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JURUENA ENERGIA S.A.
CNPJ nº 07.283.842/0001-47

BALANÇO PATRIMONIAL em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais, exceto quando incluído de outra forma)

ATIVO Nota 2021 2020
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 5 888 755
Contas a receber de clientes 6 2.936 1.051
Outras contas a receber 208 22

4.032 1.828
NÃO CIRCULANTE
Operações com empresas ligadas 7 18.602 26.421
Adiantamentos para aquisição de quotas 1.460 1.460
Deposito judicial 256 46

20.318 27.927
Imobilizado líquido 8 13.629 14.406

13.629 14.406
TOTAL DO ATIVO 37.979 44.161
PASSIVO Nota 2021 2020
CIRCULANTE
Fornecedores 341 88
Empréstimos e financiamentos 13 6 298
Impostos e contribuições sociais 9 296 210
Taxas regulamentares 10 628 678
Obrigações do programa de eficiência 

energética 11 9 4
Provisão para férias e encargos sociais 107 73

1.387 1.351
NÃO CIRCULANTE
Obrigações do programa de eficiência 

energética 11 1.101 972
Provisão para contingências cíveis 12 4.967 4.337
Provisão para contingências trabalhistas 12 280 280
Empréstimos e financiamentos 13 – 5

6.348 5.594
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 14 18.510 18.510
Reserva Legal 3.636 3.215
Reservas de lucros 8.098 15.491

30.244 37.216
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO 

LIQUIDO 37.979 44.161
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais, exceto quando incluído de outra forma
2021 2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Suprimento de energia elétrica 15.708 13.899
Venda de energia elétrica incentivada 7.474 4.657

23.182 18.556
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL
PIS (151) (121)
COFINS (695) (560)
Quota para Reserva Global de Reversão - RGR (27) (63)
Outros encargos setoriais (251) (166)

(1.124) (910)
Custo da venda de energia incentivada (6.771) (3.828)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 15.287 13.818
CUSTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
Encargo de uso do sistema de transmissão 

e distribuição (455) (390)
(455) (390)

CUSTO DE OPERAÇÃO
Pessoal (1.063) (1.027)
Material (258) (215)
Serviços de terceiros (2.780) (2.104)
Depreciação e amortização (968) (952)
Seguros (125) (39)
Outras receitas e despesas (524) (304)

(5.718) (4.641)
RESULTADO OPERACIONAL DO SERVIÇO 9.114 8.787
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
Rendimento de aplicações financeiras 4 3
Outras (despesas) e receitas financeiras 5 (67)

9 (64)
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS 9.123 8.723
Imposto de Renda (443) (350)
Contribuição Social (252) (201)

(695) (551)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 8.428 8.172
LUCRO POR AÇÃO 0,46 0,44
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais, exceto quando incluído de outra forma)

Capital 
Social

Re-
serva 
Legal

Reser-
va de 

lucros

Lucros 
acumu-

lados Total
Saldo em 31 de 

dezembro de 2019 18.510 2.806 7.728 – 29.044
Lucro do exercício – – – 8.172 8.172
Destinação do lucro 

líquido do exercício:
• Reserva de lucros – – 8.172 (8.172) –
• Constituição da 

  reserva legal – 409 (409) – –
Saldo em 31 de 

dezembro de 2020 18.510 3.215 15.491 – 37.216
Lucro do exercício 8.428 8.428
Destinação do lucro 

líquido do exercício:
• Reserva de lucros – – 8.428 (8.428) –
• Constituição da 

  reserva legal – 421 (421) – –
• Distribuição 

  de lucros – – (15.400) – (15.400)
Saldo em 31 de 

dezembro de 2021 18.510 3.636 8.098 – 30.244
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais, exceto quando incluído de outra forma)
2021 2020

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS

Lucro líquido do exercício 8.428 8.172
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do 

exercício ao caixa proveniente das atividades 
  operacionais:

– Depreciação e amortização 968 952
– Provisão para férias e encargos sociais 34 19
– Provisão para contingências cíveis 

  e trabalhistas 630 766
1.632 1.737

(Aumento) redução nos ativos circulante 
e realizável a longo prazo:
• Contas a receber de clientes (1.885) 908
• Adiantamento a fornecedores – 10
• Outras contas a receber e depósitos judiciais (396) 23

(2.281) 941
Aumento (redução) nos passivos circulante 

e realizável a longo prazo:
• Fornecedores 253 (25)
• Obrigações do programa de eficiência 

  energética e taxas regulamentares 84 (68)
• Impostos e contribuições sociais 86 –

423 (93)
Caixa líquido proveniente das atividades 

operacionais 8.202 10.757
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 

DE INVESTIMENTOS
• Aquisições de ativos imobilizados (191) (258)

Caixa líquido aplicado nas atividades 
de investimentos (191) (258)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
DE FINANCIAMENTOS
• Operações com empresas ligadas 7.819 (10.326)
• Empréstimos e financiamentos (297) (299)
• Distribuição de lucros (15.400) –

Caixa líquido aplicado nas atividades 
de financiamentos (7.878) (10.625)

Aumento (diminuição) do caixa 
e equivalentes de caixa 133 (126)

Caixa e equivalentes de caixa no início 
do exercício 755 881

Caixa e equivalentes de caixa no final 
do exercício 888 755

Aumento (diminuição) do caixa 
e equivalentes de caixa 133 (126)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO 
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais, exceto quando incluído de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Juruena Energia S.A. é uma sociedade por ações de capital 
fechado, cuja atividade operacional concentra-se na geração de 
energia elétrica, nas áreas de sua concessão legal, sendo tal 
atividade regulamentada e fiscalizada pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL, vinculada ao Ministério de Minas e 
Energia - MME. A Companhia iniciou suas operações a partir de 1 
de novembro de 2005, com a efetivação do processo de 
desverticalização, em atendimento à legislação pertinente. Em 29 
de dezembro de 2009 a Rede Power do Brasil S.A., por meio do 
contrato de compra e venda de ações, transferiu suas ações à E4U 
Energia Holding do Brasil Ltda. Essa operação de compra e venda 
foi concluída em 10 de dezembro de 2010, após anuência da 
operação pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 
consequentemente a partir dessa data, a Companhia passou a ser 
controlada pela empresa E4U Energia Holding do Brasil Ltda. 
CORONAVIRUS (COVID 19): Em 31 de janeiro de 2020, a 
Organização Mundial da Saúde anunciou que a COVID-19 é uma 
emergência de saúde global e em 11 de março de 2020 passou a 
tratar a doença como uma pandemia. O surto desencadeou 
decisões significativas de governos e entidades do setor privado, 
que somadas ao seu impacto potencial, aumentaram o grau de 
incerteza para os agentes econômicos e podem gerar efeitos nos 
valores reconhecidos nas demonstrações financeiras.
A Companhia está trabalhando ativamente nas medidas de 
prevenção para auxiliar no controle da disseminação do 
Coronavírus (COVID-19), reforçando os protocolos de higiene, 
propagando informações sobre o tema em seus canais de 
comunicação internos e seguindo as orientações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) cancelando eventos internos e viagens, 
adotando meios eletrônicos de comunicação, flexibilizando rotinas 
de trabalho para evitar aglomerações, adesão de trabalho remoto 
para diversos grupos de profissionais, dentre outras iniciativas. Os 
principais riscos e efeitos da pandemia no mercado já estão 
refletidos de forma conservadora nas projeções da Companhia para 
2022. Neste momento, a Companhia não prevê outros eventos 
adversos após o encerramento do exercício de 2021 a serem 
agregados a este relatório.
2. DAS CONCESSÕES
Em atendimento ao processo de desverticalização, a Resolução 
Autorizativa nº 309 de 5 de setembro 2005, anuiu a transferência da 
concessão de geração de energia elétrica da Centrais Elétricas 
Matogrossenses S.A. - CEMAT para a Juruena Energia S/A. A 
formalização dessa transferência ocorreu pela assinatura do aditivo 
ao contrato de concessão, quando convocado pela ANEEL. A 
Companhia explora os potenciais hidráulicos das usinas de Juína e 
Aripuanã, cujo prazo de concessão para a geração é de 30 anos, a 
partir de 1997, conforme Contrato de Concessão de Geração nº 
04/1997 e 010/2006 da Agência Nacional de Energia Elétrica - 
ANEEL, podendo ser prorrogado por período de até 20 anos, nos 
termos do art. 4 da Lei 9.074, de 1995. O Contrato de concessão 
assinado com a União Federal contém cláusulas específicas que 
garantem o direito à indenização do valor residual dos bens ao final 
da concessão. Para tanto, referidos bens são depreciados de 
acordo com as taxas determinadas pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL. Os potenciais hidráulicos apresentam as 
seguintes características:

Concessão/Usina
hidrelétrica Rio

Capacidade 
instalada 

MW

Data da 
con-

cessão

Data de 
venci-
mento

PCH - Juína Aripuanã 5.30 11/12/1997 11/12/2027
PCH - Aripuanã Aripuanã 0.80 11/12/1997 11/12/2027
UHE - Usina Hidre-

létrica Cachoeira 
  - Consórcio 0.63 31/01/1995 31/01/2024
3. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras e as notas explicativas estão 
apresentadas em milhares de reais, exceto se indicado de outra 
forma, e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária 
Brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, as 
normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e 
normas aplicáveis às concessionárias de serviço público de energia 
elétrica, definidas pelo poder concedente, a Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL.
4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
(a) Caixa e equivalentes de caixa: As disponibilidades são avaliadas 
pelo custo. Compreendem numerários em caixa, depósitos 
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com 
vencimentos originais de três meses ou menos. As aplicações 
financeiras são registradas com base no valor da operação 
acrescida dos rendimentos auferidos. (b) Imobilizado: Está 
registrado ao custo de aquisição ou construção e da reavaliação 
efetuada em 2001 e revisada em 31 de maio de 2005, conforme 
laudo de avaliação aprovado em Assembléia Geral Extraordinária, 
realizada em 29 de julho de 2005, quando os bens ainda pertenciam 
a Centrais Elétricas Matogrossense S.A. - CEMAT (anterior ao 
processo de desverticalização). A depreciação está calculada pelo 
método linear e as principais taxas anuais de depreciação, por 
macro atividade, de acordo com a Resolução da ANEEL nº 240, de 
05 de dezembro de 2006, são as seguintes:

Geração
Taxas anuais de 
depreciação (%)

Equipamentos em geral 10,00
Reservatórios, barragens e adutoras 2,00
Turbina hidráulica 2,50

(c) Redução do valor recuperável dos ativos: Os ativos imobilizados 
são revistos anualmente com o objetivo de identificar possíveis 
evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, algum evento ou 
alterações que possam indicar que o seu valor não possa ser 
recuperável. Quando houver perdas, essas serão reconhecidas no 
resultado pela diferença entre o contábil e o valor recuperável. (d) 
Fornecedores: Os passivos com os fornecedores sujeitos a 
reajustes de variação monetária por força contratual ou dispositivo 
legal estão atualizados até a data do balanço. (e) Imposto de renda 
e contribuição social: O lucro presumido tributável é estimado em 
8% sobre as receitas de vendas do exercício para o imposto de 
renda e 12% para a contribuição social, ambos acrescidos do valor 
integral das demais receitas. Sobre essa base é calculado o imposto 
de renda, à alíquota de 15% mais adicional de 10% sobre o lucro 
excedente a R$ 240 mil ano, e a contribuição social, alíquota de 9%. 
(f) Outros direitos e obrigações: Os demais ativos e passivos 
circulantes e não circulantes estão atualizados até a data do 
balanço, quando legal ou contratualmente exigidos. (g) Apuração do 
resultado: É observado o regime de competência para registrar as 
receitas e despesas do exercício.
5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2021 2020
Aplicações financeiras - nacionais 884 751

Caixa e bancos 4 4
888 755

6. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
2021 2020

Energisa (Cemat) 2.482 936
Thera Trading Comercializadora de Energia Ltda. 96 99
Trinity Comercializadora de Energia Elétrica Ltda. 352 10
CCEE- Câmara Comercializadora de Energia Elétrica 6 6

2.936 1.051
7. OPERAÇÕES COM EMPRESAS LIGADAS
Referem-se a recursos utilizados na aquisição de equipamentos, 
modernização das instalações (PCH´s) e para pagamento de 
despesas da operação.
8. IMOBILIZADO
Está representado como segue:

2021 2020

Custo
Depreciação 

acumulada
Valor

Líquido
Valor

Líquido
Terrenos 300 – 300 300
Reservatórios, barragens 

e adutoras 10.427 (8.974) 1.453 1.633
Edificações, obras cíveis 

e benfeitorias 8.943 (6.485) 2.458 2.610
Máquinas 

e equipamentos 23.135 (16.943) 6.192 6.699
Móveis e utensílios 194 (172) 22 38
Embarcações 23 (23) – –
Imobilizações 

em andamento 510 – 510 464
Estudos e projetos 

Rio Jauru 2.694 – 2.694 2.662
46.226 (32.597) 13.629 14.406

Dos bens vinculados à concessão: Os bens e instalações 
utilizados na geração, transmissão, distribuição e comercialização, 
são vinculados a esses serviços, não podendo ser retirados, 
alienados, cedidos ou dados em garantia hipotecária, sem a prévia 
e expressa autorização do Órgão Regulador. Redução do valor 
recuperável dos ativos: Não há indicativos de desvalorização dos 
ativos não circulante que pudessem gerar a necessidade de 
realização do teste de recuperabilidade econômica (impairment). A 
movimentação do ativo imobilizado em 2021 está resumida da 
seguinte forma:

Custo
Depreciação 

acumulada
Valor 

residual
Saldo em 31 de dezembro 

de 2020 46.035 (31.629) 14.406
(+) adições no exercício

• Edificações, obras cíveis 
  e benfeitorias 10 – 10

• Máquinas e equipamentos 102 – 102
• Imobilizado em curso 79 – 79
• Depreciação – (968) (968)

Saldo em 31 de dezembro 
de 2021 46.226 (32.597) 13.629

A movimentação do ativo imobilizado em 2020 está resumida da 
seguinte forma:

Custo
Depreciação 

acumulada
Valor 

residual
Saldo em 31 de dezembro 

de 2019 45.777 (30.677) 15.100
(+) adições no exercício

• Edificações, obras cíveis 
  e benfeitorias 5 – 5

• Máquinas e equipamentos 137 – 137
• Imobilizado em curso 114 – 114

  Móveis e utensílios 2 – 2
• Depreciação – (952) (952)

Saldo em 31 de dezembro 
de 2020 46.035 (31.629) 14.406

9. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
2021 2020

IRPJ 100 81
CSLL 57 47
PIS 16 6
COFINS 74 26
INSS 16 22
Outros 33 28

296 210
10. TAXAS REGULAMENTARES

2021 2020
Quota de Reserva Global de Reversão (RGR) 628 678

628 678

A RGR é uma reserva obrigatória, regulamentada pela ANEEL e 
cobrada pela Eletrobrás.
11. OBRIGAÇÕES DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Descrição 2021 2020
• Curto Prazo
- MME 3 1
- FNDCT 6 3

9 4
• Longo Prazo
- Instituições de pesquisa 1.101 972

1.101 972
1.110 976

O contrato de concessão da Companhia estabelece a obrigação em 
aplicar anualmente o montante de 1% da receita operacional 
líquida, em ações que tenham como objetivo o combate ao 
desperdício de energia elétrica e o desenvolvimento tecnológico do 
setor elétrico. Esse montante se destina aos Programas de 
Eficiência Energética (PEE) e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e 
valores são recolhidos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (FNDCT) e ao Ministério de Minas e 
Energia (MME). A participação de cada um dos programas é 
definida pela Lei nº 11.465 de 28 de março de 2007.
12. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS CIVEIS E TRABALHISTAS
As provisões para contingências foram constituídas considerando 
os valores informados pelos assessores jurídicos. As provisões 
constituídas em 31 de dezembro de 2021 e 2020 foram 
consideradas suficientes pela administração para cobrir as 
possíveis perdas financeiras decorrentes desses processos. As 
questões judiciais podem ser sumarizadas da seguinte forma:
Descrição 2021 2020
Ações cíveis 4.967 4.337
Ações trabalhistas 280 280

5.247 4.617
13. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Os financiamentos foram utilizados na compra de equipamentos 
instalados na ampliação da Usina Hidrelétrica Cachoeira. Os saldos em 
31 de dezembro de 2021 e 2020 estão compostos da seguinte forma:

31 de dezembro de 2021 31 de dezembro de 2020
Principal Juros Total Principal Juros Total

Curto prazo 5 1 6 297 1 298
Longo prazo – – – 5 – 5

5 1 6 302 1 303
14. CAPITAL SOCIAL
O Capital Social da Companhia em 31 de dezembro 2021 e 2020 é 
de R$ 18.510 mil, representado por 18.510.424 ações ordinárias, 
todas nominativas e sem valor nominal.
15. CONSÓRCIO
Em 4 de Outubro de 2012, foi constituído um Consórcio entre 
Juruena Energia S.A e Usina Hidrelétrica Cachoeira Ltda. O 
Consórcio foi criado para operar a PCH Chupinguaia até que todos 
os requisitos necessários possam ser cumpridos a fim de transferir 
as Ações do Vendedor para a Juruena Energia S.A. Em 11 de 
outubro de 2013, sob a Resolução nº 4.379, a ANEEL aprovou o 
Consórcio acima mencionado, sendo a distribuição do consórcio 
95% para a Juruena Energia S.A e 5% para Usina Hidrelétrica 
Cachoeira Ltda. A partir de 01 de janeiro de 2014 a 30 de setembro 
de 2014 todas as receitas e despesas relacionadas ao Consórcio 
foram registrados na Usina Hidrelétrica Cachoeira e 95% do Lucro 
Líquido foi transferido para Juruena Energia S.A.
A partir de 01 de outubro de 2014, as receitas e despesas oriundas 
do Consórcio estão sendo registradas da seguinte forma: 95% na 
Juruena Energia S.A e 5% na Usina Hidrelétrica Cachoeira Ltda.
As operações do consórcio estão incluídos na Demonstração do 
Resultado da Juruena Energia S.A.
16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
As características operacionais e a estrutura patrimonial colocam a 
Companhia em um ambiente em que o risco de mercado é 
pequeno. Em virtude dessas condições, a Administração entende 
ser desnecessária a utilização dos diversos instrumentos 
financeiros, denominados derivativos, para proteção dos riscos.
17. SEGUROS
A Companhia mantém apólices de seguros, por montantes 
considerados adequados, para cobrir danos ou prejuízos causados 
a terceiros, considerando a natureza de sua atividade.
As premissas adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do 
escopo de auditoria das demonstrações financeiras, 
consequentemente, não foram revisadas pelos nossos auditores 
independentes.
18. QUESTÕES AMBIENTAIS
As pequenas centrais hidrelétricas de Aripuanã e Juína estão em 
fase de operação e tem suas ações de meio ambiente voltadas 
principalmente para a manutenção das áreas do entorno e 
monitoramento de dados hidrológicos, sedimento métricos e da 
qualidade da água. As usinas são cercadas e sinalizadas, os taludes 
revestidos por gramíneas, as canaletas das vias de acesso limpas, 
não existindo desenvolvimento de processos erosivos. Desde 1985 
são desenvolvidas ações junto à comunidade indígena Cinta Larga 
com a realização do Diagnóstico Sócio-ambiental e do Programa de 
Sustentabilidade da Comunidade Indígena Cinta Larga - Terra 
Indígena Serra Morena.
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos acionistas e administradores da
Juruena Energia S.A.
Cuiabá - MT
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Juruena Energia 
S.A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais 
práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, 
as demonstrações financeiras referidas acima apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Juruena Energia S.A., em 31 de 
dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada • Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras. Somos independentes em relação à 
Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 

profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas 
internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não 
ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como 
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O 
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o 
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. 
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
nas circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da 
base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional. 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações, e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. 
• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente 
às informações financeiras da Companhia para expressar uma 
opinião sobre as demonstrações financeiras. Somos responsáveis 
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria da Companhia 
e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
Kreston Partnership Auditores César Roberto Ramos Junior
Independentes S/S Contador
CRC 2SP023408/O-2 1SP234612/O-2 “S” MT

MRC SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA 
FERROVIÁRIA VNTE-AL LTDA.

CNPJ 10.701.008/0001-39 - NIRE 51.201.097.801
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2022

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 18 de novembro de 2021, às 9:30 horas, na sede social da 
MRC Soluções em Logística Ferroviária VNTE-AL Ltda. (“Sociedade”), localizada à Rua Joaquim 
Leite de Figueiredo, n° 107, sala 103, 1º piso, bairro Dom Aquino, CEP 78.015-235, cidade de Cuiabá, 
estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob nº 10.701.008/0001-39 e cujos atos constitutivos estão 
arquivados na Junta Comercial do estado do Mato Grosso (JUCEMAT) sob NIRE nº 51.201.097.801 
(“Sociedade”). 2. Presença e Convocação: Presentes os sócios representando a totalidade do 
capital social da Sociedade, ficando, portanto, dispensadas as formalidades de convocação e estando 
regularmente instalada a reunião, nos termos do art. 1.072, § 2º, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, conforme alterada (“Código Civil”). 3. Mesa: Presidente: Regina Celi Gomes Jardón e 
Secretário: Paulo Shigueru Yamaguchi. 4. Ordem do Dia: (i) reduzir o capital social da Sociedade, 
no valor de R$ 15.371.992,00 (quinze milhões trezentos e setenta e um mil novecentos e noventa e 
dois reais) por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do art. 
1.082, inciso II, do Código Civil, mediante o cancelamento de quotas representativas do capital social 
da Sociedade de titularidade das sócias; e, (ii) restituir o capital social da Sociedade. 5. Deliberação:
Declarada aberta a sessão, a Presidente iniciou os trabalhos e colocou em discussão o assunto 
previsto na ordem do dia. Na sequência, sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições, foram 
aprovadas por unanimidade de votos: 5.1. Aprovar a redução do capital social da Sociedade, no valor 
de R$ 15.371.992,00 (quinze milhões trezentos e setenta e um mil novecentos e noventa e dois 
reais), por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do art. 
1.082, inciso II, do Código Civil; 5.1.1. A redução de capital se realizará mediante o cancelamento de 
15.371.989 (quinze milhões trezentas e setenta e uma mil novecentas e oitenta e nove) quotas 
representativas do capital social da Sociedade, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, de 
titularidade da sócia Mitsui Rail Capital Participações Ltda., pessoa jurídica de direito privado, com 
sede à Avenida Paulista, n° 2028, 14º andar, bairro Bela Vista, CEP 01.310-200, capital do estado de 
São Paulo, inscrita no CNPJ sob n° 06.965.423/0001-22 e no NIRE sob nº 35.219.285.704 (“MITSUI 
RAIL CAPITAL”) e 3 (três) quotas representativas do capital social da Sociedade, com valor nominal 
de R$ 1,00 (um real) cada uma, de titularidade da sócia Mitsui & Co. (BRASIL) S.A., sociedade 
anônima, com sede à Avenida Paulista, nº 1.842, 9º andar, conjunto 97, e 23º andar, Edifício Cetenco 
Plaza, Torre Norte, bairro Bela Vista, CEP 01.310-200, capital do estado de São Paulo, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 61.139.697/0001-70 e no NIRE sob nº 35.300.172.108 (“MITSUI BRASIL”). 
5.1.2. Em razão do cancelamento das quotas tratado nesta alínea, o capital social da Sociedade, 
atualmente de R$ 15.372.092,00 (quinze milhões trezentos e setenta e dois mil e noventa e dois 
reais), dividido em 15.372.092 (quinze milhões trezentas e setenta e duas mil e noventa e duas) 
quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, passa a ser de R$ 100,00 (cem reais), 
dividido em 100 (cem) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. 5.1.3. Ato 
subsequente da redução de capital ora deliberada, o quadro societário da Sociedade passará a 
figurar da seguinte maneira: (a) Mitsui Rail Capital, acima qualificada, possui 99 (noventa e nove) 
quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma e valor total de R$ 99,00 (noventa e nove 
reais); e (b) Mitsui Brasil, possui 1 (uma) quota, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) e valor total 
de R$ 1,00 (um real). 5.2. Uma vez efetivada a redução de capital, mediante o atendimento das 
condições estabelecidas na legislação aplicável, a restituição da parcela do capital reduzido, na 
proporção da participação societária detida por cada sócia, se realizará de acordo com os termos e 
condições ora aprovados, bem como a legislação aplicável. 5.2.1. O valor de R$ 15.371.989,00 
(quinze milhões trezentos e setenta e um mil novecentos e oitenta e nove reais) será pago à sócia 
Mitsui Rail Capital; e 5.2.2. O valor de R$ 3,00 (três reais) será pago à sócia Mitsui Brasil. 
5.3. Consignar que as deliberações aprovadas no item 5.1 acima e seus subitens somente 
tornar-se-ão eficazes após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias para a oposição dos credores 
quirografários, contados da data de publicação da presente ata, nos termos do artigo 1.084, 
parágrafos 1º e 2º, do Código Civil, desde que: (a) não haja oposição de qualquer credor; ou, (b) caso 
haja oposição de credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida ou o depósito judicial do 
respectivo valor. 5.4. Autorizar os administradores da Sociedade a praticarem todos os atos 
necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelas sócias da Sociedade, 
inclusive com relação ao pagamento dos valores decorrentes dos lucros e da redução do capital 
social da Sociedade, tudo de acordo com os termos e condições ora aprovados nesta ata, bem como 
da legislação aplicável. Encerramento da Reunião, Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo 
a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se manifestado, foram 
encerrados os trabalhos, suspendendo-se a sessão para que se lavrasse a presente ata, que depois 
de lida e aprovada em sua integralidade, foi assinada pela totalidade dos sócios da Sociedade, por 
mim Secretário e pela Presidente. Cuiabá (MT), 25 de março de 2022. Regina Celi Gomes Jardón 
- Presidente; Paulo Shigueru Yamaguchi - Secretário. Sócias presentes: Mitsui Rail Capital 
Participações Ltda. - Naoki Ohashi - Cargo: Administrador - CPF: 235.121.198-75 - CRNM: 
V623502T CGPI/DIREX/DPF; Mitsui & Co. (Brasil) S.A. - Mitsuhiko Okubo - Cargo: Diretor - CPF:
011.917.906-73 - RNE: V165709-8 CGPI/DIREX/DPF.

4ª Vara Especializada Em Direito Bancário de Cuiabá. Edital De Citação Prazo De 20(Vinte) 
Dias Expedido Por Determinação Do Mm. Juiz De Direito Paulo De Toledo Ribeiro Junior 
Processo Nº 1010630-31.2019.8.11.0041 Valor Da Causa: R$796.526,14 Espécie: Ação De 
Cobrança Pelo Procedimento Comum Polo Ativo: Itau Unibanco S.A., instituição financeira, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza 
Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, Parque Jabaquara/SP, CEP: 04.344-902, por seu advogado, 
com endereço eletrônico luquini-itau-pj@baiaoassessoria.com.br Polo Passivo: Nivaldo De 
Souza Lima JUNIOR, com nome fantasia J R Cereais, endereço eletrônico 
jrcereaismt@gmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 24.840.395/0001-07, com endereço comercial na 
Avenida Miguel Sutil, nº.: 10.615, sala 11, Duque de Caxias I – Cuiabá/MT CEP.: 78.043-305.  
Finalidade: Efetuar A Citação Do Polo Passivo, acima qualificado, 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, 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: O 
Réu, como titular da conta corrente nº 03636-4, junto à agência 9849 do Autor e mediante operação 
realizada, espontaneamente, contratou abertura de crédito rotativo, no valor inicial de R$45.000,00 
(quarenta e cinco mil reais). No decorrer da relação contratual, o limite de crédito foi renovado 
mensalmente, tendo sido cancelado em 20/12/2018. Em razão disso, o Réu deve ao Autor a 
quantia de R$796.526,14 (setecentos e noventa e seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e 
quatorze centavos) na data base 27/02/2019. Decisão: Vistos etc. I - Diante da certidão negativa de 
Id 48206821, defiro o pedido de Id 60084697. Cite-se o requerido Nilvado de Souza Lima Junior (J 
R Cereais) por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) 
dias. II - Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 
257, II do CPC, indefiro o pedido de dispensa de Id 60084697 e autorizo a publicação do edital de 
citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo 
legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 03 de setembro 
de 2021. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 
Bancário. 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, Marlene Silva Ventura, digitei. Cuiabá, 10 de setembro de 2021.

ABANDONO DE EMPREGO
COLCHÕES PANTANAL LTDA, CNPJ sob o nº 14.385.001/0001-06, sito a 
Rua I s/n Quadra Industrial V LT 66 com a rua K com Lote 156, Bairro Distrito 
Industrial, município de Cuiabá/MT, solicita o comparecimento do funcionário 
NICOLAS ALEXANDRE GONÇALVES MAROLA, portador da CTPS sob o nº 
098.113.0 série 6150-MT e CPF Nº 098.113.061-50 e comunica que o seu não 
comparecimento no prazo de 03 (Três) dias a contar da data da publicação 
implicara na rescisão contratual de trabalho como abandono de emprego de 
acordo com o Artigo 482, Letra I da CLT.

EXTRATO EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2022
SESI DR/MT – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA / DEPARTAMENTO REGIONAL DO SESI DO MATO GROSSO, e a Leiloeira Pública 
Oficial, POLIANA MIKEJEVS CALÇA LORGA, tornam público que  farão realizar LEILÃO exclusivamente pela modalidade eletrônica, 
do tipo MELHOR LANCE OU OFERTA para a venda do imóvel objeto da matrícula 30.027, Livro 02, do RGI do 1º Ofício da 
1ª Circunscrição Imobiliária de Cáceres/MT, lances a partir de R$ 8.003.540,00 (oito milhões e três mil e quinhentos e quarenta 
reais). Encerramento em 31 de maio de 2022, às 18h00m, horário de Brasília/DF, através do portal majudicial.com.br e/ou
superbid.net. Visitação e maiores informações através do email cuiaba.nucleo@sbjud.com.br e tel. 65 4052-9434 ramal 8239.

w
rpreto.nucleo@sbjud.com.brwww.majudicial.com.br I cuiaba.nucleo@sbjud.com.brLABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA

CNPJ: 15.009.798/0007-03
AVISO DE LICENÇA

TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - SMADES DE CUIABÁ,
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, PARA ATIVIDADE DE LABORATÓRIO 
CLÍNICO, SITUADA NA AVENIDA RIBEIRÃO PRETO, QUADRA 07 LOTE 19-CPA 
I – CUIABÁ – MT - Lídia Freire Abdalla Nery – Administradora. 
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Os Editais completos dos leiloes, inclusive com a lista discriminada de todos os lotes, em cumprimento ao 
decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br.

Erico Soares
Leiloeiro Oficial

27/05/2022
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA – Inscrita no 
CNPJ N° 77.294.254/0023-08, denominado Armazém Barreiro, 
localizado na Rodovia BR 163, Km 805, S/N°, Zona Rural de 
Barreiro, Município de Sorriso/MT, torna público que requereu 
junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT a 
Licença Prévia (LP) e Licença e Instalação (LI) para atividade de 
pavimentação para via de acesso à unidade.

AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA – Inscrita no 
CNPJ N° 77.294.254/0075-20, denominado Misturadora de 
Fertilizantes Comodoro, localizado na Rodovia BR 364, Km 
1.087, entroncamento com a BR 174, Distrito Agroindustrial, 
Município de Comodoro/MT, torna público que requereu junto à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT a Licença 
Ambiental Simplificada para atividade de “Fabricação de 
Adubos e Fertilizantes.

CLAUDIO MARCELO DEL COLLE, inscrito no CPF 
sob nº 511.582.641-00, torna público que requereu a 
SEMA-MT, o pedido de LICENÇA FLORESTAL (PEF) – 
LF, referente à FAZENDA DEL COLLE, localizada no 
município de JUÍNA- MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
ORDEM DE SERVIÇO N.037/2020

OBJETO: Execução de obras de pavimentação asfáltica, 
drenagem, construção de passeio público com acessibilidade 
universal e sinalização viária no município de Planalto Da Serra 
– MT, conforme Projeto Básico/Memorial Descritivo, Projeto 
Executivo; Planilha de Quantitativos e Custos Unitários e 
demais documentos técnicos, todos integrantes da Tomada de 
Preços nº 003/2020 independentemente de sua transcrição. 
CONTRATO N. 037.2020. CONTRATADA: Construtora Queiroz 
Lima EIRELI. PRAZO CONTRATUAL: 04 (quatro) meses. 
VALOR DO CONTRATO: R$ 394.250,98 (Trezentos e noventa e 
quatro mil, duzentos e cinquenta reais e noventa e oito 
centavos). Pela presente Ordem de Serviço, autorizamos a 
empresa CONSTRUTORA QUEIROZ LIMA 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. 11 de maio de 2022.

NATAL ALVES DE ASSIS SOBRINHO
PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N. 024/2022
PROCESSO Nº 044/2022

O Município de P. da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos interessados o resultado da 
Licitação PR - nº 024/2022, aberta no dia 06/05/2022 ás 08:00 
horário de Mato Grosso se sagrou vencedor no certame a 
empresa: ELIAS DOURADO-ME, CNPJ N. 08.191.916/0001-
88. Valor total da licitação R$ 30.623,25.

Cláudia Márcia S. Rodrigues - Pregoeira

CONOMALI - COLONIZADORA NOROESTE
MATOGROSSENSE S. A.

CNPJ Nº 03.464.807/0001-73 - NIRE Nº 51300001632
CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em 
Assembléia Geral Ordinária, na sede social à Av. Guilherme 
Meyer, 1275, na cidade de Porto dos Gaúchos - MT, às 10:00 
horas do dia 06 de junho de 2022, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 1) Eleição da Diretoria para o próximo 
triênio (2022 a 2025), fixação da respectiva remuneração e 
posse da Diretoria. Porto dos Gaúchos, 12 de maio de 2022. A
DIRETORIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 016/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO 
NOVO ZERO KM, ORIUNDO DO CONVENIO Nº 1477/2021 DA
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - 
SETASC ATENDENDO AS NECESSIDADES DASECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE 
GUIRATINGA. DATA DE ABERTURA: 27 /05 /2022 
www.bll.org.br. EDITAL COMPLETO NO SITE OFICIAL DO 
M U N I C I P I O , h t t p : / / g u i r a t i n g a . m t . g o v . b r , 
licitacaoguiratinga@hotmail.com. (66) 3431-1441. Guiratinga 
12 de maio de 2022.

GLAUBER RODRIGUES CARVALHO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 003/2022
O B J E T O : C O N T R ATA Ç Ã O D E E M P R E S A PA R A
INSTALAÇÃO DE ADUELAS DE CONCRETO EM 
SUBSTITUIÇÃO DE 09 (NOVE) PONTES DE MADEIRAS EM 
ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS NO MUNICIPIO DE 
GUIRATINGA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 
PROJETO BÁSICO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 
DATA DE ABERTURA: 31/05/2022, EDITAL COMPLETO NO 
SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, http://guiratinga.mt.gov.br, 
licitacaoguiratinga@hotmail.com, (66) 3431-1441. Guiratinga 
12 de maio de 2022.

JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA
Diretor do Departamento de Licitação

COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS ALTO PARAGUAI LTDA
(CNPJ: 86.806.395/0001-30), ENDEREÇO: R ALMIRANTE 
BARROSO, S/N, BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: ALTO 
PARAGUAI -MT, CEP: 78 .410-000 , REQUEREU A
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE SEMA-MT, O 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA
VEÍCULOS AUTOMOTORES.

MAD CLAUDIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 
LTDA, CNPJ: 45.415.708/0001-41, TORNA PÚBLICO QUE 
REQUEREU JUNTO À SEMA – SECRETARIA ESTADUAL DO 
MEIO AMBIENTE, AALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL JUNTO 
A LICENÇA DE OPERAÇÃO (L.O.) Nº 323463/2021 
(PROCESSO Nº 110805/2016), TENDO COMO ATIVIDADE 
PRINCIPAL: SERRARIAS COM DESDOBRAMENTO DE 
MADEIRA, LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR 
GENEROSO PONCE, Nº 367-E, QUADRA 14, SETOR 
INDUSTRIAL, MUNICÍPIO DE JUÍNA- MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

DA TP Nº 002/2022. PROCESSO Nº 040/2022
A Comissão de Licitação, comunica aos interessados que está 
aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, na forma do Art. 
109, inciso I, alínea “b”, da Lei n. 8.666/93, para interposição de 
recurso referente à fase de classificação das propostas de 
Preços do certame em epigrafe. Restou como vencedora do 
certame a empresa PLANALTO IND. E COMÉRCIO DE PRÉ-
MOLDADOS-LTDA, CNPJ n. 28.488.348/0001-99. Findo este 
p r a z o , e s e m n e n h u m a m a n i f e s t a ç ã o , s e r á 
homologado/adjudicado o supracitado objeto desta licitação. O 
inteiro teor desta fase encontra-se disponível na Ata II, nesta 
CPL.

ANNIELY OLIVEIRA DOS SANTOS MARQUES
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL

SRP N. 023/2022 PROCESSO Nº 043/2022
O Município de Planalto da Serra/MT, através de sua Pregoeira, 
torna público para conhecimento dos interessados o resultado 
da Licitação PR SRP - nº 023/2022, aberta no dia 03/05/2022 ás 
08h horário de Mato Grosso se sagraram vencedores no 
certame as empresas: LEILIANE DO CARMO SILVA
01519672101, CNPJ n° 45.427.917/0001-05, valor total de R$ 
228.290,00. ROSANE DAS NEVES BARROS 55145795149, 
CNPJ n° 44.997.918/0001-22, valor total de R$ 62.000,00. 
AMANDA GEOVANA MENDES CAMPOS 03706056160, CNPJ 
n° 29.984.022/0001-15, valor total de R$ 128.747,00. Valor total 
da licitação R$ 419.037,00.

Cláudia Márcia S. Rodrigues - Pregoeira

MAD CLAUDIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 
LTDA, CNPJ: 45.415.708/0001-41, TORNA PÚBLICO QUE 
REQUEREU JUNTO À SEMA – SECRETARIA ESTADUAL DO 
MEIO AMBIENTE, AALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL JUNTO 
A LICENÇA DE OPERAÇÃO (L.O.) Nº 323463/2021 
(PROCESSO Nº 110805/2016), TENDO COMO ATIVIDADE 
PRINCIPAL: SERRARIAS COM DESDOBRAMENTO DE 
MADEIRA, LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR 
GENEROSO PONCE, Nº 367-E, QUADRA 14, SETOR 
INDUSTRIAL, MUNICÍPIO DE JUÍNA- MT.

AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA – Inscrita no 
CNPJ N° 77.294.254/0023-08, denominado Armazém Barreiro, 
localizado na Rodovia BR 163, Km 805, S/N°, Zona Rural de 
Barreiro, Município de Sorriso/MT, torna público que requereu 
junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT a 
Licença Prévia (LP) e Licença e Instalação (LI) para atividade de 
pavimentação para via de acesso à unidade.

AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA – Inscrita no 
CNPJ N° 77.294.254/0075-20, denominado Misturadora de 
Fertilizantes Comodoro, localizado na Rodovia BR 364, Km 
1.087, entroncamento com a BR 174, Distrito Agroindustrial, 
Município de Comodoro/MT, torna público que requereu junto à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT a Licença 
Ambiental Simplificada para atividade de “Fabricação de 
Adubos e Fertilizantes.

CLAUDIO MARCELO DEL COLLE, inscrito no CPF 
sob nº 511.582.641-00, torna público que requereu a 
SEMA-MT, o pedido de LICENÇA FLORESTAL (PEF) – 
LF, referente à FAZENDA DEL COLLE, localizada no 
município de JUÍNA- MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
ORDEM DE SERVIÇO N.037/2020

OBJETO: Execução de obras de pavimentação asfáltica, 
drenagem, construção de passeio público com acessibilidade 
universal e sinalização viária no município de Planalto Da Serra 
– MT, conforme Projeto Básico/Memorial Descritivo, Projeto 
Executivo; Planilha de Quantitativos e Custos Unitários e 
demais documentos técnicos, todos integrantes da Tomada de 
Preços nº 003/2020 independentemente de sua transcrição. 
CONTRATO N. 037.2020. CONTRATADA: Construtora Queiroz 
Lima EIRELI. PRAZO CONTRATUAL: 04 (quatro) meses. 
VALOR DO CONTRATO: R$ 394.250,98 (Trezentos e noventa e 
quatro mil, duzentos e cinquenta reais e noventa e oito 
centavos). Pela presente Ordem de Serviço, autorizamos a 
empresa CONSTRUTORA QUEIROZ LIMA 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. 11 de maio de 2022.

NATAL ALVES DE ASSIS SOBRINHO
PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N. 024/2022
PROCESSO Nº 044/2022

O Município de P. da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos interessados o resultado da 
Licitação PR - nº 024/2022, aberta no dia 06/05/2022 ás 08:00 
horário de Mato Grosso se sagrou vencedor no certame a 
empresa: ELIAS DOURADO-ME, CNPJ N. 08.191.916/0001-
88. Valor total da licitação R$ 30.623,25.

Cláudia Márcia S. Rodrigues - Pregoeira

Edital nº: 048/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão:
26 de MAIO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE PAINÉIS DE 
VIDRO, COM BASE DE APOIO EM INOX, INCLUINDO 
INSTALAÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO NOVO 
PROJETO DA BIBLIOTECA A SER REESTRUTURADA, NA 
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CUIABÁ, DE 
ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO 
EDITAL.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A presente 
licitação será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.mpmt.mp.br (link Licitações), podendo também ser obtido 
pelo e-mail licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo 
telefone (65) 3613-1635.

Cuiabá/MT, 12 de maio de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n. 16/2022

CIA 0010970-13.2022.8.11.0000
A Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio de 
seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº 
277/2022-PRES, publicada no DJE-MT nº. 11199, 
comunica aos interessados que será ABERTA a Sessão 
Pública do Pregão Eletrônico n. 16/2022 – CIA 
0010970-13.2022.8.11.0000, no dia 27 de maio de 
2022, às 10h30 – horário de BRASÍLIA-DF, no site do 
Governo Federal 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: 
“Registro de Preços para futura contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de locação de 
veículos automotores, com quilometragem livre, sem 
motorista e sem combustível, para atender às 
necessidades de serviços com transportes de 
representação do Poder Judiciário do Estado de Mato 
Grosso, com manutenção total e seguro, de acordo com 
as especificações contidas no subitem 1.2. do Termo de 
Referência”.
Os interessados no Edital poderão adquiri-lo nos sites: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.tjmt.jus.br/licitacao
Qualquer informação deverá ser solicitada pelo e-mail: 
valdinei.tadaieski@tjmt.jus.br

Cuiabá, 12 de maio de 2022.
Fernando Davoli Batista

Gerente de Licitação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico n. 24/2022 

 CIA    0016864-67.2022.8.11.0000
A Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio de 
seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº 
277/2022-PRES,  publicada no DJE-MT nº. 11199, 
comunica aos interessados que será ABERTA a 
Sessão Pública do Pregão Eletrônico n. 24/2022 – 
CIA 0016864-67.2022.8.11.0000, no dia 27 de maio 
de 2022, às 10h30 – horário de BRASÍLIA-DF, no site 
do Governo Federal 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto:  " 
Registro de Preços para a futura contratação de 
Pessoa Jurídica habilitada, para o fornecimento de 
almoço, lanche e jantar para atender as sessões do 
Tribunal do Júri, bem como coffee break para atender 
eventos realizados no Fórum da Comarca de Tangará 
da Serra, conforme especificações e quantidade 
descrita no Termo de Referência.”
Os interessados no Edital poderão adquiri-lo nos sites: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.tjmt.jus.br/licitacao
Qualquer informação deverá ser solicitada pelo e-mail: 
delson.silva@tjmt.jus.br

Cuiabá, 11 de maio de 2022.
Fernando Davoli Batista

Gerente de Licitação

5ª Vara Cível e Cuiabá Edital e Intimação Prazo do Edital: 20 Dias Expedido Por 
Determinação do MM.(ª)Juiz(a) e Direito Edleuza Zorgetti Monteiro a Silva Processo n. 
1000524-44.2018.8.11.0041 Valor Da Causa: R$ 16.023,62 Monitória Polo Ativo: Nome: 
CGMP - Centro de Gestao de Meios de Pagamento S.A. Polo Passivo: Nome: Catre 
Transportes Ltda – ME Endereço: Desconhecido 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, proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora 
consistente no valor de R$ 16.023,62 e dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido(a) interpor embargos, 
que se processarão nos mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a 
eficácia do mandado monitório, 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: Faz Saber A Catre 
Transportes Ltda. Me., Cnpj: 37.461.621/0001-82, Que Cgmp - Centro De Gestão De Meios 
De Pagamento S/Aajuizou contra ele uma ação Monitoria, objetivando a cobrança da quantia 
de R$ 16.023,62 (Dezesseis mil, vinte e três reais e sessenta e dois centavos), e seus 
acréscimos legais, decorrente da inadimplência de faturas pela contratação do serviço Sem 
Parar/Via Facil. Decisão: Defiro o pedido para busca de endereço da parte requerida via 
Sistema Infojud, conforme espelho anexo. Efetivada a busca foi encontrado o mesmo 
endereço, o qual reputa-se que o(a) requerido(a) se encontra em local incerto e não sabido, 
razão pela qual defiro a Citação Por Edital. Decorrido o prazo do edital sem manifestação, 
nomeio a Defensoria do Estado de Mato Grosso como curadora especial da ré revel citado(a) 
por edital (artigo 72, inciso II e parágrafo único, CPC). Após, intime-se a parte autora para 
impugnação. Intimem--se. Cumpra--se, expedindo o necessário. Cuiabá, data registrada no 
sistema. Advertências À Parte: 1. O prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. 
Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, 
do CPC). 3. Os embargos deverão ser assinados 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). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo isento das custas 
processuais. (art. 701, §1º, 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, Marcia Eliza Ribeiro Da Costa, 
digitei. Cuiabá, 27 de abril de 2022.

Erny Parisenti, Inscrito no CPF Nº 463.857.209-00, Torna
Público que Requereu Junto à Sema MT a Solicitação do
Plano  de  Manejo  Florestal  Sustentável -  PMFS  na
Propriedade Fazenda Matauna,  Localizada no Município
de São José do Rio Claro - MT. 13/05/22

Erny Parisenti,  inscrito no CPF nº 463.857.209-00, torna
público que requereu junto à SEMA MT a solicitação do
plano  de  manejo  florestal  sustentável -  PMFS  na
propriedade Fazenda  Matauna,  Localizada  no município
de São José do Rio Claro - MT. 13/05/22
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ESPORTES

atuava cerca de 50 partidas por 
ano, hoje em dia o número de 
jogos é de cerca de 80, numa 
média próxima de um jogo a 
cada quatro dias.

PROFISSIONAIS 
E AMADORES

No jogo entre Corinthians e 
São Paulo, no Morumbi, pelas 
semifinais do Paulistão, em 
março, a diferença de idade 
entre as duas equipes acabou 
sendo fator determinante para 
a vitória são-paulina por 2 a 1. 
E serviu como um exemplo de 
como uma sequência de jogos, 
com intervalos curtos, prejudica 
as equipes formadas por atletas 
com maior idade.

O São Paulo, com vários 
atletas abaixo dos 20 anos, se 
impôs, contando inclusive com 
a vantagem de ter jogado quatro 
dias antes, enquanto o Corin-
thians, com muitos jogadores 
acima dos 30, teve apenas dois 
dias de descanso.

“O pico de desempenho 
físico de um atleta de futebol 
profissional se dá em média 
entre os 26 e 28 anos. Depois 
dessa idade, a recuperação mus-
cular após exercícios intensos 
fica prejudicada e o ganho de 
massa muscular, assim como o 
desempenho físico, são menos 
intensos”, explica Ricardo Con-
tesini, médico da seção de Car-
diologia do Esporte do Instituto 
Dante Pazzanese e responsável 
pelo serviço de cardiologia do 
Instituto Reaction.

Segundo Contesini, vários 
fatores, como aspectos genéti-
cos, tempo de treinamento e his-
tórico de lesões influenciam no 
treinamento e no desempenho 
muscular destes atletas, princi-
palmente os acima dos 33 anos. 
“A prática de exercícios ocasio-

Estadão Conteúdo

O futebol tem ampliado suas 
dimensões em várias áreas. A 
velocidade média dos jogadores 
subiu, assim como a distância 
percorrida por eles em uma 
partida. Tudo em função da 
evolução da medicina esportiva, 
da preparação física individua-
lizada, da capacidade de avaliar 
o desgaste muscular, de técnicas 
de reforço da musculatura e mé-
todos modernos de fisioterapia.

O tempo de carreira de um 
jogador também cresceu. Junto 
com isso, porém, veio o aumen-
to da quantidade de jogos. E, 
por outro lado, a imposição de 
limites do corpo a todos esses 
avanços: por mais que a ciência 
se desenvolva, fica muito difícil 
para times formados por vetera-
nos aguentarem o ritmo contra 
equipes mais jovens, ainda mais 
com o excesso de partidas, res-
salta o professor de Educação 
Física, Vladimir Modolo, mestre 
em Fisiologia do Exercício pela 
Unifesp (Universidade Federal 
de São Paulo) e preparador físi-
co do Santo André no título da 
Copa do Brasil de 2004.

“Primeiro, precisamos pen-
sar que atletas mais velhos apre-
sentam desgastes físicos osteo-
articulares (osso e articulações) 
que impedem uma sequência de 
treinos que poderia ajudar na 
manutenção da performance”, 
explica.

Sem uma sequência de trei-
nos, portanto, fica inviabilizada 
uma sequência de jogos. Mas, 
mesmo com o treinamento, o 
excesso de partidas e exercícios 
seria prejudicial ao corpo. Neste 
sentido, a própria idade do jo-
gador, apesar de ter ampliado 
seus limites, acaba, em algum 
momento, se tornando um obs-
táculo natural.

“Estes atletas (com mais 30 
anos) necessitam de um tempo 
maior de recuperação e uma 
carga de treino diferenciada. 
Enquanto os atletas mais novos 
estão treinando modalidades de 
potência e velocidade muscular, 
os mais velhos precisam de trei-
nos regenerativos e de reparação 
muscular para amenizar esses 
desgastes”, observa Modolo. 
Precisam de mais descanso e 
menos força, portanto.

O preparador físico conta 
que, quando um atleta enve-
lhece, perde massa muscular e 
carece de um tempo maior de 
recuperação entre os treinos. 
Atletas mais jovens se recu-
peram em aproximadamente 
12 a 18 horas de um treino de 
potência muscular (vale para 
as arrancadas durante os jogos 
também); os mais velhos depen-
dem de 24 a 36 horas para os 
músculos voltarem ao normal.

“Isso impede que ele (jo-
gador mais velho) treine tanto 
quanto os mais novos, e é pre-
ciso conciliar tudo isso com a 
agenda dos jogos. Esta logística 
de treinos e de quantidades de 
intervalos de descanso e jogos 
é que faz com que a receita dê 
certo para uns e não tão certo 
para outros atletas”, diz.

Estudo da Sociedade Bra-
sileira de Medicina do Esporte 
(2001) já apontava esta tendên-
cia de desgaste muscular há al-
gumas décadas. No trabalho, há 
a afirmação de que existe uma 
diminuição da massa muscular, 
da potência anaeróbica e uma 
perda da força muscular à razão 
de 1% ao ano após os 30 anos 
do atleta (efeitos que podem ser 
atenuados com o treinamento 
regular, segundo a entidade).

No futebol, a perda de massa 
muscular, ainda que lenta, aca-
ba se tornando uma limitação 
maior em função do aumento 
da velocidade do jogo que, se-
gundo Modolo, passou de uma 
média de 12 km/h nos anos 1980 
para uma média de 17 km/h 
atualmente. E a distância per-
corrida por um jogador subiu 
de cerca de 9 km nos anos 1970 
e 1980 para cerca de 14 km nos 
dias atuais.

Além da maior intensidade, 
a quantidade de jogos também 
aumentou. Se nos anos 80 uma 
equipe considerada grande 

FUTEBOL BRASILEIRO A velocidade média dos jogadores subiu, assim 
como a distância percorrida por eles em uma partida

Excesso de jogos, o maior inimigo dos 
jogadores veteranos no futebol brasileiro

na um quadro inflamatório na 
musculatura e requer um tempo 
de recuperação, para os fatores 
inflamatórios desaparecerem e 
para cicatrização e formação de 
novas fibras musculares que te-
nham sido lesionadas. No atleta 
veterano esse processo demora 
um tempo maior em compara-
ção com o jovem.”

De uma maneira proporcio-
nal, os limites da Ciência afetam 
também aqueles que praticam 
esporte por lazer ou de forma 
amadora. Jogadores de fim de 
semana e de competições entre 
sócios de clubes e comunidades, 
por exemplo, também precisam 
estar atentos com as limitações 
da idade. “A grande diferença se 
baseia principalmente na força e 
na carga de treinamento”, ressal-
ta Contesini.

O médico diz que, por mais 
que o amador seja dedicado, ele 
não terá o mesmo desempenho 
de um atleta que faz do esforço 
físico a sua profissão. Isso não 
quer dizer que o atleta amador e 
o praticante por lazer não preci-
sem de cuidados especiais antes, 
durante e depois dos jogos.

“As precauções são muito 
parecidas, mas em intensida-
des diferentes. O cuidado com 
a alimentação e com o sono 
são essenciais para a recupera-
ção pós-treino e atividades. O 
acompanhamento com médico 
especializado em esporte, princi-
palmente na parte cardiovascu-
lar, é essencial para avaliação de 
riscos e possíveis doenças silen-
ciosas e, na parte osteomuscular, 
para prevenir lesões e aumentar 
o desempenho”, explica.

CONTUSÕES 
SÃO REFLEXO

A trajetória do ex-zagueiro 
Alex, hoje com 39 anos, que foi 

campeão da Copa do Brasil pelo 
Santo André e, entre outros títu-
los, conquistou o Paulista, a Li-
bertadores e o Mundial de 2005 
jogando pelo São Paulo, retrata 
em grande parte a interferência 
das questões físicas em um 
jogador com o passar dos anos.

Quando iniciou, Alex conta 
que esbanjava vitalidade, com 
18, 19 anos. Conseguia disputar 
jogadas em velocidade, muitas 
vezes com atacantes rápidos. 
“Quando você é novo, sente 
muito pouco mesmo. Sobra 
vitalidade. Eu podia jogar de 
manhã, treinar à tarde e à noite 
que não tinha problema. Nem le-
sões. O jogador jovem se adapta 
bem ao treino forte. O corpo se 
acostuma”, afirma.

Nos primeiros anos de car-
reira, o organismo de Alex aca-
bava funcionando como um ins-
trumento para que ele encarasse 
cada um dos desafios. “Até 2011, 
nunca tive contusões muscula-
res mais fortes. Se tivesse uma 
contusão, me recuperava em 
menos de uma semana. Já no 
fim da carreira, eram cerca de 20 
dias ou mais para sarar”, conta.

Foram as lesões, a partir de 
2011, quando se aproximava dos 
30 anos e atuava pelo Sport, que 
prejudicaram a continuidade da 
carreira. Foram se ampliando 
de forma gradativa. E, perto 
de se aposentar, se tornaram 
frequentes.

“Parei por causa das lesões 
mesmo. Fôlego eu ainda tinha. 
Estava jogando pelo Camboriú 
(SC), em 2018. Mas vinha de 
períodos de seguidas contusões: 
sentia o adutor, a coluna, o pos-
terior. Joguei apenas 6 de 18 par-
tidas. Senti que não tinha como 
contribuir. Vi que era mesmo 
a hora de parar”, lembra o ex-
-zagueiro, proprietário de uma 

mercearia e de uma barbearia 
em Camboriú.

Alex diz que conseguiu pro-
longar a carreira até os 35 anos 
em função das precauções que 
aprendeu a tomar. “Antes, eu 
comia de tudo. Com o tempo, 
passei a perceber que, quando 
me alimentava melhor, rendia 
mais. Mas chega um momento 
em que não dá mais. Por maiores 
que sejam os cuidados com o 
corpo, quando você dá um pique 
curto, já sente algum músculo. O 
corpo fica preso.”

RISCO PARA O CORAÇÃO
As contusões constantes, 

prejudicando o ritmo e a quanti-
dade dos treinamentos, também 
podem afetar o desempenho 
cardiovascular de um atleta. 
“O coração é um músculo e, 
como todo músculo, ele pode 
ser treinado para aumentar de 
tamanho e desempenho. Quanto 
mais treinado for o atleta, menor 
será a frequência cardíaca de 
treinamento dele, pois o coração 
mais forte pode bater menos por 
minuto para atingir o mesmo 
desempenho”, observa o cardio-
logista Contesini.

De qualquer maneira, o 

preparador físico Modolo lem-
bra que, graças à Ciência, a 
longevidade de um jogador de 
futebol aumentou muito em re-
lação a décadas atrás. Hoje, um 
atleta de 32 anos ainda pode ser 
considerado jovem.

Segundo o ortopedista Mar-
cos J. Cortelazo, membro titu-
lar da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia do Joelho, o que vai 
diferenciar o garoto do jogador 
veterano, de 30 e poucos anos, 
não é exatamente o desgaste, 
mas sim o tempo de recuperação 
da musculatura após o esforço.

“No primeiro, precisamos 
fisiologicamente de cerca de 
18 horas para a recuperação da 
musculatura para voltar a ter 
um desempenho adequado, e 
no segundo este tempo pode 
demorar entre 36 e até 48h. O 
que na prática faz com que os 
mais jovens tenham uma maior 
resistência, de forma geral”, diz 
Cortelazo.

“Os processos metabólicos 
vão sofrendo alteração com a 
idade e as fibras musculares 
vão sofrendo um processo de 
degeneração, que na prática 
se traduz em fadiga”, acres-
centou.

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas

Aos acionistas e Diretores da EMHA Construtora e Incorporadora S.A 
Cuiabá - Mato Grosso
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolida-
das da EMHA Construtora e Incorporadora S.A. (“Companhia”), identificadas 
como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o ba-
lanço patrimonial em 31de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações 
do resultado,do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas 
e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações finan-
ceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos re-
levantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da EMHA 
Construtora e Incorporadora S.A. em 31de dezembro de 2021,o desempenho 
individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de 
caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades de incor-
poração imobiliária no Brasil,registradas na Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM).

EMHA Construtora e Incorporadora S.A.
CNPJ nº 09.137.574/0001-80

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Ativo Nota 2021 2020 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 8 7.202 3.570 11.532 8.354
Contas a receber de clientes 9 58.750 34.809 85.282 36.570
Imóveis a comercializar 10 2.398 7.863 12.683 24.662
Adiantamentos a fornecedores 11 7.717 8.066 8.126 8.833
Impostos a recuperar 12 4.201 3.453 4.274 3.459
Outras contas a receber 102 3.810 242 4.073
Total ativo circulante 80.370 61.571 122.138 85.951
Não circulante
Mútuos financeiros 27 14.565 38.372 1.183 31.977
Aplicações financeiras – 113 – 113
Contas a receber de clientes 9 12 737 12 8.176

14.577 39.222 1.195 40.266
Não circulante
Investimentos 14 11.935 5.549 956 1.085
Propriedade para investimento 13 58.110 35.510 58.110 35.510
Imobilizado 15 2.312 1.781 2.954 2.459
Intangível 50 23 50 23

72.407 42.863 62.070 39.077

Total do ativo não circulante 86.984 82.085 63.265 79.343

Controladora Consolidado
Passivo Nota 2021 2020 2021 2020
Circulante
Fornecedores 16 18.031 23.292 18.853 32.911
Empréstimos e financiamentos 17 42.393 26.497 42.393 26.497
Salários e encargos a pagar 163 291 293 371
Adiantamentos de clientes – – 7.202 7.765
Imposto de renda e contribuições 
 social a pagar 26 1.377 281 1.416 281
Impostos e contribuições a recolher 18 1.934 4.980 2.132 5.336
Dividendos a pagar 20 6.225 1.518 6.225 1.518
Outras contas a pagar 1.746 1.719 1.960 1.804
Total passivo circulante 71.869 58.578 80.474 76.482
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 17 42.077 48.580 51.020 51.981
Empréstimos partes relacionadas 27 82 4.456 145 5.436
Imposto de renda e contribuição 
 social diferidos 26 11.285 8.867 12.287 9.195
Impostos e contribuições a recolher 18 7 66 7 66
Total passivo não circulante 53.451 61.969 63.459 66.677
Total do passivo 125.320 120.547 143.933 143.159
Patrimônio líquido
Capital social 20 6.500 500 6.501 500
Reservas legal 20 1.041 – 1.041 –
Reservas de lucros 20 14.323 2.439 14.223 2.439
Ajuste de avaliação patrimonial 20 20.170 20.170 20.170 20.170
Distribuição de Lucros 20 – – (465) –
Patrimônio Líquido atribuível aos 
 acionistas controladores 42.034 23.109 41.470 23.109
Participação dos acionistas não 
 controladores – – – (974)
Total do passivo e do patrimônio 
 líquido 167.354 143.656 185.403 165.294

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.

Demonstrações de resultados Exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
Nota 2021 2020 2021 2020

 Receita operacional líquida 23 154.692 125.412 189.452 141.506
 Custos dos produtos 
  vendidos 24 (149.302) (105.146) (169.376) (117.752)
Lucro bruto 5.390 20.266 20.076 23.754
Despesas e outros 
 resultados operacionais
 Despesas administrativas e 
  gerais 24 (12.866) (19.539) (15.138) (21.173)
 Despesas com vendas 24 – (1.479) – (1.479)

Resultado com participações 
  societárias 14 10.721 – 10.721 –
 Valor justo propriedade para 
  investimento 18.495 – 18.495 –
 Outras receitas e (despesas) 
  operacionais, líquidas 2.688 251 (8.468) (1.050)
Resultado antes do 
 resultado financeiro 24.428 (501) 25.686 52
 Receitas financeiras 25 1.292 2.836 1.441 2.918
 Despesas financeiras 25 (3.896) (7.050) (4.516) (7.091)
Resultado financeiro líquido (2.604) (4.214) (3.075) (4.173)
Resultado antes do impostos 21.824 (4.715) 22.611 (4.121)
 Imposto de renda e 

 contribuição social corrente 26 (1.377) (3) (2.057) (302)
 Imposto de renda e 

 contribuição social diferido 26 (2.418) 1.524 (3.092) 1.196
Lucro líquido (prejuízo) do 
 exercício 18.029 (3.194) 17.462 (3.227)

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.

Demonstrações de resultados abrangentes Exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro (prejuízo) do exercício 18.029 (3.194) 17.462 (3.227)
Outros resultados abrangentes – – – –
Resultado abrangente total 18.029 (3.194) 17.462 (3.227)

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Reservas de lucros

Capital social Reserva legal Retenção de lucros
Ajuste de  

avaliação patrimonial Prejuízos acumulados Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019 500 100 5.533 – – 6.133
Ajuste de avaliação patrimonial – – – 20.170 – 20.170
Prejuízo líquido do exercício – – – – (3.194) (3.194)
Absorção de reserva de retenção de lucros – – (3.194) – 3.194 –
Saldo em 31 de dezembro de 2020 500 100 2.339 20.170 – 23.109
Integralização de capital social 6.000 – – – – 6.000
Lucro líquido do exercício – – 18.029 – 18.029
Absorção de reserva de retenção de lucros – – – – –
Constituição reserva legal – 901 (901) – – –
Constituição de reserva de lucros – – – – – –
Dividendo mínimo obrigatório – – (4.706) – – (4.706)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 6.500 1.001 14.761 20.170 – 42.432

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.

Demonstrações do fluxo de caixa - Método indireto Exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
Nota 2021 2020 2021 2020

Fluxo de caixa das atividades 
 operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 18.029 (3.194) 17.462 (3.227)
Ajuste para:
Depreciação e amortização 143 199 191 224
Perdas estimadas em créditos de 
 liquidação duvidosa (19) (265) (19) (265)
Provisão de juros sobre 
 financiamentos 2.243 1.128 2.651 1.128
Variação cambial líquida sobre 
 operações não liquidadas – 116 – 116
Provisão de juros sobre aplicações 
 financeiras – (22) – (22)
Ganho com valor justo Propriedade 
 pra investimento 13 (18.495) – (18.495) –
Imposto de renda e contribuição 
 social corrente e diferido 26 3.795 (1.521) 5.149 (894)
Resultado de equivalência patrimonial (10.721) (973) – –
Outras provisões (501) (275) (567) (564)
Variações em: (Aumento) ou 
 redução de ativos:
Contas a receber de clientes (23.197) (17.897) (40.529) (27.098)
Imóveis a comercializar 5.465 (4.147) 11.979 (17.191)
Adiantamentos a fornecedores 349 (5.031) 708 (5.770)
Impostos a recuperar (966) 2.085 (1.033) 2.084
Outras contas a receber 3.708 (3.805) 3.693 (3.791)
Variações em: Aumento ou 
 (redução) de passivos:
Fornecedores (5.261) 18.558 (14.058) 26.025
Adiantamentos de clientes – – (562) 7.765
Salários e encargos a pagar (128) 228 (78) 295
Outras contas a pagar 27 1.719 150 547
Impostos e contribuições a recolher (3.105) 1.868 (3.263) 2.217
Imposto de renda e contribuição 
 social pagos – (910) – (1.910)
Juros pagos de empréstimos e 
 financiamentos de terceiros 17 (4.482) (1.034) (4.482) (1.034)
Caixa (aplicado nas) atividades 
 operacionais (33.116) (14.462) (41.104) (21.364)
Fluxo de caixa das atividades de 
 investimentos
Investimentos 3.304 (4.318) (184) (1.028)
Aquisição de propriedade para 
 investimento 13 (4.105) 3.500 (4.105) 3.500
Empréstimos concedidos a partes 
 relacionadas 27 (14.959) (38.582) (4.874) (32.218)
Recebimento de empréstimos 
 concedidos a partes relacionadas 27 38.766 3.678 35.668 4.395
Aquisição de ativos imobilizados 15 (638) (590) (1.229) (1.229)
Caixa líquido proveniente das 
 (aplicado nas) atividades de 
  investimentos 22.368 (36.312) 25.276 (26.580)
Fluxo de caixa das atividades de 
 financiamentos
Captações de empréstimos e 
 financiamentos de terceiros 17 70.036 69.411 75.578 72.811
Captações de empréstimos e finan-
  ciamentos com partes relacionadas 27 82 15.440 145 13.947
Integralização de capital 6.000 – 6.000 –
Pagamento de empréstimos e 
 financiamentos com partes 
  relacionadas 27 (4.456) – (5.436) –
Pagamento de empréstimos e 
 financiamentos de terceiros 17 (57.282) (31.060) (57.282) (31.060)
Caixa líquido proveniente das 
 atividades de financiamentos 14.380 53.791 19.005 55.698
Aumento (redução) em caixa e 
 equivalentes de caixa 3.632 3.017 3.177 7.754
Caixa e equivalentes de caixa em 
 1º de janeiro 3.570 553 8.354 600
Caixa e equivalentes de caixa em 
 31 de dezembro 7.202 3.570 11.532 8.354

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.

Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em confor-
midade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Respon-
sabi lidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas 
controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade,e cumprimos com as demais responsabili-
dades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase: Conforme descrito nas notas explicativas 6.1 e 10, as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades de incorporação 
imobiliária no Brasil, registradas na CVM. Dessa forma, a determinação da 
política contábil adotada pela entidade, para o reconhecimento de receita nos 
contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os 
aspectos relacionados à transferência de controle, seguem o entendimento da 
administração da Companhia quanto a aplicação do CPC 47 - Receita de con-
trato com cliente, alinhado com aquele manifestado pela CVM no Ofício circular 
CVM/SNC/SEP n.11 02/2018. Nossa opinião não está ressalvada em relação a 
esse assunto.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras 
Individuais e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
entidades de incorporação imobiliária no Brasil,registradas na Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante,independentemente se causada por fraude ou erro. Na ela-
boração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas,a adminis-
tração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando,divulgando,quando aplicável,os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha ne-
nhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações fi-
nanceiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, to-
madas em conjunto,estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro,e emitir relatório de auditoria contendo nossa opi-
nião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existen-
tes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável,as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção re-
levante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, indepen-

dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio,falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. - 
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas,não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos contro-
les internos da Companhia e suas controladas. - Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. - Concluímos sobre a ade-
quação do uso,pela administração, da base contábil de continuidade operacio-
nal e,com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevan-
te em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas 
controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante,devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação 
em nossa opinião,se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e 
suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. - Ava-
liamos a apresentação geral,a estrutura e o conteúdo das demonstrações fi-
nanceiras, inclusive as - divulgações e se as demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. - 
Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informa-
ções financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expres-
sar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do 
grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com 
a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.

Cuiabá, 06 de maio de 2022
KPMG Auditores Independentes Ltda. Renan Morais Lira
CRC SP-014428/F-7 Contador CRC CE-023040/0-1

Cleiton André Zuhl  
Diretor

Márcia Borges de Santana Santos
Contadora Responsável - CPF: 693.942.881-04

CRC: MT/009911-O-0

MARCOS ANTONIO FRANZEN 
ZANIN, CPF: 005.179.009-20, 
torna público que requereu junto 
a Secretaria de Estado e Meio 
Ambiente– SEMA, a Licença por 
Adesão e Compromisso para a 
atividade de Armazéns Gerais 
(Emissão de Warrants), sito a Es-
trada Rural sem Denominação, nº 
0, Fazenda Getúlio Vargas, Zona 
Rural, Nova Ubiratã - MT, não de-
terminado (EIA/RIMA).

FORTES & BIZARRO SER-
VIÇOS MEDICOS SS, CNPJ 
18.396.631/0001-37, torna público 
que requereu junto a Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente – SEMA/
MT a Licença Prévia e Licença de 
Instalação para a atividade de Cli-
nica Médica e Serviços de Comple-
mentação Diagnostica e Terapêutica 
não Especificados Anteriormente a 
ser instalado na Rua José Salmen, 
Esquina com a Rua “A”, Lote 14/15, 
Quadra 01, Vila Andrea, Município 
de Rondonópolis/MT.

CONSTRUTORA ROCHA 
CAVALCANTE LTDA, CNPJ 
09.323.098/0001-92, torna públi-
co que requereu junto a Secreta-
ria de Estado de Meio Ambiente 
- SEMA/MT, a Licença Ambiental 
Simplificada - LAS, para atividade 
de Usina de Asfalto, a ser instala-
do a Rod. BR 163 - Gleba Teles 
Pires nº 1134, Fazenda Universo, 
Zona Rural, município de Terra 
Nova do Norte/MT, em atendi-
mento as Obras de Restauração 
Asfáltica da BR 163 BR 163/MT, 
trecho 01 km 855 ao km 1.114, 
BR 163/PA, com extensão de 
259,00 km.

MARINES J. ANVERSA - ME 
- CNPJ: 05.146.811/0001-19 
– Torna público que requereu 
ao CODEMA, a Renovação da 
LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) 
para Atividade 87 - Fabricação 
de Artefatos de Madeira, exce-
to móveis conforme Resolução 
CONSEMA 41/2021, localiza-
da no município de Água Boa/
MT. Não foi determinado o EIA/
RIMA.

SIDNEY LUIZ DE MATIAS HASS 
- CPF: 318.643.981-87 – Torna 
público que requereu ao CODE-
MA, a LICENÇA PRÉVIA (LP) 
E LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
(LI) para atividade de Armazéns 
Gerais para Depósito de Produ-
tos não Perigosos, na Fazenda 
Santa Terezinha, localizada no 
município de Querência/MT. Não 
foi determinado o EIA/RIMA.

BRAGA INDUSTRIA E COMER-
CIO DE FORRO EIRELI, CNPJ: 
27.472.432/0001-51, torna pú-
blico que requereu à Secretaria 
do Estado de Meio Ambiente 
- SEMA, o pedido de regulariza-
ção Ambiental (LAS – Licença 
Ambiental Simplificada), cuja 
atividade a ser licenciada 22.29-
3-03 - Fabricação de artefatos 
de material plástico para uso na 
construção, exceto tubos e aces-
sórios, situado Av. V, S/N, Distri-
to Industrial, CEP: 78.098-480, 
Cuiabá/MT.

CLASSIDIÁRIO 
Fone: 

 2139-8929

SCHEFFER & CIA LTDA, CNPJ: 04.733.767/0036-00, torna público que requereu junto à 
Prefeitura Municipal de Juara - Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente, o 
pedido de Licença Prévia – LP e Licença de Instalação – LI de Ampliação, para o 
empreendimento com o exercício da atividade de Armazém Geral para Depósito de Produtos 
não Perigosos (grãos), localizado na Rod. MT-220, km 59, s/n, Fazenda Vó Luzia, município 
de Juara/MT.

SCHEFFER & CIA LTDA, CNPJ: 04.733.767/0036-00, torna público que requereu junto à 

Prefeitura Municipal de Juara - Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente, o 

pedido de Licença de Operação – LO, para o empreendimento com o exercício da atividade 

de Armazém Geral para Depósito de Produtos não Perigosos (grãos), localizado na Rod. MT-

220, km 59, s/n, Fazenda Vó Luzia, município de Juara/MT.

                                                   Edital de convocação de assembléia Extraordinária. 
Aos membros da -Associação dos catadores de material Recicláveis de Várzea-Grande,(ASSCAVAG)
inscrita no CNPJ:10921355/0001-77,endereço  rua turquesa,Quadra15,lote01,02,bairro Cidade de Deus 
,Município de Várzea Grande –MT.Em conformidade ao estatuto e mais regimento convocamos os associados 
ativos para comparecer na Sede no dia 18/05/2022 às 9:00hs.
Tratar seguintes temas 
Antecipação da eleição da nova diretoria 
Assuntos de interesse Geral
Renovação da LO( licença Ambiental)
                                               Presidente da Asscavag                                                 (13/05/2022)
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