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6C - Cuiabá, Segunda-feira, 1 de Outubro de 2018

CUIABÁ
ZONA NORTE

OUTROS
DETETIVE PARTICULAR

Investigações particulares, fidelidade conjugada, roubos, 
investigações criminais, pessoas desaparecidas, cobranças, 
sindicâncias. Trabalhamos para bancos, seguradoras, lojas, 
supermercados, advogados e particulares em geral. Sigilo 
absoluto - (65) 3637-0133, 99981-0787.

VEJA NA WEB 1093936

CUIABÁ
CENTRO

ALUGO UMA CASA NA 
COMANDANTE COSTA

Com 2 quartos, uma suíte, 
mais um quarto com wc com-
pleto, mas um wc social 
completo, salas, cozinha, 2 
vagas de garagem, R$ 1.400 
- Tratar com GFB Imobiliária 
- (65) 3624-1713, ou direto 
com o proprietário (65) 3321-
6085.

VEJA NA WEB 1094590

KITNET
OUTROS

ALUGA-SE KITNET
Atrás da Macro Informática 
(Miguel Sutil) - 1 quarto gran-
de, cozinha grande, banhei-
ro, área de serviço, portão 
eletrônico, cerca elétrica, 
garagem, padrão separado, 
água dividida (taxa), ônibus 
na porta, próximo ao Centro 
de Cuiabá, R$ 430,00 Inclu-
so a água - (65) 3653-6531, 
99606-9831, 99333-5456

VEJA NA WEB 1094024

CUIABÁ
ZONA NORTE

OUTROS
HALLCY ALUGA

Oportunidade - 10 minutos 
Centro e Aeroporto, proximi-
dades de 3 vários shoppings 
e mercados, centro médicos, 
escolas, 90 m², reformado e 
com 2 banheiros. Prédio sis-
tema de câmeras, portaria 
24h, piscina e churrasquei-
ras, garagem coberta. Possi-
bilidades mais vagas dispo-
níveis, excelente localização 
e segurança (condomínio 
exclusivo), R$ 900. Aproveite 
!!! Faça sua visita - Creci 

F2724 - (65) 3637-6000, 
99940-3539, 98117-8280, 
99981-8222 - www.
hallcyvende.com.br

VEJA NA WEB 1094417

VÁRZEA
OUTROS BAIRROS

MORE COM CONFORTO E 
SEGURANÇA!

Residencial Brubon - Várzea 
Grande - Rua Dinamarca, 
131, Jardim Cerrados, entre 
o Havan e Auto Shopping. 
Alugam-se aptos. Preços R$ 
1.100 e 1.250 + taxa de água 
- (65) 3682-1670 (2ª a 6ª, 
das 10h às 16h) e (17) 
99113-3100.

VEJA NA WEB 1094626

CUIABÁ
CENTRO

DETETIVE ARAPONGA
Como especialista Matrimo-
nial, trato de problemas 
Matrimoniais todos os dias. 
Desejo que você possa reco-
nhecer os sinais em perigo o 
mas cedo possível de manei-
ra a evitar o desastre - (65) 
3637-3455, 99981-0787 - 
Serviços garantido. Novas 
tecnologias. Sigilo absoluto. 
Tradição e tecnologia.

VEJA NA WEB 1093935

ZONA NORTE
OUTROS

APARTAMENTO ED. 
VILLAGIO MONTALCINO

87 m², 3 quartos, sdo 1 suíte, 
sala, sacada, cozinha, wc, 2 
vagas garagem. Direto c/ 
proprietário Jr. - (65) 99952-
8677.

VEJA NA WEB 1092829

APARTAMENTO ED. 
VILLAGIO MONTALCINO

87 m², 3 quartos, sdo 1 suíte, 
sala, sacada, cozinha, wc, 2 
vagas garagem. Direto c/ 
proprietário Jr. - (65) 99952-
8677.

VEJA NA WEB 1094559

HALLCY VENDE
Apartamento frente ao Par-
que Mãe Bonifacia com 3/4, 
sendo uma suíte, completo 
com armários de primeira 
linha, condomínio novo e 
completo com área de lazer, 

academia, salão de festa 
etc., com 2 vagas na gara-
gem e próximo ao Shopping 
Goiabeiras, Supermercado 
Big Lar e mais, R$ 315 mil - 
Creci F2724 - (65) 3637-
6000, 99940-3539, 98117-
8280, 99981-8222 - www.
hallcyvende.com.br

VEJA NA WEB 1094418

ZONA OESTE
COOPHAMIL
HALLCY VENDE

Promoção Apartamento no 
Coophamil, av. principal, 2 
quartos, sala ampla com 
cozinha americana, por ape-
nas R$ 90 mil (quitado). 
Aceita carro como parte de 
pagamento. Aproveite!!! 
Faça sua visita - Creci F2724 
- (65) 3637-6000, 99940-
3539, 98117-8280, 99981-
8222 - www.hallcyvende.
com.br

VEJA NA WEB 1094420

VERDÃO
HALLCY VENDE

Ed. Piazza das Mangueiras 
- Apartamento 3/4 sendo 
uma suíte em porcelanato e 
com armários planejados. 
Andar alto e reformado, pró-
ximo de colégios, faculdades 
e restaurantes, ponto de ôni-
bus, R$ 260 mil - Creci 
F2724 - (65) 3637-6000, 
99940-3539, 98117-8280, 
99981-8222 - www.
hallcyvende.com.br

VEJA NA WEB 1094416

MASSAGISTAS
DETETIVE ARAPONGA

Vende-se uma escuta para 
carros ou ambiente, vc escu-
ta a qualquer distância e 
grava. Não precisa trocar 
bateria. Tradição e tecnolo-
gia - (65) 3637-3905, 99981-
0787 com Sr. Wanderley. 
Quem ama cuida.

VEJA NA WEB 1093937

MASS C/ LOCAL R$ 50,00
www.alexiamassagista.web-
node.com.br(65) 99322-
0714.

VEJA NA WEB 1094698

CUIABÁ
COMPRA E VENDA

TERRENO 445 M²
Condomínio Alphagarden, R$ 220.000 - Direto com o proprie-
tário - (65) 99976-1033.

VEJA NA WEB 1094644

Atas - Editais - Balanços - etc classifácil 

87 m², 3 quartos, sdo 1 suite, sala, 
sacada, cozinha, wc, 2 vagas garagem 

Apartamento Ed. 
Villagio Montalcino

(65) 99952-8677
Direto c/ proprietário Jr.

ANGÉLICA CASTRO

gatasdobabado.com.br

PRAZER ALIADO
A BOM GOSTO
GATAS DO BABADO 

SEU GUIA DE 
ACOMPANHANTES NO MT

HALLCY ALUGA
Kitnet na Coophamil, mobi-
liada e sem mobilia, bem no 
centro do bairro com vaga de 
garagem e ponto de ônibus 
próximo, tudo o que precisa 
no dia a dia pode se fazer a 
pé, são duas kitnet a sua 
escolha uma conta com 

mobilia pronta e outra nor-
mal. Todas reformadas com 
piso claro e pintura nova, R$ 
600 com água inclusa !! 
Aproveite!!! Faça sua visita - 
Creci F2724 - (65) 3637-
6000, 99940-3539, 98117-
8280, 99981-8222 - www.
hallcyvende.com.br

VEJA NA WEB 1094419

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
RONDONÓPOLIS – MT JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL EDITAL 
DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 
DIAS AUTOS N. 11568-36.2014.811.0003 AÇÃO: EXECUÇÃO 
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL->PROCESSO DE EXECUÇÃO-
>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO EXEQÜENTE(S): HSBC 
FINANCE BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO EXECUTADO(A,S): 
MARIA PEREIRA GOMES CITANDO(A,S): MARIA PEREIRA GOMES, 
inscrita no CPF: 331.198.211-87. DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 
08/10/2014 VALOR DO DÉBITO: R$ 0,00 FINALIDADE: CITAÇÃO 
do(s) executado(a,s) acima qualifi cado(a,s), atualmente em lugar 
incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é 
proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para 
que PAGUE, dentro de 03 (três) dias, contados da efetiva citação, o 
PRINCIPAL E ACESSÓRIOS LEGAIS, ABAIXO INDICADO, sob pena 
de lhe ser(em) penhorado(s) eventual(is) bem(ns) indicado(s) pela parte 
credora, cuja constrição tenha sido deferida pelo Juízo* ou, na falta da 
indicação e respectivo deferimento, tantos bens quanto bastem para 
a satisfação integral da Execução, de acordo com a gradação legal 
(art. 829, § 2º e art. 835, caput, ambos do CPC), onde quer que se 
encontrem, ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros 
(art. 845, do CPC). Ficando os executados cientes de que a partir da 
expiração do prazo deste edital, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias 
para, independentemente da realização ou não da penhora, opor, 
querendo, EMBARGOS DO DEVEDOR, de modo que a contagem 
do prazo, quando se tratar de litisconsórcio passivo, obedecerá ao 
disposto no art. 915, § 1º, do CPC. RESUMO DA INICIAL: “Cuida-
se de Execução de Título Extrajudicial em que o exeqüente reclama 
o pagamento de um crédito no valor de R$ 23.784,91 (vinte e três 
mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos), 
representada pela inclusa Cédula de Crédito Bancário – Financiamento 
de Veículo n. 4660879445; QUE, a executada encontra-se inadimplente 
deste a 11ª parcela; requer que a executada pague o valor principal 
devidamente corrigido, bem como honorários fi xados, no prazo de 
03 (três) dias. Dá à causa o valor de R$ 21.707,31 (vinte e um mil, 
setecentos e sete reais e trinta e um centavos). ” DESPACHO: “Vistos 
etc. DEFIRO o petitório retro, no tocante à citação por edital da parte 
executada, visto que preenche os requisitos do artigo 256 do Novo 
Código de Processo Civil. Cite-se a parte demandada por edital, 
observando-se o disposto no artigo 257 do Novo CPC. O prazo do 
edital será de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo do edital sem resposta, 
certifi que-se a revelia. Nesse caso, desde já nomeio a Defensoria 
Pública Estadual, atuante nesta Comarca, como curadora especial 
da parte requerida, que deverá ser intimada de seu múnus para que 
promova a defesa de seus interesses, no prazo legal. Expeça-se o 
necessário, com as cautelas de estilo. Cumpra-se.” VALOR TOTAL 
DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS DE ADVOGADO E CUSTAS 
TOTAL PARA PAGAMENTO: R$ 24.231,78 (vinte e quatro mil, duzentos 
e trinta e um reais e setenta e oito centavos) OBSERVAÇÕES: a) No 
caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária 
será reduzida pela metade; b) No prazo para embargos, reconhecendo 
o crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% (trinta 
por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de 
advogado, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o 
restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. c) Os embargos do 
executado, em regra geral, não terão efeito suspensivo, de modo 
que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuí-lo quando, 
sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução 
manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou 
incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por 
penhora, depósito ou caução sufi cientes. d) A eventual concessão de 
efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de 
avaliação dos bens. e) quando o excesso de execução for fundamento 
dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor 
que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena 
de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse 
fundamento. f) a oposição de embargos protelatórios implicará na 
incidência de multa em favor da parte credora no valor correspondente 
de até 20% (vinte por cento) do crédito em execução. Eu, Solange de 
Lucena Dantas Costa, Analista Judiciária, digitei. Rondonópolis - MT, 18 
de setembro de 2018. Angélica Alves de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) 
Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 
DE SINOP-MT JUÍZO DA SEGUNDA VARA EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.º 10112-15.2014.811.0015 ESPÉCIE: 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL->PROCESSO DE 
EXECUÇÃO->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE 
REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A PARTE RÉQUERIDA: G 
C DICK -ME E GEOVANI CARLOS DICK CITANDO: G C Dick -Me, 
CNPJ: 08768374000163, brasileiro(a), Endereço: Rua Luiz Dalcanale 
Filho Nº 2197, Bairro: Panorama, Cidade: Toledo-PR e Geovani 
Carlos Dick, Cpf: 94047570982 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 
comerciante, Endereço: Rua Luiz Dalcanale Filho Nº 2197, Bairro: 
Panordama, Cidade: Toledo-PR FINALIDADE: Citação do Executado, 
por todo o conteúdo do despacho ao fi nal transcrito e da petição inicial, 
para responder, querendo, a ação. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 
uma AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA POR TÍTULO EXECUTIVO 
EXTRAJUDICIAL movida por BANCO BARADESCO S.A. em face 
de G C DICK - ME e GEOVANI CARLOS DICK. No seguinte aos 
fatos, o exequente é credor dos executados da importância de R$ 
46.053,62 (quarenta e seis mil cinquenta e três reais e sessenta e dois 
centavos), representada pela “Cédula de Crédito Bancário Empréstimo 
- Capital de Giro” celebrada em 29/03/2010, para pagamento em 36 
(trinta e seis) prestações, mensais e consecutivas, vencendo-se a 
primeira em 29/04/2010 e a última em 29/03/2013, acrescidas dos 
encargos prefi xados à base de 2,00%, ao mês e demais consectários 
legais. Para garantia da operação a primeira executada, com o aval 
do executado SR. GEOVANI CARLOS DICK, emitiu uma Nota 
Promissória no valor de R$ 33.048,00 (trinta e três mil e quarenta e 
oito centavos). Consoante, os executados deixaram de adimplir com 
o pagamento a partir da prestação vencida em 29/08/2010, tornando-
se, pois devedores do principal e dos acessórios, que importam até o 
vencimento na quantia de R$ 29.337,83 (vinte e nove mil trezentos e 
trinta e sete reais e oitenta e três centavos), que devidamente corrigido 
pelo índice ofi cial, acrescida de juros de mora à base de 1% (um por 
cento) ao mês e multa contratual à base de 2% (dois por cento), perfaz 
a quantia de R$ 46.053,62 (quarenta e seis mil cinquenta e três reais e 
sessenta e dois centavos). Importa-se ressaltar, que o exequente usou 
todos os meios suasórios para o recebimento de seu crédito, porem 
tornaram-se infrutíferas todas as tentativas, não restando alternativa, 
senão o ajuizamento da presente execução, face ao vencimento 
da dívida sem seu respectivo cumprimento integral. DECISÃO/
DESPACHO: Defi ro o pedido formulado pela exequente em 24.02.2016 
(f. 63) e determino a busca de endereços da executada G C Dick – Me., 
CNPJ nº 08.768.374/0001-63 e do executado Geovani Carlos Dick, 
CPF nº 940.475.709-82 junto aos cadastros de órgãos públicos ou 
de concessionárias de serviço público, à disposição do juízo. Obtidos 
novos endereços, diversos daqueles onde a citação já restou frustrada, 
citem-se nos termos dos arts. 246 I e 249, do CPC. Frustradas as 
tentativas de citação pessoal dos executados, citem-se por edital, com 
prazo de 20 (vinte) dias, nos termos dos artigos 256 e 257 do CPC. 
Caso os executados, devidamente citados por edital, não apresentem 
resposta, desde já, com fundamento no artigo 72, II, do CPC, nomeio-
lhes curador especial um dos defensores públicos atuantes nesta 
comarca, que deverá ser intimado para o seu mister, observando-se 
o disposto no artigo 5º da LCE nº 146/2003. Com a resposta, diga a 
exequente, em 05 (cinco) dias. Cumpra-se e intimem-se. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 
alegar ignorância expediu-se o presente Edital, que será afi xado no 
lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Felipe Nascimento 
Nunes, digitei. Sinop-MT, 17 de setembro de 2018. Luzimeiry Tomaz 
Nazario Gestor(a) Judiciário (a) Autorizado (a) pelo Provimento nº 
56/2007 – CGJ CERTIDÃO Certifi co que, afi xei o presente edital no 
átrio do fórum em local de costume. Sinop-MT, 17/09/18. Luzimeiry 
Tomaz Nazario GESTORA JUDICIÁRIA.

ABANDONO DE EMPREGO 
Empregadora SRª Lamia Zaki Fares CPF 
384.153.561.53 END rua Alberto Vero 
Moreira, 65 apto 101  Bairro Bandeirantes    
Cidade: CUIABA - MT. Esgotados nossos 
recursos de localização  convidamos A 
FUNCIONARIA Kesia de Souza Castro 
CTPS 0064861/ SÉRIE 0030 -MT a 
comparecer no local de trabalho,sendo que 
o mesmo não comparece a residência  a fi m 
de retornar ao emprego  a contar da data 
desta publicação, 01/10/18, sob pena de 
fi car rescindido, automaticamente, o contrato 
de trabalho, nos termos do art. 482 a CLT.

EDITAL DE REDUÇÃO DO 
CAPITAL SOCIAL

JIREH SOLUÇÕES EM SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA LTDA com sede 
na Rua 50, nº 08, quadra 21, Setor 
4, Bairro CPA III, CEP 78058-426, 
Cuiabá/MT, por seus sócios, torna pú-
blico cf. art. 1.084, parágrafo 1º do Có-
digo Civil vigente, que em 28/09/2018 
aprovou a redução de capital de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais) para 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 
razão de ser excessivo, passando a 
transcorrer o prazo para oposições.

A W COMERCIO LTDA, inscrito no CNPJ n° 
31.591.127/0001-56, torna -se público que requereu a 
Secretaria Municipal de Meio e Ambiente e Desenvolvimento 
Rural Sustentável do Município de Várzea Grande/MT – 
SEMMADRS, Licença Localização, da D+ JEANS E BABY, 
localizada na Av. Couto Magalhães, N°1275, Bairro Centro 
Norte, no Município de Várzea Grande/MT.

W.M. DA SILVA INDUSTRIA COMERCIO DE 
MADEIRAS, torna publico que requereu a Sema 
a renovação de sua Licença Operacional para o 
desdobramento de madeira sito a Rua Jamaika, 
Km 0,9 área Industrial de Marcelândia- MT, com 
aproveitamento da Licença anterior da empresa 
Dapper Industria e Comercio de Madeiras. Não foi 
pedido estudo de impacto ambiental.

 S E N A R - A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 086/2018/SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preços para a futura e eventual contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de SONORIZAÇÃO E 
PROJEÇÃO, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
Administração Regional do Estado de Mato Grosso – SENAR-AR/MT, 
conforme condições, quantidades e especifi cações constantes no Edital 
e seus anexos.
Data: 09/10/2018
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural - Administração Regional do Mato Grosso – SENAR-AR/MT, 
Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 1, Setor A – Centro Político 
Administrativo, em Cuiabá-MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franque-
ada aos interessados na sede do SENAR-AR/MT – Assessoria de Lici-
tações e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: Luiz Alexandre Vidal Fonseca de Castro Reis
Ordenador de Despesas: Normando Corral

28 anos de muitas histórias

“O jornalismo é o primeiro esboço da história.”
Phil Graham


