
Atendimento ao assinante: 65 3612-6166 - disk classifacil: 65 3612-6167
www.gazetadigital.com.br

 Cuiabá, Sexta-feira, 2 de Março de 2018 - classifácil - 9C

Atas - Editais - Balanços - etc classifácil 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL PARA 
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PAUTA REINVINDICATÓRIA 

DA CATEGORIA PARA O PERÍODO DE 2018-2019
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO ESTADO DE 
MATO GROSSO, CNPJ 37.466.331/0001-21, localizada na Rua 13 de junho, Nº 1614, 
Bairro Porto, CEP 78025-000, Cuiabá - MT, por meio de seu Presidente Luiz Gonçalves 
da Costa, representando toda base inorganizada dentro do estado do Mato Grosso;
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIÁRIOS E MOTORISTAS 
PROFISSIONAIS DE BARRA DO GARÇAS E REGIÃO - SINTTRO, CNPJ: 00.965.244/0001-
09, localizado na Rua Bororo, 461, setor São Benedito, CEP 78600-000, Barra do 
Garça - MT, por meio de seu Presidente Luiz Roberto Lima Neves e representando sua 
categoria profi ssional dentro de sua respec� va base territorial;
SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS E TRABALHADORES RODOVIÁRIOS DO 
VALE DO SÃO LOURENÇO – SINTROVALE/MT, CNPJ: 01.975.457/0001-84, localizado 
na Rua Floriano Peixoto, 447, Centro, São Pedro da Cipa - MT, CEP 78.835-000, por 
meio de seu Presidente Wellington Oliveira da Silva e representando sua categoria 
profi ssional dentro de sua respec� va base territorial;
Os presidentes da Federação e de cada Sindicato supra, CONVOCAM todos: 
Profi ssional dos Empregadores de empresas de transportes de passageiros urbanos, 
suburbanos, rodoviários, turismo e fretamento, de transporte de carga, bem como 
todos trabalhadores cele� stas na condição de categoria diferenciada � Art. 511, 3º da 
CLT, nas cidades de: Água Boa, Araguaina, Barra do Garças, Campinápolis, Canarana, 
Cocalinho, General Carneiro, Luciara, Nova Xavan� na, Novo São Joaquim, Porto Alegre 
do Norte, Primavera do Leste, Ribeirão Cascalheira, Santa Teresinha, São Felix do 
Araguaia, Torixoreu e Vila Rica, todos do Estado de Mato Grosso;
Profi ssional dos trabalhadores e trabalhadoras em empresas de transportes terrestre 
de cargas, de passageiros, de passageiros urbanos, logís� ca, nas empresas que operam 
metrô, veículo leve sobre trilhos - VLT, metroviários e dos motoristas profi ssionais, 
como categoria profi ssional diferenciada, empregados das empresas dos diversos 
seguimentos econômicos e de a� vidades rurais que exercem as funções de motorista 
profi ssional em veículos de cargas e de passageiros, operadores de máquinas, 
tratoristas e motocaneiros, nas cidades de:  Dom Aquino, Jaciara, Juscimeira e São 
Pedro da Cipa, todos do Estado de Mato Grosso;
E de todos os trabalhadores das referidas categorias onde não há base organizada 
nos moldes legais dentro do estado do Mato Grosso, cabendo a representa� vidade a 
supra citada Federação.
Para par� ciparem das Assembléias Gerais Extraordinárias Fixas, que se realizarão nos 
dias 12.03.2018 com primeira convocação às 18:30 horas, e em segunda convocação, 
às 19h e 13.03.2018, com primeira convocação às 11:00 horas, e em segunda 
convocação, às 11h30min, na sede do SINTTRO, sito à Rua Bororos, 461, São Benedito, 
Barra do Garças � MT, e na sede do SINTROVALE, sito à Rua Floriano Peixoto, 447, 
centro, São Pedro da Cipa - MT, convocadas para deliberação com qualquer número de 
presentes, sobre as seguintes pautas:
1- Discu� r, elaborar e receber propostas e reivindicações para a formalização de 
pauta reivindicatória dos trabalhadores com vínculo de emprego em empresas 
de transportes de passageiros urbanos, suburbanos, rodoviários, turismo e 
fretamento, de transportes de cargas e logís� ca, bem como todos trabalhadores 
cele� stas que exerçam as funções de motorista, ajudantes de motoristas, tratoristas, 
operadores de máquinas automo� vas e operadores de empilhadeiras que sejam 
empregados de empresas dos demais ramos de a� vidades econômicas na condição 
de categoria profi ssional diferenciada art. 511, §3º da CLT, referente às datas-base e 
representa� vidade de cada setor;
2- Elaboração e aprovação de pauta reivindicatória e de instrumento cole� vo da 
categoria, manutenção de cláusulas, reajustes e revisão de todas as conquistas 
previstas nos instrumentos anteriores de todos os setores, implantação de novos 
bene� cios aos trabalhadores;
3- Outros assuntos e sugestões da categoria.
A en� dade sindical ainda comunica a todos os trabalhadores que a par� r da data dessa 
publicação até 14/03/2018, o sindicato SINTTRO, situado no endereço supracitado, 
estará em funcionamento das 08h às 12h, e 14h às 18h, assim como o sindicato 
SINTROVALE, situado no endereço supracitado, estará em funcionamento das 08h às 
11h, e 13h às 17h, voltados a atender as reivindicações dos trabalhadores que não 
puderem comparecer nas Assembléias Gerais Extraordinárias Fixas, garan� ndo a 
par� cipação e manifestação efe� va de toda categoria na pauta reivindicatória.
Poderão ser realizadas Assembléias Gerais Extraordinárias e reuniões i� nerantes nos 
pá� os das empresas que serão realizadas no período de 02/03/2018 a 14/03/2018, 
viabilizando maior contato e par� cipação de todos os trabalhadores, sendo que as 
datas e horários nestes casos serão previamente afi xadas no mural de cada empresa 
para ciência dos trabalhadores, elastecendo a par� cipação da categoria.

Estado do Mato Grosso-MT, 02 de março de 2018.
Luiz Gonçalves da Costa
Presidente Federação

Luiz Roberto Lima Neves
Presidente SINTTRO

Wellington Oliveira da Silva
Presidente SINTROVALE

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
No� fi cado: 
MAICO PAULO KLAMT
CPF: 053.705.201-19

Ref.:  NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort - Contrato 
de Compromisso de Venda e Compra de Unidade 
Autônoma e Outros Pactos – Apto. T1-2503A

Prezado Senhor, 
A empresa BC CUIABÁ I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE 
S.A. (atual denominação de BC CUIABÁ INCORPORAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO LTDA.), sociedade anônima inscrita no CNPJ-MF sob nº 
13.502.702/0001-15, com sede na Rodovia Arquiteto Helder Candia, 
Km 4,5, em Cuiabá/MT – CEP: 78048-150, neste ato representada por 
seu assessor jurídico in fi ne assinado, pela presente via, NOTIFICA 
Vossa Senhoria do cancelamento do Contrato de Compromisso de 
Venda e Compra de Unidade Autônoma e Outros Pactos fi rmado em 
28 de agosto de 2016, referente à unidade autônoma n. 2503A – Tipo 
B - Torre 01, do Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort, tendo 
em vista que até a presente data não recebemos qualquer resposta 
de Vossa Senhoria às no� fi cações que anteriormente lhe enviamos e 
que não houve pagamento de quaisquer das obrigações fi nanceiras 
pactuadas, caracterizando, assim, o inadimplemento absoluto 
por parte de Vossa Senhoria em relação ao referido Contrato e 
demonstrando por consequência o seu inequívoco desinteresse na 
aquisição do reportado imóvel.
Dessa forma, sem prejuízo das perdas e danos decorrentes do 
apontado inadimplemento, fi ca o referido contrato cancelado de 
pleno direito, a teor do que dispõe a Cláusula 10.5.a e b, cessando 
defi ni� vamente para esta no� fi cante o compromisso de cumprimento 
das obrigações contratuais a seu cargo.

Cuiabá-MT, 14 de Fevereiro de 2018.
BC CUIABÁ I 

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A.
CNPJ: 13.502.702/0001-15

1º SERVIÇO REGISTRAL DE NOVA MUTUM-MT
Manoela Maria A. de Almeida Registradora
Nova Mutum/MT, 23 de fevereiro de 2018

EDITAL
Julieta das Graças Almeida Dreher, Registradora Substituta do 1º Serviço Registral de Nova 
Mutum/MT Faz saber aos que o presente edital virem e interessar possa que, nesta data, 
lhe foi apresentado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF (Ofício nº 2707/2018 - SIALF 
- GIGAD/CT - GIGAD - Gestão de Adimplência - CT), o requerimento datado de 29/01/2018, 
solicitando a Intimação por Edital do Senhor , PAULO ROBERTO HUBNER de acordo o 
parágrafo 4º, Artigo 26 da Lei nº 9.514/97, para quitar as parcelas em atraso referentes à aqui-
sição, garantida por Alienação Fiduciária, fi rmado em 23/12/2014, registrado sob nº 05, na 
matrícula nº 5.949, deste Cartório, referente ao Contrato Por Instrumento Particular de Venda 
e Compra de Imóvel, Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia no SFH - Sitema Financeiro 
da Habitação com Utilização dos Recursos da Conta Vinculada do FGTS nº 1.4444.0768260-
3 com saldo devedor de responsabilidade de Vossa Senhoria, venho intimá-lo para fi ns de 
cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos e não pagos. As-
sim, procedo à INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para que se dirija a este Cartório de Registro 
de Imóveis, situado na Avenida dos Beija-Flores, 451 N, Centro, nesta Cidade, que funciona 
de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 17:00 horas, onde deverá efetuar a purga do débito 
acima descriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da data 
da TERCEIRA PUBLICAÇÃO. Nesta oportunidade, fi ca Vossa Senhoria, cientifi cada de que 
o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante direito de CON-
SOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL em favor da credora - nos termos do Artigo 
26, parágrafo 7º, da Lei 9.514/97. 

1º SERVIÇO REGISTRAL DE NOVA MUTUM-MT
Manoela Maria A. de Almeida Registradora
Nova Mutum/MT, 23 de fevereiro de 2018

EDITAL
Julieta das Graças Almeida Dreher, Registradora Substituta do 1º Serviço Registral de Nova 
Mutum/MT Faz saber aos que o presente edital virem e interessar possa que, nesta data, 
lhe foi apresentado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF (Ofício nº 2709/2018 - SIALF 
- GIGAD/CT - GIGAD - Gestão de Adimplência - CT), o requerimento datado de 29/01/2018, 
solicitando a Intimação por Edital do Senhor , VALDIR ALVES DA SILVA de acordo o 
parágrafo 4º, Artigo 26 da Lei nº 9.514/97, para quitar as parcelas em atraso referentes à 
aquisição, garantida por Alienação Fiduciária, fi rmado em 05/06/2012, registrado sob nº 10, 
na matrícula nº 6.271, deste Cartório, referente ao Contrato Por Instrumento Particular de 
Compra e Venda de Imóvel Residencial, Mútuo com Obrigações, Cancelamento do Registro 
de Ônus e Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, Carta de Crédito com Recur-
sos SBPE - Fora do SFH - no Âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário - SFI, nº 
155552210497, com saldo devedor de responsabilidade de Vossa Senhoria,  venho intimá-lo 
para fi ns de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos e não 
pagos. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para que se dirija a este Cartório 
de Registro de Imóveis, situado na Avenida dos Beija-Flores, 451 N, Centro, nesta Cidade, 
que funciona de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 17:00 horas, onde deverá efetuar a 
purga do débito acima descriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a 
partir da data da TERCEIRA PUBLICAÇÃO. Nesta oportunidade, fi ca Vossa Senhoria, cien-
tifi cada de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante 
direito de CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL em favor da credora - nos 
termos do Artigo 26, parágrafo 7º, da Lei 9.514/97. 

S E N A R - A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018/

SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviços de ANÁLISE DE PERFIL PRO-
FISSIONAL E ANÁLISE DE COMPETÊNCIAS, 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: 14/03/2018
Horário: 14h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural - Administração Regional do Mato Grosso – SENAR-AR/MT – Rua 
Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 1, Setor A, Centro Político Adminis-
trativo, Cuiabá-MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franqueada 
aos interessados na sede do SENAR-AR/MT – Assessoria de Licitações 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


