV e tomava sustos com fãs

FC - Eu gravei uma série para 
o Disney+ que se chama ‘O Santo 
Maldito’ e tem estreia programada 
para este ano. Sou o protagonista 
dela. E digo com toda a certeza: 
esse foi um dos melhores perso-
nagens que já fiz na vida. Estou 
vivendo um momento bacana com 
possibilidade de uma segunda 
temporada. E esse trabalho apare-
ceu na pandemia, por isso me sinto 
abençoado.

P - Como é o seu personagem?
FC - Ele é um professor de cur-

sinho e escritor que se apaixona 
por uma aluna menor de idade. A 
faculdade descobre esse caso e o 
manda embora. Mas os dois se ca-
sam e têm uma filha. Ele é um ateu 
convicto e então a mulher dele sofre 
um acidente e fica hospitalizada. 
Nessa hora, acontece uma coisa que 
não posso dizer que todos começam 
a achar que meu personagem faz 
milagre. Então, um pastor me ofe-
rece uma grana para fazer cultos em 
igreja evangélica.

P - Nesses 40 anos de carreira e 
com quase 62 de vida, que balanço 
você faz da sua trajetória até hoje?

FC - Creio que sou um insis-
tente. Nossa profissão depende 
mais da dedicação do que do 
talento e temos que ter vocação. 
Fiz coisas das quais me orgulho 
muito, como ‘Anos Dourados’ e a 
minha primeira peça teatral, que 
foi ‘Capitães de Areia’. Mas já pe-
guei muito trabalho ruim também 
que hoje vejo que me ajudaram 
a ter força e evoluir. Tenho um 
reconhecimento legal, mas isso 
não interessa, porque só penso 
em fazer bem o próximo trabalho.

P - DIRIA, ENTÃO, QUE SUA TRAJE-
TÓRIA ESTÁ SÓ COMEÇANDO?

FC - Fiz coisas que adorei, de-
testei, conheci gente bacana, outras 
que não eram nada legais, algumas 
cuja amizade perdura até hoje. Ago-
ra entro num trabalho 

Felipe Camargo
Ator
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AGROPECUÁRIA S.A.

CNPJ Nº 01.275.926/0001-52 NIRE 5130000631-6
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 06 DE JULHO DE 2020
A Reunião do Conselho de Administração da BANBRISA AGRO-
PECUÁRIA S/A. instalada com a presença da totalidade de seus 
membros, presidida pelo Sr. Fernando Manuel Branco de Al-
meida, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador do RG nº 
3.648.531 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 033.415.588-61, 
domiciliado na Avenida Vila Ema, nº 2.258, Vila Ema, São Paulo/
SP, CEP: 03282-000, e secretariada pelo Sr. Marco Antonio An-
toniazzi Pucci. brasileiro, casado, administrador, portador do RG 
nº 8.077.614 e inscrito no CPF/MF sob o nº 033.415.638-65, do-
miciliado na Avenida Vila Ema, nº 2.258, Vila Ema, São Paulo/SP, 
CEP: 03282-000, realizou-se às 10:00 horas do dia 06 de julho de 
2020, em sua sede social, na Rodovia MT-020, Km 132, em Água 
Boa, Estado do Mato Grosso, CEP: 78635-000. Na conformidade 
da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por 
unanimidade de votos: (a) reeleger para a Diretoria, para um man-
dato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária de 2022 
que vier a deliberar sobre as Demonstrações Financeiras do exer-
cício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021, os Srs. Cyro 
de Souza Nogueira Junior, brasileiro, divorciado, administra-
dor, portador do RG nº 7.989.794 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob 
o nº 012.528.638-45, domiciliado na Avenida Vila Ema, nº 2.258, 
Vila Ema, São Paulo/SP, CEP: 03282-000: Fernando Manuel Bran-
co de Almeida, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador do 
RG nº 3.648.531 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 033.415.588-
61, domiciliado na Avenida Vila Ema, nº 2.258, Vila Ema, São Pau-
lo/SP. CEP: 03282-000: e Ricardo José Antoniazzi Pucci. bra-
sileiro, casado, administrador, portador do RG nº 8.077.615 SSP/
SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 031.397.998-70, domiciliado na 
Avenida Vila Ema, nº 2.258, Vila Ema. São Paulo/SP, CEP: 03282-
000 e (b) registrar a declaração dos diretores ora reeleitos. de que 
não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os 
impeçam de exercer atividades mercantis: c) aprovar a determi-
nação da tomada de medidas práticas pela Diretoria no tangente 
à implementação de novos negócios de parcerias agrícolas à Com-
panhia. Concluída a pauta do dia e como não houve manifesta-
ção dos presentes, foi esta reunião encerrada. lavrando-se a pre-
sente ata, cujos termos foram aprovados pelos membros. que a 
subscrevem. Água Boa/Mato Grosso. 06 de julho de 2020. (aa) 
Fernando Manuel Branco de Almeida, Presidente da Mesa: 
(aa) Marco Antonio Antoniazzi Pucci, Secretário da Mesa. Es-
meralda de Souza Nogueira Buchaim: Fernando Manuel Branco de 
Almeida, Marco Antonio Antoniazzi Pucci, Membros. Junta Comer-
cial do Estado de Mato Grosso. Certifico o registro em 13/04/2022 
sob nº 2510346, Protocolo: 220476586 de 13/04/2022. Julio Fre-
derico Muller Neto - Secretário Geral.

BANBRISA
AGROPECUÁRIA S.A.

CNPJ Nº 01.275.926/0001-52 - NIRE 5130000631-6
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 06 DE JULHO DE 2020
A Assembleia Geral Ordinária da BANBRISA AGROPECUÁRIA S/A, 
instalada com a presença de acionistas representando a totalidade do 
capital social, convocada na forma legal, através de edital de convo-
cação publicados no Diário Ofi cial do Estado do Mato Grosso, nas edi-
ções dos dias 25, 26 e 29 de junho de 2020, páginas 60, 54 e 52, res-
pectivamente, e no Diário de Cuiabá, nas edições dos dias 25, 26 e 27 
de junho de 2020, páginas A7, A7 e A7, respectivamente, presidida 
pelo Diretor, Sr. Cyro de Souza Nogueira Junior, brasileiro, divor-
ciado, administrador, portador do RG nº 7.989.794 SSP/SP e Inscrito 
no CPF/MF sob o nº 012.528.638-45, domiciliado na Avenida Vila Ema, 
nº 2.258, Vila Ema, São Paulo/SP, CEP: 03282-000 e secretariada pelo 
Diretor, Sr. Fernando Manuel Branco de Almeida, brasileiro, di-
vorciado, engenheiro, portador do RG nº 3.648.531 SSP/SP e inscrito 
no CPF/MF sob o nº 033.415.588-61, domiciliado na Avenida Vila Ema, 
nº 2.258, Vila Ema, São Paulo, CEP: 03282-000, realizou-se às 09:00 
horas do dia 06 de julho de 2020, em sua sede social, na Rodovia MT-
020, Km 132, em Água Boa, Estado do Mato Grosso, CEP: 78635-000. 
Em conformidade aos editais de convocação consiste a Ordem do 
Dia: a) Tomada as contas dos administradores, exame, discussão e 
votação das demonstrações fi nanceiras do exercício encerrado em 31 
de dezembro de 2019; b) Deliberações sobre o resultado do exercício. 
c) Eleição do Conselho de Administração e deliberação sobre remu-
neração da administração. d) Outros assuntos de interesse social. Es-
tando presentes à assembleia administradores da companhia, foram 
tomadas, por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legal-
mente impedidos, quando exigido por lei, as seguintes Deliberações: 
(a) aprovar, sem reservas, a dispensa da presença na Assembleia, de 
representantes da empresa de auditoria independente; (b) aprovar, 
sem reservas, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Fi-
nanceiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2019, publicados no Diário Ofi cial do Mato Grosso e no Diário de 
Cuiabá, nas edições do dia 28 de fevereiro de 2020, nas páginas 195 
e A7, respectivamente; (c1) reeleger para integrarem o Conselho de 
Administração para um mandato que se estenderá até a Assembleia 
Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as Demonstrações Financei-
ras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021 os 
Srs. Esmeralda de Souza Nogueira Buchaim, brasileira, casada 
no regime de comunhão parcial de bens, advogada, portadora do RG 
nº 6.607.721 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 033.415.598-33, do-
miciliada na Avenida Vila Ema, nº 2.258, Vila Ema, São Paulo/SP, CEP: 
03282-000; Fernando Manuel Branco de Almeida, brasileiro, di-
vorciado, engenheiro, portador do RG nº 3.648.531 SSP/SP e inscrito 
no CPF sob o nº 033.415.588-61, domiciliada na Avenida Vila Ema, nº 
2.258, Vila Ema, São Paulo/SP, CEP: 03282-000 e Marco Antonio An-
toniazzi Pucci, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de 
bens, administrador, portador do RG nº 8.077.614 e inscrito no CPF 
sob o nº 033.415.638-65, domiciliado na Avenida Vila Ema, nº 2.258, 
Vila Ema, São Paulo/SP, CEP: 03282-000; (c2) aprovar a suspensão 
de pagamento de honorários ao Conselho de Administração e à Dire-
toria, por prazo indeterminado; (c3) registrar a declaração dos Con-
selheiros ora reeleitos de que não estão incursos em nenhum dos cri-
mes previstos em lei que os impeçam de exercer administração ou ati-
vidades mercantis em virtude de condenação criminal, tendo tomado 
posse de seus respectivos cargos, nesta data, em termo lavrado em 
folha apartada, em anexo, comprometendo-se a transcrevê-los nos li-
vros próprios tão logo averbados pela Companhia perante a Junta Co-
mercial do Estado de São Paulo; (d1) aprovar a implementação de 
novos negócios à Companhia notadamente daqueles que envolvam 
parcerias agrícolas; (d2) aprovar a indicação do Sr. Antonio Luiz Gar-
cia Petenate, brasileiro, casado, Controller, RG SSP/SP nº 9.001.154-5; 
CPF nº 991.976.008-06, para fazer a representação da Companhia pe-
rante as repartições públicas federais, estaduais e municipais, autar-
quias, sociedades de economia mista e sociedades privadas, nos atos 
de rotina administrativas, mediante outorga da respectiva procuração 
pública, que deverá estabelecer os termos e poderes com o qual o mes-
mo deverá agir. Concluída a pauta do dia e como não houve manifes-
tação dos presentes foi esta assembleia encerrada, lavrando-se a pre-
sente ata, cujos termos foram aprovados pelos Acionistas, que a subs-
crevem. Água Boa/Mato Grosso, 06 de julho de 2020. (aa) Cyro de 
Souza Nogueira Junior - Presidente da Mesa; (aa) Fernando Ma-
nuel Branco de Almeida - Secretário da Mesa. p. Brinquedos 
Bandeirante S/A. - Fernando Manuel Branco de Almeida. Ricardo 
José Antoniazzi Pucci: p. Brinquedos Bandeirante Agropecuária 
Ltda. - Cyro de Souza Nogueira Junior, Marco Antonio Antoniazzi Puc-
ci. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifi co o registro em 
23/02/2022 sob nº 2489846, Protocolo: 220207356 de 15/02/2022. 
Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

LIGIA GONÇALVES DINIZ
Da Folhapress – São Paulo

Em um dos poemas de “A Chama”, le-
mos que, assim como lagos e montanhas, 
o ego é uma criação divina e que, por 
isso, o ser humano não deve ter vergonha 
de falar de si mesmo —de dizer “eu” e 
“meu”. Entre tantos versos que tratam 
da própria experiência, tal autocompla-
cência seria quase intragável, não fosse 
o carisma absurdo de Leonard Cohen.

Livros de espólio são estranhos: de-
dicados sobretudo a fãs, quase sempre 
são obras cujo único propósito é aca-
lentar corações partidos. Os melhores 
casos trazem algo de valor que o autor 
não concluiu, mas só em situações raras 
são publicados rascunhos cujo interesse 
ultrapassa o afetivo ou o arquivístico.

Publicado originalmente em 2018, 
dois anos após a morte de Cohen, “A 
Chama” —”The Flame”, no original— 
traz de tudo isso um pouco e chega agora 
ao Brasil em ótima tradução, de Caetano 
W. Galindo, que inclui ao fim os textos 
originais.

O livro reúne poemas inéditos e le-
tras de quatro álbuns, além de desenhos 

LIVROS - CRÍTICA

Leonard Cohen sabe ser cafona e sincero como poucos
(principalmente autorretratos), anotações 
de diários, um discurso de agradecimen-
to e uma troca de emails com um amigo, 
que se encerra menos de 24 horas antes de 
sua morte. “Foi muito divertido. Fiquem 
bem, caros amigos”, escreve ele quase ao 
fim. Como não se comover?

Seria bobo esperar o imprevisível 
de alguém que se foi aos 82 anos, após 
14 álbuns de estúdio e uma dúzia de 
livros de poesia e ficção. Em “A Chama”, 
Cohen ainda canta o desejo amoroso e a 
tensão entre o mundano e o divino, mas 
a perspectiva —a de um homem que 
se aproxima da morte— é o que muda 
tudo. Temos aqui um dos poucos casos 
em que faz sentido festejar as ruminações 
erótico-existenciais de um homem idoso, 
branco, rico e famoso.

Em um dos rascunhos, Cohen escreve 
que “você jamais vai entender/ e não pre-
cisa entender/ você não deveria entender/ 
o que significa ser um homem”. Talvez. 
Mas as páginas de “A Chama” se esme-
ram para nos explicar, e valem o esforço.

Em um breve texto que acompanha 
um autorretrato, notamos o medo obses-
sivo de ser mal compreendido: “Tudo vai 
voltar sob a luz errada/ completamente 

equivocado/ e serei visto como o homem/ 
que devotei quase toda a vida a não ser”.

“A Chama” é o último empenho para 
que o inevitável seja evitado. Trazendo 
escritos que remontam aos anos 1970, o 
conjunto carrega um olhar que aponta 
de 2016 para trás: os 63 poemas foram 
revisados nos últimos anos de vida por 
Cohen, e os rascunhos foram seleciona-
dos a partir de anotações transcritas sob 
sua supervisão. Estes, aliás, ocupam mais 
de um terço do livro e são o que ele tem 
de melhor.

Leonard Cohen foi perdendo o medo 
de ser cafona. Às vezes isso deu certo, às 
vezes foi um erro, e a dualidade aparece 
bem nos poemas acabados. Já na liber-
dade das anotações, vemos como ele 
chafurda na cafonice e se diverte nela, 
alternando momentos comoventes e ou-
tros deliberadamente patéticos.

Em um poema, na idade tardia, “o 
desejo se ajoelha/ como um bezerro/ 
na palha do espanto” (“Dimensões do 
Amor”). Nas anotações, o “comandante 
Cohen está ferido/ de velhice ou de pai-
xão” e ele, “que tem cem amantes/ vestido 
de monge/ pede um copo d’água/ para 
um enxame de moscas”.
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