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ROTA 01 
ROTEIRO PLANEJADO DO ITINERÁRIO DO ÔNIBUS CIRCULAR 

 
Ponto Início – Novo Diamantino: Inicia o percurso no Ponto Nº. 01 na 
Rua Cuiabá, esquina com a Rua Paraná, onde vira a esquerda seguindo pela 
Rua Bel Horizonte, seguindo na mesma Rua até o encontro com a 
duplicação da Rodovia Senador Roberto Campos – MT 240, seguindo por 
esta a Rua Paracelso Marcondes virando a direita, seguindo por esta até à 
Av. da Palmeiras cruzando a mesma, virando a esquerda seguindo até a 
Rua das Azaléias seguindo por esta até o encontro com a Rua dos Lírios, 
virando a esquerda seguindo pela mesma até o encontro com à Av. Padre 
Edgar Schmidt, virando a direita seguindo pela mesma até o primeiro 
cruzamento, vira a esquerda cruzando a Av. Padre Edgar Schmidt, onde 
segue pela Rua Cedro Rosa até a Rua dos Pinheiros virando virando a 
direita seguindo por esta até  a Rua Sucupira, virando a esquerda seguindo 
por esta até o encontro com a Rua das Araucárias, virando virando a direita 
seguindo pro esta até o encontro da Rua Jatobá, virando a esquerda 
seguindo pela mesma até o encontro da Rua das Palmeiras, virando a 
direita seguindo pela mesma até o encontro da Rua Cajarana, onde vira a 
esquerda seguindo pela mesma até a Rua Ipê, onde vira a direita seguindo 
pela mesma até o encontro com a Rua das Cerejeiras, onde vira a esquerda 
seguindo pela mesma até a Rua das Pitombeiras, onde vira  a esquerda 
seguindo pela mesma até a Rua Cajarana, onde vira a direita seguindo pela 
até o encontro com Rua Niterói, onde vira a esquerda seguindo pela mesma 
até a Rua Alta Floresta, onde vira a esquerda seguindo pela mesma até a 
Av. Dom Alonso, onde vira a direita seguindo pela mesma até o encontro da 
Rua Jacarandá, onde vira a esquerda seguindo pela mesma até a Rua das 
Paineiras, onde vira direita seguindo pela mesma até o encontro com a Rua 
Alexandrina Ribeiro Dall’gnol, onde vira a esquerda seguindo pela mesma 
até o encontro com a Rua Oiti, onde vira a direita seguindo pela mesma até 
o encontro com a Av. das Palmeiras, onde vira a direita seguindo pela 
mesma até a primeira Rotatória  e em seguida faz a Rotatória a esquerda 
adentrando a Rua Eucalipto, seguindo pela mesma até o encontro com a 
Rodovia Senador Roberto Campos – MT 240, onde vira a direita seguindo 
pela mesma até o encontro com a Av. Irmão Miguel Abib e a Av . J. P. F. 
Mendes, seguindo por ambas até a Rua Rui Barbosa, onde vira a direita 
seguindo pela mesma até o encontro com a Av. Conceição, onde vira a 
esquerda seguindo pela mesma até o encontro com Rua Ferreira Mendes, 
onde vira a direita seguindo pela mesma até Av. Municipal, onde vira a 
esquerda seguindo pela mesma até o encontro  com Rua Margarida, onde 
vira a direita seguindo pela mesma até o encontro com a Rua Frei Manoel, 
onde vira a direita seguindo pela mesma até a Travessa Comendador 
Henrique, onde vira a direita seguindo seguindo até a Rua Almirante Batista 
das Neves, onde vira a direita seguindo pela mesma até o encontro com Av. 
J. P. F. Mendes e Av. Colina Azul onde vira a direita seguindo pela mesma 
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até o encontro com a Rua S/D, onde vira a direita seguindo pela até o 
encontro com Av. Colina Azul e Av. J. P. F. Mendes,onde vira a esquerda 
seguindo pela mesma até o encontro com Rua Marechal Rondon, onde vira 
a esquerda seguindo pela mesma até a Rua Benedito Moreira da Silva, onde 
vira a esquerda seguindo pela mesma até o encontro da Travessa J. B. 
Doudreneuf,  onde vira a esquerda seguindo pela mesma até o encontro da 
Av. J. P. F. Mendes, onde vira a esquerda seguindo pela mesma até o 
encontro da Av. Mario Ferreira Mendes, onde vira a direita seguindo pela 
mesma até o encontro da Rua dos Esportes, onde vira a direita seguindo 
pela mesma até o encontro com a  Rua Joaquim P. da Silva Junior, onde 
vira a esquerda seguindo pela mesma até o encontro com a Rodovia 
Senador Roberto Campos – MT 240, onde vira a direita seguindo pela 
mesma até o encontro da Rua Tancredo Neves, onde vira a direita seguindo 
pela mesma até a Rua 21, onde vira a direita seguindo pela a mesma até 
Rua Concórdia, onde vira a esquerda seguindo pela mesma até o encontro 
com a Rua dos Esportes, onde vira a direita seguindo pela mesma até o 
encontro com a Av. Mario Ferreira Mendes, onde vira a esquerda seguindo 
pela mesma até o encontro com Av. Diamantino, onde vira a direita 
seguindo pela mesma até o encontro com a Av. J. P. F. Mendes e a Av. 
Irmão Miguel Abib, seguindo pelas mesmas até o encontro com a Rodovia 
Senador Roberto Campos, onde viro a esquerda seguindo pela mesma até o 
encontro com a Av. Ministro Gilmar Ferreira Mendes, onde vira a esquerda 
seguindo pela mesma até o encontro com a Rua Alexandrina Ribeiro 
Dall’agnol, onde vira a direita seguindo pela mesma até o encontro com a 
Av. Padre Edgar Schmidt, onde vira a direita seguindo pela mesma até o 
encontro da Av. das Palmeiras, onde vira a esquerda seguindo pela mesma 
até a Rua Pau Brasil, onde vira a direita seguindo pela mesma até a Rodovia 
Senador Roberto Campos, onde vira a esquerda seguindo pela mesma até o 
encontro  da Rua Fortaleza, onde vira a direita seguindo pela mesma até o 
encontro com a Rua Cuiabá, seguindo pela mesma até o Ponto Final, ou 
seja Ponto nº. 1 – Ponto Inicial. 
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