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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Vagas de Emprego
1-Vendedor/entregador, CNH AC, com experi-
ência;
2-Técnico em enfermagem, com COREN;
3-Operador de máquina plasma cnc, com expe-
riência comprovada, conhecimento no autocad
4-Açougueiro, com experiência; 
5-Analista de APR, com experiência;
6-Atendente virtual, com experiência em redes 
sociais; 
7-Auxiliar de Açougueiro, com experiência; 
8-Auxiliar de avicultura, com experiência;
9-Auxiliar de produção, com experiência em 
gráfica;
10-Auxiliar de recepção, com experiência; 
11-Comprador, com experiência e referência; 
12-Desenhista, com experiência em AutoCad;
13-Designer gráfico, com experiência; 
14-Eletricista automotivo, com experiência; 
15-Garçom, com experiência; 
16-Montador/Entregador, com experiência e 
CNH C;
17-Operadora de Caixa, com experiência;
18-Pessoa com deficiência;
19-Secretária do lar, com experiência e refe-
rência;
20-Serviços gerais para trabalhar em clínica 
veterinária;
21-Supervisor comercial, com experiência em 
vendas e logística, para gráfica; 
22-Vendas, com experiência em artigos espor-
tivos;
23-Vendedor (a), com experiência;
24-Zeladora, com experiência;

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fiquem a vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 

encaminhamento é feito de acordo com o perfil e 
são realizados das 07h30min às 10h30min e das 

13h30min às 16h30min.

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br –
 email: rh@adestec.org.br

ALGODOEIRA, ARMAZENS GERAIS LAZAROTTO LTDA, 
CNPJ. 24.693.917/0001-87. Torna público que requereu 
junto a SAMA/TAPURAH/MT – Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente, Desenvolvimento e Turismo, a Licença de 
Operação-LO, de um Armazéns gerais-emissão de war-
rant, localizada no município de Tapurah/MT. Não deter-
minado EIA/RIMA.

MARCIA CRISTINA LOPES GARCIA, CPF 856.634.681-
53, torna público que requereu a SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL DE SINOP, a Licença Prévia e Licença de 
Instalação, para atividade de Condomínio Horizontal, na 
Rua Catarina Esq. c/ Rua Projetada 04, Quadra 06, Lote 
16, Residencial Deville, em Sinop-MT. AMBIENTALE En-
genharia e Consultoria - Engenheira Agrícola e Ambiental 
Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

LIFE RESIDENCE SINOP I Empreendimentos Imobiliários 
SPE Ltda, CNPJ 34.247.325/0001-95, torna público que 
requereu a SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AM-
BIENTE DE MATO GROSSO, a Licença Prévia e Licença 
de Instalação, para atividade de Condomínio Vertical Plu-
rifamiliar (apartamentos), a ser instalado no Lote nº 68-L 
(prolongamento da Rua Lucca do Loteamento Florença),  
em Sinop-MT. (AMBIENTALE Engenharia e Consultoria). 
Responsável Técnico: Eng. Agrícola-Ambiental Catiane 
Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

CITAÇÃO Nº 001/2019 - PAD 010/2019

Intimação: Prestar Depoimento.
Na condição de Presidente da Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar Nº 010/2019, nomeada pela Portaria nº. 604/2019, datada de 
27 de novembro de 2019, publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos 
Municípios do Estado de Mato Grosso, Ano XIV, nº 3.368, paginas 112 e 
113 do dia 03 de dezembro de 2019, pelo Excelentíssimo Prefeito 
Municipal Sr. Rafael Machado, em desfavor do senhor LAÉRCIO 
PEREIRA NUNES JUNIOR, conforme determinação do Prefeito 
Municipal via Termo de Julgamento constante nos autos da Sindicância 
Administrativa Nº 001/2019, COMUNICO a vossa senhoria quanta a 
abertura do referido Processo Administrativo Disciplinar em desfavor ao 
senhor. Bem como INTIMO Vossa Senhoria a comparecer perante esta 
Comissão, ou enviar um defensor com a devida procuração para se fazer 
presente em seu lugar, às 14hs do dia 06 de janeiro de 2020, a fim de 
prestar declarações sobre as irregularidades descritas na portaria 
supracitada (cópia anexa), especialmente para assegurar o direito à 
ampla defesa e ao contraditório, que lhe é garantido pelo art. 5º, inciso LV, 
da Constituição Federal, bem como pelo art. 222, III, da Lei Municipal nº 
1.130/2006, e tendo em vista o disposto no artigo 222, V, da Lei Municipal 
nº 1.130/06.

Presidente

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Silviane Cristina Olejas

Citação: Ao Senhor LAÉRCIO PEREIRA NUNES JUNIOR, Médico 
Clinico Geral, matrícula 4061, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme art. 217 da Lei Municipal nº 1.130/2006.

CONVOCAÇÃO 

A Associação Atlética São Camilo, vem por meio desta, convocar seus associados para 
reunião extraordinária, que será realizada no dia 17 de Janeiro de 2020 na Avenida das 
Sibipirunas, Bairro Centro (Ginásio Olímpico José Carlos Pasa), sexta-feira as 18:00 horas 
em primeira chamada e 18:30 horas na segunda e última chamada, com qualquer número 
de sócios, para tratar os seguintes assuntos: Alteração do Estatuto, quadro de sócios e 
assuntos gerais. 

Sinop-MT, 
Joana de Paula São José – Presidente 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT  
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 063/2019 

 RESULTADO 
 O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em epigrafe, cujo 
objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
SENSOR ÓPTICO DIGITAL DO TIPO FINGERPRINT NECESSÁRIO A IMPLANTAÇÃO 
DO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM LEITURA BIOMÉTRICA DA FREQUÊNCIA 
DOS AGENTES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA” Onde ficou constatado que 
nenhuma empresa apresentou envelope de habilitação e propostas de preços. Por este 
motivo o Pregoeiro declarou o evento como deserto, na data de 27 de Dezembro de 2019. 
Peixoto de Azevedo, 06 de Janeiro de 2019 

 
Natália Fernandes da Silva 

Pregoeira Designada 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 0111/2019 
 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizou no dia 17 de dezembro de 2019 às 08h00min na sede da 
Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL NO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE CABINE SIMPLES EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES”, aonde 
consagrou—se vencedor o Licitante: BRESSAN, LAMONATTO E CIA LTDA, inscrita no 
CNPJ n° 03.512.021/0001-84, com valor total de R$ 253.600,00.  Matupá – MT, 02 de 
janeiro de 2020.  
 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 
Pregoeira Oficial 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº. 01/2020 
 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 23 de janeiro 2020 às 
08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA DESMONTE DE ROCHA SEDIMENTARES, 
LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. Maiores Informações 
através do Edital nº. 02/2020, que está disponível no site 
www.matupa.mt.gov.br/Transparencia/ e pode ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. 
Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. Matupá 
– MT, 03 de janeiro de 2020.  
 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 
Presidente Substituta da Comissão Permanente de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 01/2020 
 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizará no próximo dia 21 de janeiro de 2020 às 08h00min na sede 
da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PARA VEICULAÇÃO 
DE AVISOS E EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, EXTRATOS DE 
CONTRATOS, LEIS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS EXIGIDOS POR LEI 
CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”. Maiores informações 
através do Edital nº. 01/2020, que está disponível no site 
http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. 
Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min.  
Matupá – MT, 03 de janeiro de 2020.  
 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 
Pregoeira Oficial 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ  MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 02/2020 
 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizará no próximo dia 22 de janeiro de 2020 às 08h00min na sede 
da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 
BANNERS, ADESIVOS PERSONALIZADOS, ADESIVAGEM E ENVELOPAMENTO DE 
VEÍCULOS, PAINEL FRONT LIGHT, LETRAS CAIXA EM ACM CROMADO, PELÍCULA 
DE CONTROLE SOLAR E CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO SEMI-
REFLETIVAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE 
MATUPÁ/MT”. Maiores informações através do Edital nº. 04/2020, que está disponível no 
site http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. 
Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min.  
Matupá – MT, 06 de janeiro de 2020.  
 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 
Pregoeira Oficial 

 
 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº. 02/2020 
 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 24 de janeiro 2020 às 
08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA AMPLIAÇÃO DE 06 SALAS NA ESCOLA 
MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. Maiores Informações 
através do Edital nº. 03/2020, que está disponível no site 
www.matupa.mt.gov.br/Transparencia/ e pode ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. 
Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. Matupá 
– MT, 03 de janeiro de 2020.  
 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 
Presidente Substituta da Comissão Permanente de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Miraldo Gomes de Souza
Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 111/2019 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, IMPRESSOS, CARIMBOS, 
BANNERS, FAIXAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS 
UNIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA 
SORRISO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA(S) SECRETARIA(S) MUNICIPAL(IS)' CONFORME A SEGUIR: 
JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA CNPJ/CPF Nº 
85.086.197/0001-86 ITENS VENCEDORA - 836622 - R$12,80, - 836624 - 
R$12,80, - 836625 - R$32,00, - 836626 - R$36,00, - 836593 - R$56,00, - 
836615 - R$72,00, - 836590 - R$9,52, - 836603 - R$33,50, - 836602 - 
R$16,00, - 836642 - R$0,10, - 836612 - R$1,36, - 836613 - R$1,84, - 
836600 - R$3,00, - 836601 - R$135,85, - 836604 - R$16,00; BRUSCO e 
BRUSCO LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 07.539.713/0001-77 ITENS 
VENCEDORA - 836488 - R$24,00, - 836482 - R$18,00, - 836479 - 
R$18,00, - 836632 - R$2,49, - 835903 - R$1,19, - 836554 - R$79,00, - 
836591 - R$1,80, - 836630 - R$15,00, - 836629 - R$39,00, - 836627 - 
R$7,20, - 836628 - R$49,00, - 836592 - R$17,00, - 836597 - R$69,00, - 
836475 - R$39,00, - 836471 - R$24,00, - 836473 - R$31,00, - 836533 - 
R$0,21, - 836594 - R$21,00, - 836489 - R$1,19, - 836644 - R$2,05, - 
836598 - R$1.500,00; MARIA LUIZA P DE MATOS CNPJ/CPF Nº 
30.635.573/0001-52 ITENS VENCEDORA - 836636 - R$1,48, - 836634 - 
R$2,90, - 836639 - R$8,50, - 836635 - R$2,99, - 836637 - R$0,90, - 
836608 - R$0,09, - 836645 - R$0,12, - 836472 - R$30,00, - 836585 - 
R$4,90, - 836458 - R$0,39; ELIFRANCIS IND. E COM. GRAFICA E 
EDITORA LTDA-ME CNPJ/CPF Nº 08.866.744/0001-03 ITENS 
VENCEDORA - 836641 - R$1,79, - 836616 - R$90,00, - 836588 - R$2,75, 
- 836468 - R$0,05, - 836448 - R$0,33, - 836459 - R$0,32, - 836620 - 
R$196,00; E. DE S. BRANDAO-GRAFICA EDITORA EXATA ME 
CNPJ/CPF Nº 29.115.096/0001-15 ITENS VENCEDORA - 836633 - 
R$1,45, - 836640 - R$19,00, - 836606 - R$0,04, - 836581 - R$0,74, - 
836540 - R$0,13, - 836599 - R$400,00; W. BERTUNCELLI GRAFICA 3D 
CNPJ/CPF Nº 11.020.513/0001-80 ITENS VENCEDORA - 836582 - 
R$1,50, - 836595 - R$22,00, - 836586 - R$0,23, - 836587 - R$12,00; 4D 
DESIGNER GRAFICA E EDITADORA LTDA ME CNPJ/CPF Nº 
13.278.238/0001-25 ITENS VENCEDORA - 836578 - R$0,14, - 836583 - 
R$3,00, - 836584 - R$1,90, - 836589 - R$0,09, - 836579 - R$0,07, - 
836462 - R$0,50, - 836465 - R$0,39, - 836614 - R$2,00; e, SORRISO 
COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ/CPF Nº 15.710.572/0001-31 
ITENS VENCEDORA - 836476 - R$18,00. VALOR TOTAL GERAL 
R$619.563,00.

PREGÃO PRESENCIAL N° 111/2019
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MDB não deve apoiar Campos para senador
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A parceria entre MDB e 
DEM, que fez muito sucesso 
nas eleições de 2018, pode 
não vingar nas eleições su-
plementares de 2020 que 
vai eleger a nova senadora, 
ou novo senador por Mato 
Grosso, em vaga deixada 
por Selma Arruda (Pode-
mos), cassada no final do 
ano passado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

O Democratas que já tem 
uma das três vagas de Mato 
Grosso no Senado ( Jay-
me Campos, foi o segundo 
mais votado em 2018), quer 
essa outra vaga, e o nome 
mais cotado é do ex-gover-
nador e irmão de Jayme, Jú-
lio Campos. 

Mas dessa vez o DEM não 
deve contar com o apoio 
dos emedebistas. A sigla já 
tem um compromisso em 
apoiar o ex-vice-governa-
dor Carlos Fávero (PSD) ou 
o atual vice-governador, 
Otaviano Pivetta (PDT).

A revelação foi feita pela 
deputada Janaina Riva 
(MDB), ao ser entrevista-
da pelo programa Resumo 
do Dia. “Eu não vejo hoje 
dentro do MDB um am-
biente favorável a apoiar 
uma candidatura do Júlio. 
Mas não por ser o Júlio. É 
uma pessoa que eu adoro. 
É uma pessoa que no parti-
do [MDB] não tem nenhum 

VAGA DE SELMA | Uma das líderes da sigla, deputada Janaina Riva não vê ambiente favorável ao apoio

Deputada indicou afinidade com Fávaro e Pivetta 

FOTO: MAURÍCIO BARBANT/AL

problema. Mas não vejo 
um ambiente para não se 
apoiar um candidato dife-
rente dos dois [Fávaro e Pi-
vetta], até porque o MDB já 
tem um pré-compromisso 
com ambos. Então não vejo 
facilidade num apoio tanto 
para o Júlio quanto para um 
candidato do DEM”, reve-
lou.

A deputada ainda disse 
que há uma afinidade natu-
ral entre o MDB e os nomes 
de Pivetta e Fávaro, indi-
cando os caminhos que o 
partido deverá tomar nes-
sas eleições suplementares. 
“A candidatura do Fávaro 
e a candidatura do Pivet-
ta são candidaturas que o 
MDB tem afinidade. Então 
eu acho que as duas aí, num 
possível apoio, são as que 
teriam maior proximidade 
e tendência para se ter um 
apoio”, declarou a parla-
mentar.

Embora juntos nas elei-
ções de 2018, o cacique do 
DEM, Júlio Campos, e Car-
los Fávaro, não nutrem (ao 
menos publicamente) sim-
patia um pelo outro nos 
últimos tempos. Recente-
mente, Campos revelou 
uma suposta “sabotagem” 
do antigo aliado na disputa. 
Mesmo sendo o “2ª Sena-
dor” da coligação, ao lado 
do senador eleito Jayme 
Campos (DEM-MT), Fávaro 
não teria “trabalhado” pela 
candidatura do colega.

FOTO: RAPHAEL RIBEIRO
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CONFIANÇA

Bolsonaro diz que Congresso vai 
“sepultar” taxação de energia solar

COM MORAL

Moro: personalidade pública de
maior confiança aos brasileiros

TETO DE JUROS

Procon-MT alerta 
para mudanças
nas regras do 
cheque especial

CMN estabeleceu limite máximo de 8% ao mês 

Moro está colhendo bons frutos 

Alcolumbre e Maia concordaram em derrubar taxa por 
meio de lei 

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

A conversa que teve 
domingo (6) com os presi-
dentes do Senado, Davi Al-
columbre, e da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, 
deixou o presidente Jair Bol-
sonaro mais otimista com 
relação à possibilidade de 
não taxação da energia so-
lar. A estratégia, segundo o 
presidente, é a de apresentar 
e aprovar um projeto de lei 
que proíba essa taxação.

“Liguei para o Rodrigo 
Maia [presidente da Câma-
ra] e para o Davi Alcolumbre 
[presidente do Senado]. Se 
a Aneel vir a taxar, eles to-
param derrubar a questão. 
Algum parlamentar deverá 
apresentar um projeto de lei 
para taxação zero e eles vão 
colocar para votar em regi-
me de urgência. Então está 
sepultada qualquer possibili-
dade de taxar energia solar”, 
disse Bolsonaro, hoje (6), ao 
deixar o Palácio da Alvorada.

Na noite de domingo, 
o presidente usou as redes 
sociais para informar, por 
meio de um vídeo, que a 
decisão sobre a taxação da 
energia solar é de responsa-

DA REPORTAGEM

Desde ontem (6), o che-
que especial passa a ter juros 
limitados e cobrança de ta-
rifa mensal para os usuários 
com limites de crédito acima 
de R$ 500. Segundo o Ban-
co Central, a medida corri-
ge uma falha de mercado e 
busca reduzir seu custo e sua 
regressividade. Entretanto, o 
Procon-MT alerta para o fato 
de a tarifa ser cobrada mesmo 
sem uso do limite, o que fere 
o Código de Defesa do Con-
sumidor (CDC).

Ficou estabelecido um 
limite máximo de 8% ao mês 
para a taxa de juros e cobran-
ça de tarifa de até 0,25% ao 
mês para quem possuir limite 
acima de R$ 500. As institui-
ções financeiras poderão, in-
clusive, cobrar a tarifa men-
sal pela disponibilização do 
limite de crédito superior a 
R$ 500. 

O Procon-MT, assim 
como outros órgãos de defe-
sa do consumidor do Brasil, 
é contra a cobrança de qual-
quer valor de quem não utili-
zou o cheque especial. “Sob a 
perspectiva da defesa do con-
sumidor, você só paga aquilo 
que de fato usa. Por isso en-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O jornal Folha de S. Pau-
lo publicou no último domin-
go (5) pesquisa realizada pelo 
instituto DataFolha que mos-
tra as personalidades públicas 
que obtém mais confiabilidade 
entre os brasileiros.  No levan-
tamento onde foram ouvidas 
2.948 pessoas nos dias 5 e 6 de 
dezembro dentro das cinco re-
giões do país, mostrou que o 
atual ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sérgio Moro é 
a personalidade pública que os 
brasileiros mais confiam.

Entre os 12 nomes apre-
sentados na pesquisa, o do ex-
-juiz foi apontado por 33% 
como de alta confiança. Logo 
atrás, com 30% aparece o nome 
do ex-presidente Lula.

Dentro da margem de erro 
que é de dois pontos percentu-
ais aparecem empatados os no-
mes do presidente Jair Bolsona-
ro com 22%, e do apresentador 
global Luciano Huck com 21%.

O vice-presidente Hamil-

tendemos que essa parte da 
remodelagem do cheque es-
pecial é desfavorável ao cida-
dão e desequilibra a relação 
de consumo”, frisou a secre-
tária adjunta do Procon-MT, 
Gisela Simona. 

A limitação dos juros do 
cheque especial foi decidida 
pelo Conselho Monetário Na-
cional (CMN) em novembro 
de 2019. Limitação e tarifa 
entram em vigor nesta segun-
da-feira (06) para novos con-
tratos. Já para os contratos em 
vigor, a incidência de tarifa só 
será permitida a partir de 1º 
de junho de 2020 - caso não 
venham a ser repactuados an-
tes - e caberá à instituição fi-
nanceira comunicar o cliente 
com 30 dias de antecedência. 

A princípio, o Procon-
-MT orienta o consumidor a 
analisar de forma detalhada 
o histórico de uso do cheque 
especial e, se possível, reduzir 
o limite de crédito dentro da 
margem isenta de tarifa de 
disponibilidade. “Principal-
mente aqueles consumidores 
que, normalmente, não pre-
cisam fazer uso desta modali-
dade de crédito, o ideal é que 
reduzam seus limites para o 
mínimo isento”, reforçou a 
gestora.

bilidade da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel).

“Que fique bem claro 
que quem decide esta ques-
tão é a Aneel, uma agência 
autônoma na qual seus in-
tegrantes têm mandato. Não 
tenho qualquer ingerência 
sobre eles. A decisão é deles. 
Nós do governo não discu-
tiremos mais esse assunto, 
e ponto final”, disse o presi-
dente em vídeo postado nas 
redes sociais.

Bolsonaro foi enfático 
ao dizer que quem fala sobre 
a questão, pelo governo, é 
ele. “Ninguém fala no gover-
no, a não ser eu, sobre essa 
questão. Não me interessam 
pareceres de secretários ou 
de quem for”, afirmou.

Ontem (06), ao deixar 
o Palácio da Alvorada, Bol-
sonaro disse que conversará 
com o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, e com o 
de Minas e Energia, Bento 
Albuquerque, sobre o assun-
to. “O Bento me disse que 
o presidente da Aneel quer 
conversar comigo. Parece 
que é para falar sobre a ta-
rifa zero”, disse. “A própria 
Aneel se conscientiza de que 
essa fonte de energia tem 
de ser estimulada pelo go-

verno”, disse o presidente, 
em meio a críticas a “grupos 
de lobistas que trabalham 
na transmissão de energia” 
que, segundo ele, “trabalham 
dento da Aneel para taxar a 

[geração de] energia solar”. 
A Aneel informou que, por 
enquanto, não se manifesta-
rá sobre o assunto, mas que 
analisa a possibilidade de di-
vulgar uma nota.

ton Mourão aparece com 12%, 
empatado dentro da margem 
de erro, com o terceiro coloca-
do nas eleições presidenciais de 
2018, Ciro Gomes que teve 11% 
de alta confiança pelos entrevis-
tados, enquanto o governador 
de São Paulo, João Dória apa-
rece com 7%, mesmo percentual 
do presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia e de 
Manuela D’ávila, pré-candidata 
à prefeitura de Porto Alegre.

Essa amostragem reflete o 
sentimento dos brasileiros em 
relação aos casos de corrupção 
que assolaram o país nos últi-
mos anos. Sérgio Moro ganhou 
os holofotes por levantar a ban-
deira contra a corrupção e ter 
sentenciado à prisão grandes 
caciques da política brasileira 
pelos desdobramentos da Ope-
ração Lava Jato.

Moro viu seu índice de 
alta confiança mais que dobrar.  
Eram 14% em fevereiro de 2016, 
agora são 33%. Ele é o ministro 
mais popular e bem avaliado do 
governo, aprovado por metade 
da população.
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“Casa Residencial em alvenaria sem laje, com área construída de 89,25m², e área total de 180m², situado na  
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O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo 
on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária 
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www.frazaoleiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência 
de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances 
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encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) 
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