
SÁBADO
28 DE DEZEMBRO DE 2019

Cartório Campina Verde
Endereço: Rua 20, 840, Cartório, Centro, Campina Verde, MG - 38270-000

Horário de atendimento: De segunda à sexta, das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00

Campina Verde, 20 de Dezembro de 2019
Igar José Alves Júnior

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Campina Verde, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem 
intimar o(a) devedor(a) fiduciante, IZABELLA MARIA DE ALMEIDA ZANDONADI, CPF/CNPJ nº 
02523143607, que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), 
preferencialmente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou 
ao endereço do Cartório Campina Verde, Rua 20, 840, Cartório, Centro, Campina Verde, MG - 
38270-000, no horário de atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última 
publicação deste edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 23.071,03, em 
19/12/2019, sujeito à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo 
pagamento, somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao 
contrato nº 855552793746-3 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 18054, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Campina Verde . Na hipótese de o pagamento ser 
efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Campina Verde. Caso o 
pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser 
por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário 
ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o
direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - CEF, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento 
do(a) devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE CAMPINA VERDE - EDITAL DE INTIMAÇÃO

MLJ Energias Renováveis LTDA - PCH Dias, Uberlândia - MG, 
CNPJ nº 31.113.156/0001-02, torna público que obteve da Superin-
tendência Regional de Meio Ambiente Triângulo e Alto Paranaíba- 
SUPRAM TMAP, por meio do Processo Administrativo nº 
10966/2018/001/2018, a Licença Prévia, para  a atividade Sistemas 
de Geração de Energia Hidrelétrica, exceto Central Geradora 
Hidrelétrica - CGH, com capacidade instalada de 6,6 MW, válida 
pelo prazo de 10 anos (até 02/11/2029).

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE através da DIRETORIA DE COMPRAS -
Real izará l ic i tação supramencionada -  Objeto: Aquis ição de Equipamentos
hospitalares (sistema de vídeo endoscopia flexível e vídeo laparoscopia/endoscopia
rígida com instalação, treinamento de técnicos e assistência técnica). A sessão
pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00
horas  do d ia 03/02/2020,  no endereço www.comprasgovernamenta is .gov.br.
Uberlândia-MG, 27 de dezembro de 2019.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA
FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NO 880/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"PREFEITURA
MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação
supramencionada - Objeto: Fornecimento de ovos, em atendimento à
Secretaria acima citada. A sessão pública na Internet para recebimento
das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 17/01/2020, no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/MG, 27 de
dezembro de 2019.TANIA MARIA DE SOUZA TOLEDO.Secretária Municipal
de Educação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 892/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 891/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE
COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de
Medicamentos (tropicamida, clonidina cloridrato, flurazepam e outros). A
sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta
até as 09:00 horas do dia 03/02/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG,27 de dezembro de
2019. GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO - SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 804/2019

OBJETO: Aquisição de equipamentos (cardioversor/desfibrilador e aparelho
eretor plataforma).O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna
público e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar
possa, que devido à alteração do edital, e que a mesma influencia na
elaboração da proposta a sessão pública na Internet para recebimento das
Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 22/01/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Informa ainda, que o detalhamento
das alterações encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal de Uberlândia
no link Licitações e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, que
será republicado com as devidas alterações, nos termos do §4º do art. 21
da Lei Federal nº 8.666/1993.Uberlândia, 27 de dezembro de 2019.ROGER
WUDSON RODRIGUES DIAS - Pregoeiro

AVISO DE INTENÇÃO DE ADESÃO
À ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária,
Abastecimento e Distritos, torna público o interesse em aderir à Ata de Registro de
Preços nº 002/2019, oriunda do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 023/
2018, realizado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro - Secretaria de Estado da
Casa Civil e Governança, para aquisição de combustível.
Quantidade: Item: 01 - Gasolina Comum- Qtd: 478.400 L, Valor Total: R$ 2.297.276,80;
Item 2 - Diesel S10- Qtd: 124.000 L, Valor Total: R$ 479.012,00 ; Item 3 - Etanol, Qtd:
20.000 L, Valor: 58.720,00. Valor Total: R$ 2.835.008,80 (dois milhões, oitocentos e
trinta e cinco mil, oito reais e oitenta centavos).
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O conteúdo desta coluna é de responsabilidade 
do autor e não representa, necessariamente, 

a opinião do Diário de Uberlândia.

Leandro Mazzini
Jornalista

Esplanada

Natal e férias puxam alta 
DE VAGAS DE TRABALHO
 | QUASE 70% DAS OFERTAS ESTÃO ASSOCIADAS ÀS DEMANDAS DE FINAL DE ANO

 � FOLHAPRESS

A perspectiva de melhora 
nas vendas de Natal e 
a preparação para as 

férias de verão elevaram a 
oferta de trabalho neste final 
de ano e puxaram a redução 
do desemprego, segundo 
dados divulgados ontem na 
Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua 
do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (PNAD 
do IBGE).

No trimestre encerrado 
em agosto para o trimestre 
encerrado em novembro, a 
taxa de desemprego caiu de 
11,8% para 11,2%. O número 
de desempregados, porém, 
se mantém elevado: 11,9 mi-
lhões de pessoas continuam 
sem ocupação.

O resultado é levemente 
melhor que o projetado pelo 
mercado. A estimativa dos 
analistas consultados pela 
agência Bloomberg era que 
a taxa cairia para 11,4%. Há 
um ano, era de 11,6%.

Na a avaliação dos téc-
nicos do IBGE, o cenário 

no mercado de trabalho é 
de recuperação ainda lenta 
e marcada fortemente pela 
informalidade.

Adriana Beringuy, analista 
da Coordenação de Trabalho 
e Rendimento do IBGE, res-
salta que a informalidade foi 
o fator de destaque na expan-
são da ocupação em 2019.

“Permanece a caracte-
rística estrutural do nosso 
mercado de trabalho, com 
predomínio de trabalhadores 
por conta própria em ativida-
des que têm crescido muito 
nos últimos anos, como é o 
caso do transporte, com os 
motoristas de aplicativo”, diz.

Em um ano, o número de 
trabalhadores com carteira 
assinada teve um avanço de 
1,6%: foram 516 mil pessoas 
que tiveram a carteira assina-
da entre o trimestre encerrado 
em novembro de 2018 e o 
mesmo trimestre em 2019. 
No entanto, o número de 
trabalhadores que atuam por 
conta própria teve aumento 
mais expressivo no mesmo 
período: alta de 3,6%, com 
861 mil pessoas passando a 

atuar por conta própria.
Das 785 mil vagas criadas 

de setembro a novembro 
deste ano, em relação ao 
trimestre anterior deste ano, 
quase 70% estão associadas 
ao movimento natural da eco-
nomia no final de ano.

A pesquisa mostra que 
338 mil postos foram gerados 
pelo comércio para atender 
duas datas importantes no 
calendário do setor, a Black 
Friday, em novembro, e o 
Natal, em dezembro.

Outras 204 mil vagas fo-
ram abertas nos setores de 
alojamento e alimentação, 
segmento de hotéis, bares e 
restaurantes que se organiza 
para atender as férias de 
verão.

De maneira mais estru-
tural, 180 mil vagas foram 
abertas na construção, setor 
que esboça recuperação mais 
consistente desde o início do 
segundo semestre do ano.

Na avaliação dos técnicos 
do IBGE, a volta da contrata-
ção de final de ano, ainda que 
em sua maioria seja de vagas 
temporárias, próprias do perí-
odo, é um elemento positivo 
na recuperação da economia 
como um todo e do emprego 
em particular.

A volta da sazonalidade 
indica especialmente que o 
comércio está reagindo.

Em 2015 e 2016, apontam 
os dados do IBGE, a eco-

nomia não tinha forças para 
gerar nem vagas temporárias 
no final do ano.

O fato de o movimento ser 
puxado pelo varejo contribuiu 
para uma melhora, ainda que 
pequena, na formalização do 
mercado.

O número de trabalha-
dores com carteira assinada 
cresceu 1,1% em relação ao 
trimestre anterior, com 378 
mil pessoas no regime CLT. 
Desse total, 240 mil foram 
trabalhar no comércio.

O número total de empre-
gados com carteira assinada, 
sem contar os trabalhadores 
domésticos, chegou a 33,4 
milhões no setor privado.

Outro dois dados sinali-
zam uma melhora no ambien-
te de trabalho.

A população subutiliza-
da, que reúne pessoas que 
trabalham menos do que 
poderiam ou em atividades 
que consideram inferiores à 
sua capacidade, caiu 4,2%. 
Foram quase 1,2 milhão de 
pessoas deixando essa con-
dição. Ainda assim, há 26,6 
milhões de trabalhadores 
subutilizados no país.

O número dos chamados 
desalentados, pessoas que 
desistiram de procurar em-
prego, ficou estatisticamente 
estável: 4,7 milhões pessoas, 
o equivalente 4,2% da força 
de trabalho.

IBGE
RAFAEL NEDDERMEYER/FOTOS PÚBLICAS

Número de trabalhadores com 
carteira assinada cresceu 1,1% 
em relação ao trimestre anterior

MUDANÇA DE REITORES
A despeito da Medida Provisória do presidente Jair Bol-

sonaro que freia o controle sindical – e em muitos casos 
até partidário, de esquerda – nas reitorias das universida-
des federais, com votação direta de alunos, professores e 
servidores, quatro delas já enviaram a lista tríplice para a 
escolha do futuro reitor, segundo consulta da Coluna do 
Ministério da Educação. São as Universidades Federais 
de Roraima (UFRR), do Vale do São Francisco (Univasf), 
do Espirito Santo (UFES) e de São João Del Rei (UFSJ). 

MISTÉRIO
O MEC ainda não informou se vai manter o processo 

para estas federais, feito sob consulta a professores e ser-
vidores, ou se vai anular as escolhas e indicar votação.

REITOR SEM PARTIDO
Como publicamos esta semana, o Governo quer demo-

cratizar o processo de escolha para reitores, para não ficar 
refém de sindicatos de professores partidarizados.

MACUXI FEZ HISTÓRIA
Em Roraima, deixará o cargo o professor doutor Jeffer-

son Fernandes do Nascimento. Foi o primeiro roraimense 
de fato a assumir o cargo, descendente da etnia Macuxi.

EMBATES
No Espírito Santo, sairá do cargo Reinaldo Centoducat-

te, que também é presidente da Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. 
Vive em embates com o ministro Abraham Weintraub.

SOFRA, CIDADÃO..
A taxa de juros do cartão de crédito rotativo para o 

cliente regular, aquele que paga o mínimo de 15% da fa-
tura dentro do prazo, subiu de 286,4% em outubro para 
293,9% em novembro. A informação é do próprio Banco 
Central. E a facada será mais forte nas férias de verão.

 
DISCURSO POLÍTICO

A imprensa é rejeitada pela maioria dos brasileiros. É 
o que concluiu uma pesquisa recente do Instituto Paraná 
Pesquisas: 62,4% dos entrevistados alegam falta de isen-
ção quando trata da cobertura do Governo Federal. Muito 
disso vem do discurso de ódio contra jornalistas pregados 
pelo ex-presidente Lula da Silva e, agora, pelo presidente 
Jair Bolsonaro. 

É DO JOGO
Como já disse na praça o ex-deputado Miro Teixeira, 

político não gosta de notícia, gosta é de Poder. É do jogo. 
O ineditismo está na militância fazendo coro.


