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<BEGIN:1226812:92>

SINDICATO RURAL DE SANTA CRUZ DO XINGU
AVISO RESUMIDO ELEIÇÕES SINDICAIS

Pelo presente edital, faço saber que no dia 27 de maio de 2021, no período 
das 07h:30 muitos às 15h:30 minutos, à Rua Rodolfo Ademar Britzius , s/n.º, 
centro de Santa Cruz do Xingu/MT, será realizada eleição para composição 
da Diretoria, Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, para o mandato 
2021/2025, devendo o registro de chapa(s) ser apresentado à Secretária 
deste sindicato, em dias úteis, no horário das 07h:00 às 11h:00 e das 
13h:00 às 17h:00 horas, no período de 20 (vinte) dias a contar do 1º dia útil 
após a data da publicação deste Aviso. A eleição acontecerá em primeira 
convocação com o comparecimento de 2/3 dos associados com direito a 
voto. Caso contrário, em segunda convocação no dia seguinte, com o com-
parecimento de 50% dos associados com direito a voto. Não alcançando 
este número, a eleição acontecerá em terceira e última convocação no 
dia subsequente, devendo contar com o comparecimento de 40% dos 
associados com direito a voto, sempre nos mesmos locais e horários. 

entidade e em outros locais públicos.
Santa Cruz do Xingu /MT, 01 de março de 2021

..............................................................
Presidente da Comissão Eleitoral

<END:1226812:92>
<BEGIN:1226814:92>

MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ / MT
Termo de Parceria nº 001/2016 Plano de Trabalho nº 001/2016

Extrato de Relatório de Execução Física e Financeira do Termo de 
Parceria ref. 2020.

Custo estimado do projeto para 2020:R$ 1.144.620,04(Hum milhão, 
cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte reais e quatro centavos). 
Local de realização do projeto: Município de Nova Ubiratã / MT. 
Data de assinatura do TP: 29/02/2016 Início do projeto:01/03/2016 
Término:31/12/2019. Objetivos do projeto: Realizar ações que visem 
a adequação dos recursos humanos da área de saúde, através de 

satisfação do usuário do sistema bem como do prestador de serviço.For-
talecimento da Atenção Básica, realizar atividades em saúde que visem à 
prevenção, proteção, recuperação e manutenção da capacidade funcional 
da criança e do adolescente. Manutenção e desenvolvimento de atividades 
de pronto atendimento.Cuidar da saúde do adulto de forma humanizada 
por meio de práticas preventivas, curativas e reabilitadoras. Manutenção da 
capacidade funcional do Idoso. Realizar regulação de exames e internações. 
Resultados alcançados:Houve melhoria nos serviços oferecidos das 
equipes de trabalho para a população, com aumento na produtividade, 
qualidade e humanização dos serviços disponibilizados. As equipes de 
trabalho passaram por capacitações realizadas em conjunto a secretaria 
municipal de saúde, foram também realizadas reuniões periódicas com a 
comissão de avaliação do projeto, onde contatou-se que as metas propostas 
foram devidamente alcançadas.

Custos de Implementação do Projeto

Previsto Repassado Realizado Diferença

1.144.620,04 956.832,83 956.832,83 0,00

Nome da OSCIP: ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL 
DO BRASIL. Endereço: Rua I, 105 - Bairro: Alvorada. Cidade: CUIABÁ UF: 

Nome do responsável pelo projeto: DIONAS BASSANEZI DUIM. Cargo / 
Função: PRESIDENTE.
<END:1226814:92>
<BEGIN:1226817:92>

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA/ MT
Termo de Parceria nº 001/2020. Plano de Trabalho nº 001/2020

Extrato de Relatório de Execução Física e Financeira do Termo de Parceria 
ref. 2020. Custo estimado do projeto para 2020:R$ 2.687.557,70 - (Dois 
milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete 
reais e setenta centavos). Local de realização do projeto: Município de 
Ribeirão Cascalheira/ MT. Data de assinatura do TP: 31/07/2020. Início do 
projeto: 01/08/2020. Término: 31/07/2021. Objetivos do projeto:Realizar 
ações que visem a adequação dos recursos humanos da área de saúde, 

buscando a satisfação do usuário do sistema bem como do prestador de 
serviço. Resultados alcançados:Houve melhoria nos serviços oferecidos 
pelas equipes de trabalho para a população, com aumento na produtivida-
de, qualidade e humanização dos serviços disponibilizados.

Custos de Implementação do Projeto

Previsto Repassado Realizado Diferença

2.687.557,70 1.541.809,32 1.541.809,32 0,00

Nome da OSCIP: ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL 
DO BRASIL. Endereço: Rua I, 105 - Jardim Alvorada - Sala 65 - Ed. Eldorado 
Hill. Cidade: CUIABÁ. UF: MT. CEP: 78.048-487. Tel.: (65) 3044-3155. 

BASSANEZI DUIM. Cargo / Função: PRESIDENTE.
<END:1226817:92>

<BEGIN:1226864:92>

Diferraço Industrial Ferro e Aço Ltda EPP, CNPJ 11.055.429/0001-00, torna 
público que requereu junto a SEMA-MT, renovação de Licença de Operação 

estruturas metálicas para uso na construção civil, no município de Barra 
do Garças-MT.
<END:1226864:92>
<BEGIN:1226873:92>

VALDIR SIMI - ME / CERÂMICA SÃO SEBASTIÃO, inscrito no CNPJ N° 
37.473.113/0001-14 torna público que requereu a  Renovação da Licença 
de Operação n° 316817/2018 . O empreendimento destina-se a fabricação 
de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção civil, exceto 
azulejos e pisos, localizado no endereço  Av. Aleixo Ramos da Conceição, 
S/ N°, Bairro Jardim Niterói, Várzea Grande/MT.
<END:1226873:92>
<BEGIN:1226879:92>

BRUNO DOURADO DOS SANTOS inscrito no CNPJ nº. 22.912.920/0001-
19, torna público que requereu junto à SEMMA Barra do Garças, pedidos 
de Licenças Prévia, Instalação e Operação para atividade Serviços 
de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos 
automotores, localizada no município Barra do Garças - MT. Não foi 
determinado EIA/RIMA.

L.H. DE FREITAS PAULA inscrito no CNPJ nº. 30.095.014/0001-05, torna 
público que requereu junto à SEMMA Barra do Garças, pedidos de Licenças
Prévia, Instalação e Operação para atividade Serviços Atividade médica 
ambulatorial restrita a consultas e com recursos para realização de exames
complementares, localizada no município Barra do Garças - MT. Não foi
determinado EIA/RIMA.

C. A. LEITE & CIA LTDA inscrito no CNPJ nº. 39.441.801/0001-28, torna
público que requereu junto à SEMA/MT, pedidos de Licenças Prévia, 
Instalação e Operação para atividade Serviços Comércio atacadista de
resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão, localizada no 
município Barra do Garças - MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

<END:1226879:92>
<BEGIN:1226883:92>

SERRA DOURADA ARMAZENS GERAIS LTDA, inscrito no CNPJ nº 
05.511.726/0001-02, torna público que requereu junto a SEMMA/SFA, 
pedido de renovação de licença de operação para armazéns gerais 
depósito de produtos não perigosos localizado no município de São Félix 
do Araguaia/ MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

<END:1226883:92>
<BEGIN:1226898:92>

CECILIA MARTINI, cadastrada no CPF N° 426.357.139-87, proprietária 
da Fazenda Missioneira II, torna público que requereu junto a SEMA - MT, 
elaboração e execução de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS, 
para desenvolver a atividades de extração de toras no Município de Nova 
Ubiratã/MT.

LAURENTINA GOMES & GOMES LTDA. - GOMES DEDETIZADORA, 
inscrita sob o CNPJ 17.098.829/0001-71. Torna-se público que requereu 
junto à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
de Sinop o pedido De Renovação de LO para a atividade 81.22-2-00 - 
Imunização e controle de pragas urbanas, sito a Av. Sibipirunas, nº 885, 
Jardim Celeste,  município de Sinop/MT. Não foi determinado o EIA/RIMA. 
(FACILITA MT 66 9.9971-1848)

MARCO ANTONIO CARVALHO ME, inscrito no CNPJ n° 05.963.633/0001-
19, torna público que requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente- SAMA/ Sorriso-MT a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação 
(LI) e Licença de Operação (LO) para Atividade Fabricação de artigos de
serralheria, exceto esquadrias. Localizada na Rua Visconde de Mauá, n°
1591, Industrial Leonel Bedin, Município de Sorriso/MT. Não foi determinado
o EIA-RIMA.

RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A, torna público que 
requereu a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, a alteração da Razão Social de Rodobens 
Veículos Comerciais S.A, CNPJ 03.005.212/0005-83, para RODOBENS 
VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A, CNPJ 59.970.624/0031-08, 
da Licença de Operação nº 516/2019, para atividade de Serviços de 
Manutenção e Reparação de Veículos Automotores, instalada na Rua 
Colonizador Enio Pipino, n 2799, Setor Ind. Sul, Sinop-MT. Engenheira 
Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

PREMIUM LAVACAR LTDA - ME, CNPJ 20.302.735/0001-87, torna público 
que requereu junto a SAMA/ SORRISO/MT, a Renovação da Licença de 
Operação (LO) e Alteração de Razão social, pois anteriormente a razão 
social era ALAN RAMOS ALBINO - ME para atividade de Serviços de 

AV. Tancredo Neves, N 2613,  Bela Vista, Município de Sorriso/MT, não foi 
determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.
<END:1226898:92>


