
NA SUA TELA

Pirataria
de artigos
esportivos:
prejuízo

Os Vingadores
completa 10
anos: mudando
o cinema

O mercado ilegal de arti-
gos esportivos no Brasil 
causa um prejuízo bilioná-
rio a clubes, fornecedores, 
revendedores ofi ciais e 
consumidores, muitas ve-
zes lesados com produtos 
semelhantes aos originais 
e que invariavelmente pa-
gam mais caro em função 
das falsifi cações.       Página  - 6

Lançado no Brasil em 26 de abril 
de 2012, Os Vingadores completa 
10 anos em 2022. O longa, que 
reuniu pela primeira vez Robert 
Downey Jr., Chris Evans, Chris 
Hemsworth, Scarlett Johansson, 
Jeremy Renner e Mark Ruffalo, 
bateu US$ 1,5 bilhão na bilhe-
teria mundial e transformou a 
forma como grandes franquias 
cinematográfi cas são tocadas 
em Hollywood.                Página  -7

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

EMBRAPA SINOP
Dia de campo:
saúde do solo
e economia
no uso de
fertilizantes

No momento em que o 
preço e a disponibilidade de 
fertilizantes preocupam o pro-
dutor rural, discutir alternativas 
para melhor uso dos nutrientes 
é fundamental. Esse tema será 
um dos destaques do 11º Dia de 
Campo sobre Sistemas Integra-
dos de Produção Agropecuária 
que Embrapa e Senar-MT pro-
moverão nos dias 5 e 6 de maio 
em Sinop.                       Página - 4

ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO

A LATAM inicia na próxima terça a operar em Sinop com voos comerciais 
diários para Brasília. O voo inaugural sairá da capital federal às 22h15 (hora 
local) e deve durar 1 hora e 50 minutos, com previsão de pousar no aeropor-
to presidente João Figueiredo às 23h05.                                           Página -3

LATAM inicia semana que vem
voos diários Sinop-Brasília

2 HORAS DE VOO

FESTIVAL DE CANNES
“TOP GUN:
MAVERICK”
ESTÁ ENTRE
OS DESTAQUES

DECRETADA
EMERGÊNCIA
AMBIENTAL
EM MAIO

QUEIMA CONTROLADA
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MUDANÇA NA 
ESTREIA PARA
NÃO CHOCAR
COM AVATAR 2
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Editorial

“

Com a guerra na Ucrânia e novos problemas de ofer-
ta em várias cadeias produtivas ocasionados pelo agrava-
mento da pandemia na China, o Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) revisou novamente para baixo sua projeção 
para o crescimento da economia mundial.

A expectativa para este ano caiu de 4,4% para 3,6%, 
com mudanças para pior nas principais regiões. O Brasil, 
desta vez, foi exceção, com alteração de 0,3% para 0,8%. 
Mesmo assim, o desempenho da atividade doméstica 
permanece abaixo do padrão global, como tem sido a 
norma desde a década passada.

A nova previsão para o país é menos ruim do que ou-
tras em circulação há poucos meses. Não se cogita agora 
o temido cenário recessivo —e vai se fi rmando entre ana-
listas uma taxa mais próxima de 1% —uma quase estag-
nação. Contribuem para a melhora os elevados preços no 
mercado internacional das matérias-primas, inclusive pe-
tróleo, que o país exporta em quantidades crescentes. O 
efeito da alta nas cotações de produtos agrícolas e mine-
rais impulsiona a renda de setores que em conjunto per-
fazem cerca de 25% do Produto Interno Bruto.

No caso do petróleo, o benefício fi ca magnifi cado 
pelo impacto na arrecadação de impostos e royalties, com 
parte relevante direcionada para estados e municípios, 
que podem assim impulsionar os investimentos públicos.

Os dados são convincentes. A arrecadação cresce ra-
pidamente desde o ano passado, com ajuda da infl ação 
elevada, e o novo choque de preços deste início de 2022 
reforçará o movimento. O caixa dos estados atingiu valor 
recorde no fi nal de 2021 —R$ 124,1 bilhões, com expansão 
anual de 91%.

Dados reunidos pelo jornal Valor Econômico mos-
tram que governos estaduais, no agregado, investiram 
no primeiro bimestre R$ 4,2 bilhões, um aumento real de 
115% ante o mesmo período de 2021. O maior salto se deu 
em Minas Gerais: o investimento passou de R$ 57 milhões 
para R$ 991,7 milhões. Outros elementos importantes são 
a retomada dos serviços ainda deprimidos e a recomposi-
ção de estoques na indústria, embora neste caso o quadro 
possa piorar com novos sobressaltos na China.

Se este ano pode ser menos desastroso do que se te-
mia, o próximo também tende a se mostrar difícil. A pro-
jeção do FMI, uma alta de apenas 1,4%, corre risco de cair 
à frente. A escalada da taxa de juros, que deve superar 13% 
anuais, deve provocar maiores consequências a partir do 
segundo semestre.

O primeiro ano de um novo governo, além disso, nor-
malmente é acompanhado por aperto orçamentário. Pior, 
a pré-campanha presidencial ainda não gerou sinais de 
agenda econômica sólida, sem a qual não se vislumbrará 
progresso material e melhoria social.

Menos péssimo de ruim

Crédito: Reprodução/Facebook
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Contribuem para a melhora os elevados pre-
ços no mercado internacional das matérias-primas, 
inclusive petróleo, que o país exporta em quantida-
des crescentes

“ Ellen Nascimento da Silva, 21 anos, que foi encontrada morta na sexta pas-
sada (22) com as mãos amarradas em uma estrada da zona rural em Brasnorte, 
após postar um vídeo no TikTok, estava desempregada e tinha o sonho de tra-
balhar como modelo de maquiagem. Ela já havia feito alguns ensaios profi ssio-
nais no ano passado. Segundo a polícia, a jovem disse que queria viajar e estava 
com a mala pronta em casa, porém, havia desistido da ideia. De acordo com o 
delegado Eric Marcio Fantin, integrantes de uma facção criminosa não gosta-
ram de um vídeo que Ellen publicou no TikTok. No vídeo, a jovem teria feito um 
gesto sutil em alusão à uma facção criminosa rival do namorado, o que teria 
motivado o crime.

Ranking dos Políticos - Facebook
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Na medida em que se aproxima a 
data fatal para a entrega do imposto 
de renda, os contribuintes obrigados 
a declarar se deparam com diversas 
dúvidas e, não raro, “paralisam” e fi -
cam impactados com o montante a 
pagar.

E realmente o “Leão” não está para 
brincadeiras, por isso, não o “cutu-
que”. Todavia, há na Declaração de 
Renda espaço para as pessoas, legal-
mente, diminuírem o imposto a pa-
gar. Vejamos.

Uma possibilidade se trata da op-
ção pelo desconto simplifi cado (des-
conto padrão x declaração completa), 
confrontando as deduções previstas 
em lei (educação, despesas médicas 
etc.), com o valor que você ganhou e 
as despesas do ano.

Na declaração de quem opta pelo 
desconto simplifi cado, os 20% pre-
vistos em lei estão limitados a R$ 
16.754,34. Assim, se a sua renda anu-
al foi, por exemplo, de R$ 100.000,00 
anuais, e você tem despesas dedu-
tíveis superiores a R$ 16.754,34, vale 
a pena fazer a declaração completa, 
desde que tenha documentos válidos 
para comprová-las (despesas).

As despesas com médicos, den-
tistas, fonoaudiólogos, psicólogos, 
fi sioterapeutas, hospitais, exames la-
boratoriais (inclusive COVID, desde 
que o exame tenha sido feito em La-
boratórios ou Hospitais, não valendo 
os comprovantes de testes feitos em 
farmácias), não tem limitação de de-
dução.

Lembre-se: é necessário ter notas 

fi scais ou recibos comprovando as 
despesas e guardá-los por cinco anos. 
Despesas com educação podem ser 
deduzidas, mas com limite por contri-
buinte (R$ 3.561,50). Verifi que a situa-
ção dos dependentes e quais as des-
pesas deles que podem ser deduzidas.

Também é necessário analisar se 
todas aquelas “rendas” obtidas no ano 
são, realmente, acréscimos patrimo-
niais. Explico: se você recebeu uma 
indenização trabalhista, você pode ex-
cluir da base de cálculo do imposto de 
renda todo o valor que no cálculo do 
processo corresponda a juros de mora; 
já os valores recebidos a título de pen-
são alimentícia, não podem ser tribu-
tados; se você recebeu lucros da sua 
empresa, estes não são tributados na 
pessoa física, devendo ser declarados 
como rendimentos isentos ou não tri-
butáveis; o investimento em Plano Ge-
rador de Benefício Livre - PGBL confe-
re um importante ganho ao investidor: 
você pode abater até 12% da renda 
bruta anual na declaração do tributo 
no ano seguinte, sob as seguintes con-
dições: você tem de contribuir para o 
regime geral de previdência social (ou 
regime próprio dos servidores); e você 
é obrigado a optar pela declaração 
completa do IR.

Nesta hipótese, o imposto será 
pago somente no momento do resga-
te ou pagamento dos benefícios pela 
entidade de previdência.

Enfi m, se informe bem sobre os 
seus direitos antes de entregar a sua 
declaração. Isto pode lhe poupar vá-
rios reais.

CLAUDIO LEITE PIMENTEL É
ADVOGADO TRIBUTARISTA

Imposto de Renda: pague 
apenas o devido

CLAUDIO LEITE PIMENTEL
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Culpa do cabo
outro cabo, todos os celulares testados 
carregavam novamente.

Percebendo que algo estava errado 
ele recorreu à outra assistência e pediu 
para que os componentes supostamen-
te trocados fossem verifi cados. Não pre-
ciso nem dizer que tudo estava original, 
não é mesmo?

De posse das informações ele 
voltou ao profi ssional que havia 
supostamente feito a interven-
ção (e cobrou como se tivesse fei-
to) e o mesmo simplesmente dis-
se que não teria como fazer nada 
pelo fato do aparelho ter sido 
aberto por outra pessoa, e que a 
placa poderia ter sido trocada.

Frente à tentativa tão descarada do 
profi ssional em tentar se livrar da con-
sequência dos seus atos, o consumidor 
optou por buscar ajuda com o PROCON. 
Com certeza vai se incomodar e perder 
tempo com algo causado simplesmente 
por um cabo com problema.

E a gente vai fi cando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfi l em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!

Não são raros os casos em que os cabos apresentam problemas, difi cul-
tando ou impossibilitando o carregamento. Sempre que perceber que 
algo não está funcionando como deveria, faça as verifi cações básicas, 
testando cabo e carregador, antes de recorrer à assistência técnica. Você 
pode evitar uma despesa completamente desnecessária.

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O
POR  LEANDRO CARECA

Recentemente um amigo meu pas-
sou por uma situação desagradável, 
mas extremamente comum hoje em dia: 
após perceber que seu celular não esta-
va funcionando corretamente o mesmo 
procurou uma assistência técnica. Após 
analisar o aparelho o profi ssional infor-
mou que precisaria trocar o conector 
de carga e mais alguns com-
ponentes. O orçamento não 
fi cou nada modesto, mas pela 
necessidade do aparelho ele 
autorizou o serviço.

Ao buscar o dispositivo ele 
estranhou que o técnico que-
ria a qualquer custo vender 
um carregador novo, dizendo 
que o carregador antigo poderia ser a 
origem do problema, e que permanecer 
usando seria condenar o aparelho. Ele 
estranhou a conversa e pagou apenas 
pelo serviço. Ao chegar em casa teve a 
desagradável surpresa de seu celular se 
comportar exatamente como antes ao 
ser conectado ao carregador.

Lembrando a insistência do técnico 
ele resolveu tentar outro carregador, e 
tudo funcionou corretamente. Será que 
a teoria fazia algum sentido? Foi então 
que ele resolveu se aprofundar nos tes-
tes e descobriu que com qualquer car-
regador e com o cabo que habitualmen-
te usava nenhum aparelho apresentava 
carregamento. Com o carregador dele e 
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Editorial

REDUÇÃO DA TIRAGEM EM 
RESPEITO AOS FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise provocada há mais de 
um ano pelo novo coronavírus, o Diário do Es-
tado MT informa aos seus leitores que seguirá 
presando pela qualidade da informação neste 
período, porém, com tiragem menor em res-
peito, principalmente, aos seus funcionários. 
Da apuração à distribuição, muita gente está 
envolvida, e na maior parte do tempo, próxi-
mos uns aos outros. Agradecemos a compre-
ensão!

BATE-REBATE

O governador Mauro Mendes evitou re-
bater as recentes críticas feitas pelo prefeito 
Emanuel Pinheiro, mas o classifi cou como 
“baixo” e pediu para que ele trabalhasse mais 
pela Capital. Inimigo político, Emanuel afi r-
mou que Mendes “engole seco” a prisão do 
ex-secretário Nilton Borgato, acusado pela de 
participar de um esquema de tráfi co interna-
cional de drogas. “Você acredita no que ele 
fala? Ele é muito baixo, e eu tenho coisas mais 
importantes para fazer por MT do que respon-
der ele. Ele deveria tapar os buracos das ruas 
de Cuiabá, colocar remédio nos postos de saú-
de, cortar o mato que está alastrado, [investir 
na] educação que está esculhambada, e parar 
de conversa fi ada”, disse o governador.

SEM AUMENTO
Revoltados com o recuo do presidente Jair 

Bolsonaro (PL) de conceder aumento salarial, 
policiais federais realizam uma manifestação 
pedindo “valorização” da categoria. Em Cuiabá, 
a sede da PF, que fi ca na Avenida do CPA, ama-
nheceu com duas faixas. Uma delas dizia: “Pre-
sidente Bolsonaro, cumpra sua palavra com os 
policiais federais”. No fi m do ano passado, o pre-
sidente prometeu à Polícia Federal, Polícia Ro-
doviária Federal e Departamento Penitenciário 
Nacional que daria um aumento considerável às 
categorias. Porém, após pressão de outros seto-
res do serviço público federal, ele recuou.

Também é necessário analisar se todas aquelas “rendas” 
obtidas no ano são, realmente, acréscimos patrimoniais



DA REPORTAGEM

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Renúncia 
e Sonegação Fiscal concluiu o 
relatório do setor do agronegó-
cio. O deputado Carlos Avallone 
(PSDB) fez a apresentação do 
documento e destacou que a 
CPI trabalhou em propostas para 
punir sonegadores contumazes 
sem prejudicar os contribuintes 
regulares, que devem ser reco-
nhecidos, pela avaliação do par-
lamentar.  Uma das principais 
investigações feitas pela sub-
-relatoria do agronegócio foi a 
análise de notificações de autos 
de infração (NAI) que indicavam 
fraude e sonegação entre 2018 
e 2020. A CPI também levou em 
conta os valores de créditos tri-
butários constituídos no setor. 
O relatório aponta que a maior 
parte da sonegação está no co-

mércio atacadista, que responde 
por 82% da sonegação (R$ 741,6 
milhões), seguido pelo transpor-
te, responsável por 9,1% (R$ 81,8 
milhões). “Apenas uma empre-
sa é indicada como responsável 
por sonegar 38 milhões. Encon-
tramos o comércio atacadista 
como maior sonegador porque 
não analisamos só o plantio e co-
lheita, pegamos dados de toda a 
cadeia”, explica Avallone. Outra 
proposta pretender garantir ao 
poder executivo a possibilidade 
de resolver conflitos tributários 
por meio da mediação e arbitra-
gem. 

“É algo para diminuir o 
tempo do processo administra-
tivo e melhorar a recuperação 
de créditos, fazendo com que a 
contribuição seja melhor”, ava-
lia o deputado Avallone. A CPI 
também propõe ajustes na con-
cessão de benefícios fiscais. Para 

INVESTIGAÇÃO

CPI da Sonegação fiscal apresenta 
relatório final sobre agronegócio

Documento sugere formas de combater 
fraudes e recompensar bons contribuintes 

FOTO: HELDER FARIA

ser incluída em regime especial, 
a empresa teria de cumprir o re-
quisito de não ser devedor con-
tumaz, entre outras demandas. 
Com esse tipo de benefício, as 
empresas pagam menos im-
postos em troca de contribuir de 
alguma forma com Mato Grosso, 
como com a geração de empre-
gos ou desenvolvimento de uma 

área específica. “Um estado dis-
tante do litoral e dos portos só vai 
ter capacidade de competição se 
fizer incentivos fiscais. Mas [os in-
centivos] devem ser fiscalizados, 
de maneira transparente, em 
cima de critérios, com controle 
da sociedade”, defende o presi-
dente da CPI Fiscal, deputado 
Wilson Santos (PSD).
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Governo anuncia R$ 55,5 
milhões em investimentos
DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso destinou investi-
mentos na ordem de R$ 
55,5 milhões para obras de 
infraestrutura e início da re-
gularização fundiária na ci-
dade de Nobres e região. O 
governador Mauro Mendes, 
acompanhado da primeira-
-dama Virginia Mendes e de 
comitiva, esteve no municí-
pio nesta sexta-feira (29.04), 
para assinatura de convê-
nios, ordem de serviço e 
parceria para regularização 
urbana. “Nós não estamos 
só visitando a cidade, esta-
mos trazendo recursos para 
que a vida do cidadão ma-
to-grossense, nos 141 muni-
cípios possa melhorar. Aqui 
nós teremos obras de dre-
nagem, de asfalto e pontes 
que serão construídas”, ex-
plicou o governador. 

A comitiva visitou o 
bairro São José, que rece-
berá R$ 4.437.431,78 para a 
execução de obras de dre-
nagem de águas pluviais. 
Outros convênios foram 
assinados para a constru-
ção de duas pontes de con-
creto, uma sobre o Rio Ser-
ragem e outra sobre o Rio 
Ribeirão Nobres. “Acho que 
nesses três anos fizemos 
algo espetacular no Esta-
do de Mato Grosso. Hoje 
somos o Estado brasileiro 
que mais faz investimentos. 

NOBRES. Mauro Mendes esteve no município para assinatura de convênios e ordem de serviço
FOTO: MAYKE TOSCANO 

Investimento ajudará no desenvolvimento turístico da cidade 

Podemos mostrar isso nos 
141 municípios desse Esta-
do, não tem um município 
sequer em que não esta-
mos fazendo grandes in-
vestimentos, cuidando das 
nossas estradas, das nossas 
escolas, da segurança, da 
saúde”, completou o gover-
nador. Segundo o prefeito 
de Nobres, Leocir Hanel, o 
bairro São José é o maior 
da cidade, que será benefi-
ciado com a parceria entre 
Estado e Prefeitura. Após a 
realização das obras de dre-
nagem, a prefeitura irá exe-
cutar a pavimentação. Ele 
também explicou a impor-
tância da ponte sobre o Rio 
Serragem, que facilitará o 
acesso de Nobres a BR-163, 
e da ponte sobre o Ribeirão 
Nobres, que liga o centro 
da cidade ao Jardim Glória. 
“Nós só temos a agradecer 
pelas obras que estão sain-
do dentro do município. 
Recebemos R$ 5 milhões 
para o asfalto do Dauri Riva, 
a obra já está em andamen-
to, em um bairro que antes 
sofria com as chuvas. Te-
mos em execução a ponte 
sobre o Rio Cuiabazinho, 
a ponte do Forquilha, que 
vem sendo solicitada há 15 
anos, e que vai beneficiar 
os pequenos produtores da 
região”, falou o prefeito. 

Além da recuperação 
da MT-241, que liga o mu-
nicípio de Nobres até o dis-

trito de Bom Jardim, onde 
estão as principais atrações 
turísticas da região, o go-
vernador Mauro Mendes 
anunciou que fará uma visi-
ta técnica a alguns pontos, 

para estabelecer um plano 
de desenvolvimento turís-
tico. 

“O nosso grande ob-
jetivo é começar a desen-
volver projetos para poten-

Presidente e governador resolveram seus atritos

FECHADO COM MENDES

Bolsonaro confirma 
aliança com Mauro 
Mendes em Mato Grosso
CLEMERSON SM
clemersonsm@msn.com

O Presidente Jair Bol-
sonaro (PL), anunciou que 
vai apoiar o atual governa-
dor Mauro Mendes (União 
Brasil) para a disputa da ree-
leição ao governo do Estado 
em outubro deste ano. 

Bolsonaro revelou que 
havia sim um atrito com 
o gestor mato-grossense, 
como o Diário do Estado já 
vinha noticiando desde o 
ano passado, mas que agora 
está tudo resolvido, não exis-
tindo mais nenhum proble-
ma. A visita do presidente à 
Cuiabá na semana retrasada 
foi decisiva para que am-
bos selassem a paz. “Havia 
algum atrito e eu estive em 
Cuiabá recentemente. Eu fa-
lei com o Mauro e perguntei: 
e aí Mauro? Vamos tocar o 
barco? Vamos embora? Da 

minha parte não tem atri-
to nenhum. Mato Grosso é 
um estado importantíssimo 
para o Brasil e a harmonia 
entre eu e o Mauro não in-
teressa só pra Mato Grosso, 
interessa para todos”, disse 
o presidente em entrevista 
à Rádio Metrópole FM de 
Cuiabá.

Durante a entrevista 
Bolsonaro também anteci-
pou que o atual senador da 
República, Wellington Fa-
gundes que também busca 
a reeleição este ano estará 
na chapa majoritária junto 
com Mauro Mendes, jogan-
do assim um balde de água 
fria nas pretensões do de-
putado federal Neri Geller 
que ainda insiste em dispu-
tar uma vaga ao Senado. “O 
Wellington também está na 
chapa com a gente. Então 
estamos fechado e vamos 
tocar o barco”, disse.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Voos diretos de segunda a domingo 

DA REPORTAGEM
Só Notícias

A LATAM, que está en-
tre as maiores companhias 
aéreas da América Latina, 
inicia na próxima terça (3) a 
operar em Sinop com voos 
comerciais diários para Bra-
sília. O voo inaugural sairá 
da capital federal às 22h15 
(hora local) e deve durar 1 
hora e 50 minutos, com pre-
visão de pousar no aeropor-
to presidente João Figueire-
do às 23h05.

De Sinop rumo a Bra-
sília, a aeronave decola às 
4h50 e chega às 7h30, com 
previsão de duração em 1 
hora e 40 minutos, também 
sem escalas. A empresa vai 
operar de segunda-feira a 
domingo, com a moderna 
aeronave Airbus 319, com 
capacidade para 156 passa-
geiros.

Na consulta ao site de 
venda, o Diário do Estado 
MT constatou que a tarifa é 
a partir de R$ 1.384,90, com 
bagagem de mão de 10 kg 
– voo Sinop-Brasília, na se-
gunda-feira (10).

Com o segundo maior 
volume de passageiros em 
aeroportos de Mato Grosso, 
Sinop passa a ter três com-
panhias aéreas operando 
diariamente e, com a entra-
da em operação da Latam, 
se posicionará entre os prin-

cipais do Centro-Oeste.
Gol e Azul fazem rotas 

para São Paulo (com cone-

SEMANA QUE VEM

LATAM inicia voos diários Sinop-Brasília

xões para diversos Estados) 
e Cuiabá com voos diários. 
Com o voo para Brasília 

também haverá conexões 
para dezenas de localidades 
em todo o país.

cializar o turismo, a partir 
da melhoria da infraestru-
tura da região, facilitando 
o acesso, atraindo inves-
timento privado, transfor-
mando Nobres em uma 

referência e criando uma 
grande cadeia de geração 
de emprego e renda para 
a população de Mato Gros-
so”, explicou o governador 
Mauro Mendes.



Normas estão dispostas no decreto nº 1.356, 
publicado na última semana 

Valor é um pouco maior que o do ano passado 

Temas serão abordados pela Embrapa em dia de campo em Sinop 

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REPORTAGEM

O Governo do Estado de-
clarou situação de emergên-
cia ambiental entre os meses 
de maio e novembro, pelo 
risco de propagação de focos 
de incêndio em áreas rurais 
do estado. O Estado também 
decretou o período proibitivo 
do fogo entre 1º de julho e 30 
de outubro. As normas estão 
dispostas no decreto nº 1.356, 
publicado na última semana.

A declaração de situa-
ção de emergência ambiental 
é medida preventiva, em ra-
zão da alta probabilidade de 
ocorrência de incêndios flores-
tais, diante dos baixos índices 
de chuvas no período. Desse 
modo, neste momento de es-
tiagem, fica permitido o uso 
de fogo para limpeza e manejo 
somente em áreas previamen-
te autorizadas pela Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente. 
Em zona urbana, queimadas 

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

Os produtores de café te-
rão à disposição R$ 6,06 bilhões 
em crédito do Fundo de Defe-
sa da Economia Cafeeira (Fun-
café). O valor foi aprovado pelo 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN) para o exercício deste 
ano e é um pouco maior que 
os R$ 5,9 bilhões aprovados em 
2021. Em nota, o Ministério da 
Economia informou que aten-
deu ao pedido do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento para que os recursos 
do Funcafé fossem definidos 
de forma global, sem discri-
minação por linha de crédito. 
Segundo a equipe econômica, 
a decisão dá autonomia para 
que o Ministério da Agricultu-
ra decida sobre a distribuição 
dos recursos às instituições fi-
nanceiras e às linhas de crédito 
prioritárias.

No ano passado, o CMN 
teve de aprovar duas resoluções 
remanejando recursos dentro 

DA REPORTAGEM

Os produtores da espé-
cie de peixe de água doce 
mais cultivada no Brasil, a 
tilápia (Oreochromis nilo-
ticus), ganham um reforço 
para acabar com entraves 
enfrentados nas fases de 
alevinagem e engorda dos 
animais, quando as taxas 
de mortalidade dos alevinos 
podem alcançar 25% da pro-
dução.

A novidade é a ferra-
menta genética TilaPlus, 
desenvolvida pela Embrapa 
Recursos Genéticos e Bio-
tecnologia dentro da plata-
forma AquaPlus. Ela ajudará 
a superar as dificuldades na 
hora de acasalar matrizes 
e reprodutores sem con-
sanguinidade, aumentan-
do o potencial qualitativo e 
quantitativo dos plantéis.

Ferramenta genética 
TilaPlus ajudará a superar 
as dificuldades na hora de 
acasalar matrizes e reprodu-
tores sem consanguinidade; 
Foto – Albertino Zamparetti.

Destinada a atender os 
serviços de análise da espé-
cie tilápia, essa tecnologia 
chega ao mercado com a 
aprovação de empresários e 
criadores responsáveis pela 
produção de 841 mil tonela-
das de peixes de cultivo em 
2021 – entre eles a tilápia, 
conforme levantamento re-
alizado pela Associação Bra-
sileira da Piscicultura (Peixe 
BR). No mesmo ano, a tilá-
pia somou 534 mil tonela-
das produzidas no Brasil.

O TilaPlus, na prática, é 
um teste genômico útil para 
a análises de paternidade, 
parentesco, identificação 
individual e variabilidade 
genética para a tilápia, que 
pode ser aplicado no geren-
ciamento genealógico de 
plantéis de reprodutores. A 
exemplo de outras espécies 
aquícolas, a tilápia é muito 
prolífica e as formas jovens 
(larvas e alevinos) apresen-
tam desafios para marcação 
e identificação individual 
devido ao seu tamanho re-
duzido.

QUEIMA CONTROLADA

Estado decreta emergência
ambiental a partir de maio

VALOR APROVADO

CMN destina R$ 6 bi para
financiamentos do Funcafé

TILÁPIA

Novo teste 
genômico auxilia
criadores a 
melhorar produção

são proibidas o ano todo.
O diretor-técnico da As-

sociação dos Criadores de 
Mato Grosso, Francisco Man-
zi, explica que as queimadas 
são práticas necessárias em 
algumas propriedades, onde 
o emprego do fogo é realizado 
em áreas limitadas, com mo-
nitoramento e controle. Neste 
caso, a queima controlada é 
permitida pela Sema, após ob-
tenção de autorização.

“A queimada controlada 
é uma prática que tem come-
ço, meio e fim.  É indicada para 
limpeza de pastagem e para 
eliminar esses restos culturais. 
Para tal, o produtor solicita a 
licença ao órgão ambiental e 
realiza a prática observando 
todos os cuidados para realizá-
-la de forma segura”, esclare-
ceu o diretor.

Interessados em obter 
a Autorização para Queima 
Controlada (AQC) devem fazer 
a solicitação à Superintendên-

do Funcafé para financiar a 
recuperação dos cafezais afe-
tados pelas geadas no último 
inverno. A destinação dos valo-
res de forma global dará mais 
flexibilidade ao Ministério da 
Agricultura, em caso de novos 
imprevistos climáticos nesta 
safra.

O CMN também elevou 
de R$ 30 milhões para R$ 50 
milhões o limite de crédito de 
custeio que cada cooperativa 
de produção de café pode pe-
gar emprestado. O limite nas 
operações por cooperado foi 
mantido em R$ 500 mil.

“As cooperativas de pro-
dução exercem importante 
papel na cafeicultura por sua 
capacidade de operacionaliza-
ção e capilaridade na distribui-
ção dos recursos diretamente 
aos cafeicultores, especialmen-
te neste período de aumento 
dos custos de produção, puxa-
do pela alta dos fertilizantes e 
defensivos agrícolas”, justificou 
o Ministério da Economia em 
nota.

cia de Gestão Florestal (SUGF) 
da Sema, por meio do preen-
chimento dos requisitos técni-
cos e formulários do Termo de 
Referência disponível no site 
da Sema.

No entanto, a partir do 
segundo semestre, em 1º de 

julho, se inicia o período proi-
bitivo do fogo, sendo que fica 
autorizado o uso do fogo so-
mente para as práticas de pre-
venção e combate a incêndios 
realizadas ou supervisionadas 
pelas instituições públicas res-
ponsáveis pela prevenção.
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FOTO: ASSESSORIA

A novidade é a ferramenta genética TilaPlus

Dia de campo destaca saúde do solo
e economia no uso de fertilizantes
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

No momento em que 
o preço e a disponibilidade 
de fertilizantes preocupam o 
produtor rural, discutir alter-
nativas para melhor uso dos 
nutrientes é fundamental. 
Esse tema será um dos des-
taques do 11º Dia de Campo 
sobre Sistemas Integrados 
de Produção Agropecuária 
que Embrapa e Senar-MT 
promoverão nos dias 5 e 6 de 
maio em Sinop, a partir das 
7h30.

O evento está retor-
nando ao formato presencial 
após uma edição on-line em 
2020 e não ter sido realizado 
em 2021. Com foco em pe-
quenos, médios e grandes 
produtores, em consultores 
técnicos e extensionistas, 
profissionais ligados ao setor 
agropecuário e estudantes, o 
dia de campo vai abordar, en-
tre outros temas, a saúde do 
solo, a atuação de consórcios 
na fertilidade do solo e a eco-
nomia de fertilizantes com a 
ciclagem de nutrientes.

Em uma das quatro es-
tações principais, a pesquisa-
dora da Embrapa Cerrados 
Ieda Mendes falará sobre a 

tecnologia de bioanálise do 
solo BioAS. Ieda é uma das 
responsáveis pelo desenvol-
vimento desta técnica de 
análise da saúde do solo por 
meio da verificação da ativi-
dade enzimática dos micror-
ganismos.

Além de mostrar como 
o BioAS pode auxiliar o pro-
dutor a fazer o diagnóstico 
de seu solo, ela apresentará, 
ao lado de Renato Cândido, 
do laboratório credenciado 
Solos e Plantas, dados ge-
rais das análises já feitas na 
região médio-norte de Mato 
Grosso.

A fertilidade do solo 
será o tema da estação qua-
tro, onde os professores da 
UFMT-campus Sinop Onã 
Freddi e Arthur Behling tra-
rão resultados de avaliações 
feitas com diferentes con-
sórcios usados em segunda 
safra. Entre os dados expos-
tos estarão os efeitos na fer-
tilidade do solo e a economia 
que o produtor pode ter com 
o serviço ecossistêmico de 
ciclagem de nutrientes que 
é feito por algumas espécies 
usadas nesses consórcios. 
Os resultados são frutos de 
quatro anos de pesquisas re-
alizadas em parceria com a 

EMBRAPA SINOP. Evento será realizado pela unidade Agrossilvipastoril dias 5 e 6 de maio
Embrapa.

Além desses temas, o 
dia de campo terá em sua 
programação principal resul-
tados da lavoura e da pecu-
ária em sistemas de integra-
ção lavoura-pecuária-floresta 
(ILPF). Na lavoura, o destaque 
será dados sobre a produti-
vidade de grãos conforme 
sistemas e manejo de copa 
das árvores. Na pecuária, os 
destaques são resultados de 
pesquisas sobre a precocida-
de sexual de novilhas nelore 
em sistemas integrados. Os 
pesquisadores Ciro Maga-
lhães e Luciano Lopes serão 
os responsáveis pelas apre-
sentações.

Haverá ainda uma esta-
ção dedicada à forragicultu-
ra, com apresentações sobre 
o capim BRS Capiaçu, suces-
so de aceitação peles pecua-
ristas de leite e também com 
grande interesse por pecua-
ristas de corte que fazem ter-
minação em confinamento 
ou semi-confinamento. Ou-
tra novidade é a nova cultivar 
de braquiária ruziziensis, BRS 
Integra, que acaba de ser lan-
çada pela Embrapa. As apre-
sentações serão feitas pelo 
analista da Embrapa Orlando 
Oliveira Júnior e pelo exten-

sionista da Empaer Antônio 
Paulo Barros.

Neste dia de campo, 
além do tradicional circuito 
em que os participantes, divi-
didos em grupos percorrem 
todas as estações, há outras 
quatro estações que podem 
ser escolhidas pelo público 
na última rodada.

Entre as opções desse 
ano estão uma estação com 
recomendações técnicas 
para a produção de leite em 
sistemas ILPF e com resulta-
dos sobre o crescimento de 
eucalipto em sistemas inte-
grados.

Em outra estação, volta-
da para a agricultura familiar, 
serão mostrados resultados 
do projeto Gaia. Coordenado 
pela UFMT em parceria com a 
Embrapa Agrossilvipastoril, o 
projeto trabalha a agricultu-
ra de base ecológica junto a 
produtores rurais assentados 
e agricultores periurbanos na 
região de Sinop. A biodiversi-
dade funcional dos sistemas 
agroflorestais, muito usados 
pelo projeto Gaia, também 
terão sua vez na apresenta-
ção. O tema solos volta a ser 
abordado em outra estação 
satélite com informações 
técnicas sobre a calagem.
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CONTRATO   CPF/CNPJ
279958300025500  059.405.001
279002701656300  059.807.621
279002701885900  133.428.338
279002701824900  052.558.471
279002701911000  065.213.759
279002701699300  109.347.718
279002800996700  070.226.341
279002801000200  268.560.748
279577100   28.277.089/0001
279002701827000  060.921.581

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os 
benefi ciários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo 
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações 
junto a esta empresa. Sendo estes os benefi ciários:

REQUERIMENTO JUNTO A SEMA

A Prefeitura Municipal Novo Mundo, CNPJ nº 01.614.517/0001-33, tor-
na público que requereu junto a SEMA – Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, a Licença por Adesão e Compromisso - LAC para construção 
de Escola com 12 salas, Quadra e Refeitório, localizada Juscelino Kubis-
tchek, s/n - Bairro Centro de Novo Mundo/MT.

Novo Mundo, 18 de abril de 2022.
ANTONIO MAFINI

PREFEITO MUNICIPAL

GO AGRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA, CNPJ 22.665.158/0001-13, pessoa 
jurídica de direito privado, localizada no Lote 93-C-1, Estrada Nanci, Km 10, 
S/N, Zona Rural, Sinop/MT, torna público que requereu da Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do município de Sinop/
MT, a renovação da LICENÇA DE OPERAÇÃO para o desenvolvimento de 
atividades de Comércio Atacadista de Soja e Armazéns Gerais – Emissão de 
Warrants no referido local. Não foi determinado estudos de Impacto Ambiental. 
Sinop/MT, 26/04/2022.

JULIANO CUNHA DE ASSUNÇÃO PINTO, portador do CPF nº 213.169.728-
79 e RG 29.837.409-2 SSP/SP, torna público que requereu junto a SEMA/MT, 
a solicitação da Licença por Adesão e Compromisso - LAC para a atividade 
de FÁBRICA DE RAÇÃO na Fazenda Vale dos Bois, Matrícula 8.405, zona 
rural, no município de Porto Alegre do Norte-MT. Não foi determinado EIA/
RIMA. Zênite Engenharia- Avenida Industrial 220, Centro- Confresa/MT (66) 9 
84437109/ (66) 9 84099243.

CABO VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
39.351.925/0001-12, estabelecida na Rua das Aroeiras, nº 505, sala 04, Setor 
Comercial na cidade de Sinop-MT, torna público que requereu junto à Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso-SEMA/MT- o pedido de so-
licitação de Licença Prévia e Licença de Instalação (L.P e L.I) do Loteamento 
Urbano denominado Condomínio Náutico, inserido em Zona Urbana no muni-
cípio de Cláudia-MT, próximo as coordenadas 11º20’01,09”S e 55º25’56,75”W.

66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS CLASSIFICADOS
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RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

PODER JUDICIÁRIO
EDITAL DE CITAÇÃO Nº 13/2021

(PRAZO: 20 DIAS)
PROCESSO: 1000617-37.2017.4.01.3603
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65)
AUTOR: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVAVEIS – IBAMA e outros
RÉU: DOMINGO CASSIMIRO DE ALMEIDA E outros (4)
FINALIDADE CITAÇÃO dos requeridos DOMINGOS CASSIMIRO DE ALMEIDA, brasileiro, CPF 
nº 232.303.981-49, nascido em 15/02/1948, filho de Azelina Augusta De Paula; e LAURENI DO 
CARMO LIMA RICARTE, brasileira, CPF nº 001.216.001-65, nascida em 15/12/1974, filha de Laura 
do Carmo Lima, ambos atualmente em lugar ignorado, dos termos da presente ação, bem como 
para, querendo, contestarem nos autos, no prazo de 15 dias.
Advertência: 
1) Se os réus não contestarem a ação serão considerados revéis e presumir-se-ão verdadeiras as 
alegações de fatos formuladas pelo autor (art.344, NCPC);
2) Em caso de revelia será nomeado curador especial, artigo 257, IV, NCPC).
SEDE DO JUÍZO: Avenida Alexandre Ferronato, nº 2082, R-38, CEP 78.557-267, Sinop-MT.

Sinop/MT, datado e assinado eletronicamente
ANDRÉ PERICO RAMIRES DOS SANTOS

Juiz Federal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Notificante: SÃO JOSÉ DO XINGU
SPE LTDA, sociedade de propósito específico de direito privado,
estabelecida no município de Goiânia/GO, na Av. T-4, 619, sl.
1607, sub sala 01, Ed. Buena Vista Office, CEP: 74.230-035, ins-
crita no CNPJ/MF sob n.º 34.275.496/0001-28, neste ato re-
presentada por seu administrador Edilberto Maia da Silveira
por seu advogado ao final assinado (procuração anexa), serve-se
da presente para notificar, expondo o quanto seque: Notificados:
MORADORES DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ DO XINGU.Consta em
nossos sistemas que Vossa Senhoria está irregular no imóvel situado no
loteamento São José do Xingu, o qual teve seu projeto devidamente apro-
vado através dos Decretos Municipais nº 086/2019 de 09.04.2019 e nº
088/2019 de 10.04.2019, com área total loteada de 564.782,35 m2, con-
forme mapas e memorial descritivo, partes integrantes do procedimento
administrativo de aprovação de loteamento e consequente registro imobi-
liário na matrícula R-02-18.165 do 1º Registro Geral de Imóveis de Porto
Alegre do Norte – MT, nos termos da Lei nº 6.766/79, Lei nº 13.465/2017e
Leis Municipais nº 670/2016 e 671/2016 de propriedade da NOTIFI-
CANTE.Com efeito, a fim de regularizar e evitar o contencioso judicial, a
presente é no intuito de oportunizar a regularização da situação do imóvel
perante a proprietária notificante. A presente notificação dará aos notifica-
dos a oportunidade de regularizar a propriedade mediante pagamento
com descontos de até 90%, oportunidade única para os notificados, me-
diante comparecimento no escritório para tratativa individualizada, para
definição das condições de pagamento que serão ofertadas dentro do pe-
ríodo de 60(sessenta) dias sendo o termo inicial dia 02/05/2022 e o final
02/07/2022, de acordo com a demanda do recebimento das notificações
e fluxo de atendimento do escritório. Após saneamento da irregularidade
posta e formalização de acordo será fornecido o instrumento para o devido
registro no nome do NOTIFICADO, ou a quem indicar, conforme artigo
467 do CC. Os pagamentos serão efetuados após o comparecimento no
escritório dos patronos e ponto de atendimento da notificante, situado na
Rua Rubnes P Araujo Filho, s/n, São José do Xingu/MT. Decorrido o prazo
de 05 (cinco) dias corridos do recebimento desta, não comparecendo no
endereço supracitado para regularização da pendência, Vossa Senhoria
estará constituída em mora e sofrerá as medidas judiciais cabíveis. Era o
que havia para notificar.São José do Xingu – MT, 26 de abril de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 – 

SRP  
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT, através de seu Pregoeiro, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de PREGÃO 
em sua forma ELETRÔNICA sob o nº 025/2022; TIPO: Menor Preço por Item; OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ESPORTIVOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT; ABERTURA DA 
SESSÃO DE LANCES: 13/05/2022 às 15h00min. (Horário de Brasília/DF); 
REALIZAÇÃO: Por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br; INTEGRA do 
EDITAL: por meio do site: www.portaldecompraspublicas.com.br e no site da Prefeitura: 
www.colider.mt.gov.br (Ícone: Cidadão - Portal Transparência - Licitações). 
 

Colider/MT, 29 de abril de 2022 
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Oficial 

 
Publique-se 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022 – 

SRP  
 

A Prefeitura Municipal de Colider/MT, através de seu Pregoeiro, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL, com data de abertura prevista para o dia 13 de maio de 2022, ás 08:00 
horas/minutos (Horário de Mato Grosso), na sala de licitações da Prefeitura Municipal, 
tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINA PARA 
PRESTAR SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO DE COLIDER/MT. O Edital completo está à 
disposição dos interessados, gratuitamente, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Colider/MT, localizada na Travessa dos Parecis, nº 85, Setor Leste, Colider/MT e no 
site www.colider.mt.gov.br (Ícone: Cidadão - Portal Transparência - Licitações). 
 

Colider/MT, 29 de abril de 2022 
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Oficial 

 
Publique-se 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER – MT 
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 

011/2022  
 
A Prefeitura Municipal de Colider/MT, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público o RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Presencial nº 011/2022, Tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS POR KM RODADO, ATENDENDO AS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COLIDER-MT. 
Sagrou-se vencedora a seguinte empresa: 
 

EMPRESA ITEM VALOR TOTAL  

RODRIGO FERNANDES RIBEIRO – CNPJ 
24.994.100/0001-49 01, 02, 03 e 04 849.948,55 

 
 

Colider/MT, 29 de abril de 2022. 
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Oficial 

 
Publique-se 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 017/2022
Objeto: contratação de empresa para execução de obra de revitalização e 
urbanização do lago 06, conforme planilha orçamentária, cronograma 
físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico. Data 
de Abertura: 17 de maio de 2022. Horário: 09:00 horas. Tipo: Menor preço 
( g l o b a l ) .  E d i t a l  e  a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum - MT, 29 de abril de 2022.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2022
O Município de Nova Mutum, torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supramencionada, julgada no dia 27 de Abril 2022, com início às 
10:00, tendo como objeto registro de preços para futura e eventual 
aquisição de container para utilização como depósito de materiais nas 
escolas e creches municipais, para atender às necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação. Da qual foi vencedora a empresa: Item 834579, 
FLORIPA CONTAINERS LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
37.351.149/0001-25 no valor de R$ 654.640,00. Não houve manifestação 
de recursos. Nova Mutum - MT, 29 de Abril de 2022.

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2022
O Município de Nova Mutum - MT torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 29 de Abril de 2022, com 
início às 08:00hs, tendo como objeto o registro de preços para futura e 
eventual aquisição de caixa d'água (tipo reservatório metálico) para água 
potável e aquisição de concreto usinado. Das quais foram vencedoras as 
empresas: Itens 199481, 841929, CONCRELUCAS CONCRETOS 
USINADOS LTDA inscrita no CNPJ sob o número 05.990.992/0003-27 no 
valor de R$ 415.568,00; Itens 842246, 842247, LEONARDO ACCARDI 
IGLESIAS inscrita no CNPJ sob o número 36.182.630/0001-71 no valor de 
R$ 160.000,00. Os representantes assinaram a ata renunciando a 
intenção de interposição de recursos.
Nova Mutum - MT, 29 de Abril de 2022.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RETOMADA

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2022

O Município de Nova Mutum-MT, torna público que após o julgamento dos 

recursos apresentados na fase de habilitação, daremos continuidade com 

a abertura dos envelopes de propostas, sendo informado aos demais 

interessados, com retorno no dia 04.05.2022 às 08h:00.

Nova Mutum – MT, 29 de Abril de 2022.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Presidente da CPL



Dourado perdeu com time reserva na 
Sul-Americana e volta atenções ao Brasileirão 
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DA REPORTAGEM
Globo Esporte

Depois de ficar no em-
pate sem gols com o Aná-
polis, em casa, o Operário-
-VG vai visitar o Ceilândia 
em busca de se manter no 
bloco de equipes que avan-
çam ao mata-mata da Série 
D. O duelo acontece neste 
sábado (30), às 14h30, no 
Estádio Abadião, no Distrito 
Federal, pela terceira rodada 
do campeonato. O Chicote 
da Fronteira ocupa a quarta 
colocação do Grupo A5, pos-
to que fecha a zona de clas-
sificação. São quatro pontos 
somados nos dois primeiros 
desafios, com um gol mar-
cado e nenhum sofrido. Na 
disputa da terceira fase da 
Copa do Brasil, contra o Bo-
tafogo, o Ceilândia aparece 

SÉRIE D

Grêmio assimila “estilo Série B”
e salta na tabela com vitórias

em 3º lugar na chave, com 
a mesma pontuação do 
Operário. Na classificação 

do Grupo A5, Brasiliense, 
Grêmio Anápolis, Ceilândia 
e Operário-VG têm 4 pontos; 

Costa Rica, 3 pontos; Iporá 
e Anápolis, 1 ponto; e Ação, 
zero.
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Camisa 9 do Flamengo soma 26 gols na Libertadores da 
América, três a menos que Luizão 

Com uma vitória e um empate, Tricolor 
aparece na quarta posição do Grupo A5 

DA REPORTAGEM

Figura decisiva na vi-
tória por 3 a 2 do Flamengo 
sobre a Universidad Católi-
ca, a primeira do clube em 
San Carlos de Apoquindo 
contra a mandante, Gabi-
gol aproximou-se do posto 
de maior artilheiro brasilei-
ro da Libertadores da Amé-
rica.

Com os dois marca-
dos, chegou a 26 no total. 
São 25 pelo Flamengo, dis-
tribuídos da seguinte for-
ma: nove em 2019 -ano em 
que fez os gols do título da 
segunda Libertadores ru-
bro-negra, contra o River - 
e outros 17 em vermelho e 
preto (dois em 2020, 11 em 
2021 e mais três na atual 
edição). Em 2018, ele fez 
um pelo Santos.

O brasileiro com mais 
gols em Libertadores é Lui-
zão, que vestiu as camisas 
dos quatro grandes de São 
Paulo, além de Flamengo, 
Vasco e Botafogo no Rio. 

FLAMENGO

Gabigol cola em Luizão: “Vai
ter que falar de mim de novo”

Em entrevista à Jovem Pan 
no último dia 19, o ex-joga-
dor de 46 anos provocou.

“O Gabigol é um gran-
de jogador, mas eu sou me-
lhor do que ele. É só ver os 
números, o que eu ganhei, 
é jogar com 22 pontos na 
cara, jogar com infiltração 
na sola do pé. Eu o acho 
um grande jogador, pode-
ria ser muito melhor. Se ele 
for menos marrento, ser 
mais tranquilo e se dedi-
car. Eu não sou contra, ele 
tem que fazer mais e vai me 
passar como o jogador com 
mais gols na Libertadores. 
Alguém vai passar, é um 
grande jogador, agora que-
ro ver fazer 15 numa Liber-
tadores”.

Após os gols e a vitória 
sobre a Católica, Gabi brin-
cou, riu e disparou: “Feliz 
por quebrar mais um recor-
de, espero passar o Luizão. 
Vai ter que falar de mim de 
novo (risos). Espero que a 
gente continue assim, fa-
zendo gols e com a vitória”.

DA REPORTAGEM

Após a derrota com 
time reserva para o River 
Plate-URU por 2 a 1, na úl-
tima quarta, o elenco do 
Cuiabá se reapresentou 
para os treinamentos no 
CT das categorias de base. 
Os atletas que iniciaram o 
confronto diante da equipe 
uruguaia permaneceram 
no CT do Dourado para rea-
lização de trabalho regene-
rativo na academia.

Os únicos titulares que 
não foram a campo nes-
ta quinta foram o goleiro 
Walter, que atuou nos 90 
minutos diante do River, e 
o zagueiro Marllon, que fez 

atividade de fortalecimento 
muscular.

O defensor entrou já 
no fim da partida, no lugar 
do jovem Joaquim Henri-
que, que fazia sua estreia 
pelo Cuiabá na temporada. 
O jogador de 23 anos preci-
sou sair de maca do grama-
do após acusar câimbras. 
A informação é de que não 
houve nada de mais sério 
e se trata apenas de fadiga 
muscular. Pintado e sua co-
missão técnica comanda-
ram treino tático visando o 
duelo contra o Atlético-GO, 
neste sábado. As equipes se 
enfrentam às 18h, na Arena 
Pantanal, pela quarta roda-
da do Brasileirão.

BRASILEIRÃO

Cuiabá treina e 
deve ter os 
titulares contra o 
Atlético-GO

Abelão entrega o cargo e não
é mais técnico do Fluminense
DA REPORTAGEM
Globo Esporte 

O mercado ilegal de 
artigos esportivos no Brasil 
causa um prejuízo bilioná-
rio a clubes, fornecedores, 
revendedores oficiais e con-
sumidores, muitas vezes le-
sados com produtos seme-
lhantes aos originais e que 
invariavelmente pagam 
mais caro em função das 
falsificações. Só em 2021, o 
governo deixou de arreca-
dar R$ 2 bilhões em impos-
tos. Já as empresas do setor 
arcam com impacto nega-
tivo de R$ 9 bilhões, já que 
33% do mercado brasileiro 
neste setor atualmente é 
ilegal.

Os números são de 
pesquisa de campo enco-
mendada pela Associação 
pela Indústria e Comércio 
Esportivo (Ápice) à Inteli-
gência em Pesquisa e Con-
sultoria (Ipec). O estudo 
revelou ainda que 50% dos 
entrevistados que compra-
ram produtos esportivos 
no ano passado adquiriram 
pelo menos uma peça pira-
ta. O efeito dessa falsifica-
ção e venda em massa de 
produtos é sentido em to-
das as pontas da cadeia. E 
o consumidor, seja torcedor 
ou praticamente de espor-
te, acaba pagando a conta.

O diretor-executivo 
da Ápice, Renato Jardim, 
explicou que, ainda que a 

alta tributação sobre essa 
categoria no Brasil estimule 
o mercado informal, a pira-
taria em si traz prejuízo que 
acaba embutido no preço 
final.

“O consumidor de pro-
dutos originais está pagan-
do a conta desse enorme 
mercado pirata que temos 
no Brasil. É preciso tam-
bém considerar que paga 
uma conta alta em função 
de outros fatores, não só da 
pirataria. Principalmente a 
tributação. E a tributação 
alta é uma das origens da 
alta incidência de pirataria. 
Mas é claro que a pirataria 
também traz um custo. As 
empresas acabam tendo de 
investir para proteger suas 
marcas, fiscalização, mo-
nitoramento do mercado, 
cooperar com autoridades, 
manter advogados espe-
cializados, enfim, é uma 
somatória que resulta em 
custo, que é embutido no 
preço dos produtos origi-
nais. Além disso, a pirataria 
reduz a escala de produção 
e venda dos produtos, e 
portanto, aumenta o custo”, 
explicou Jardim. De acordo 
com o estudo encomenda-
do pela Ápice, no ano de 
2021 foram comercializadas 
mais de 482 milhões de uni-
dades de itens esportivos, 
dos quais 33% não originais 
- mais de 157 milhões de 
unidades falsificadas vendi-
das. Além disso, 50% dos en-
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CONSUMIDOR PAGA CONTA. Estudo mostra que 40 milhões compraram peças não originais no ano passado
trevistados compraram ao 
menos um artigo não origi-
nal de produtos esportivos 
e 17% só compraram peças 
falsificadas. De acordo com 
os percentuais, cerca de 40 
milhões de brasileiros ad-
quiriram algum item falsifi-
cado no ano passado.

Jardim destacou ainda 
que o combate à pirataria 
não tem como alvo o “am-
bulante da porta do está-
dio”. O diretor da Ápice diz 
que grandes organizações 
criminosas se aproveitam 
de uma legislação branda 
para usar a pirataria como 
forma de levantar recursos 
para custear delitos mais 
graves.

Marcio Gonçalves, di-
retor do Departamento de 
Relações Internacionais e 
Comércio Exterior da Fiesp 
e da Associação Brasileira 
de Licenciamento de Mar-
cas e Personagens (Abral), 
afirmou que a verba e o nú-
mero de agentes emprega-
dos no combate à pirataria 
não são suficientes.

Apesar de estar cres-
cendo e ser um universo 
com grande alcance para 
venda de produtos, falsos 
ou não, o mercado virtual 
ainda representa uma par-
cela pequena do total de 
produtos esportivos ven-
didos no Brasil. Em 2021, 
foram 21 milhões de peças 
não originais compradas 
em varejo online, o que sig-

Abel Braga observa o jogo do Fluminense contra o Unión Santa Fe no Maracanã 

nifica 13,4% do total, com 
136,4 milhões de artigos 
piratas vendidos no varejo 
físico. Já há movimentação 
de clubes de futebol para 
barrar a pirataria online de 
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seus produtos, pelos quais 
recebem royalties. O Fla-
mengo é um dos exemplos 
do que pode ser feito para 
evitar o prejuízo milionário 
da concorrência com arti-

gos falsificados. Desde que 
começou a ser patrocinado 
pela plataforma de vendas 
digital Mercado Livre, o clu-
be montou uma estrutura 
para combater a pirataria.



DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso, por meio da Secreta-
ria de Estado de Cultura, Es-
porte e Lazer (Secel-MT), irá 
selecionar 40 propostas de 
projetos desenvolvidos nos 
espaços reconhecidos como 
Pontos de Cultura. Cada pro-
jeto receberá o valor de R$ 
50 mil, totalizando um inves-
timento de R$ 2 milhões. Os 
interessados têm até 19 de 

GOVERNO DO ESTADO

R$ 2 mi serão investidos em projetos
desenvolvidos nos Pontos de Cultura

maio para realizar a inscrição 
no edital Rede de Pontos de 
Cultura de Mato Grosso. O 
processo deve ser realizado 
exclusivamente de forma ele-
trônica, com preenchimento 
de formulário e anexos dis-
ponibilizados no site da Secel 
(www.secel.mt.gov.br). Do to-
tal de projetos selecionados, 
60% deverão ser oriundos 
de municípios do interior de 
Mato Grosso e 40% de cida-
des da Região Metropolitana 

do Vale do Rio Cuiabá. Além 
da Capital, são eles: Várzea 
Grande, Nossa Senhora do Li-
vramento, Santo Antônio de 
Leverger, Acorizal e Chapada 
dos Guimarães. A seleção pú-
blica visa incentivar projetos 
de manutenção e fomento 
de atividades culturais con-
tinuadas, desenvolvidas por 
instituições do terceiro setor, 
dentro dos segmentos cul-
turais e categorias: Cultura e 
Meio Ambiente, Culturas Po-

pulares e Tradicionais, Cultura 
LGBTQIA+, Culturas Negras, 
Povos e comunidades tradi-
cionais de matriz africana, Cul-
turas indígenas, Territórios e 
Memória, Patrimônio Cultural, 
Cultura e infância, Bibliotecas 
comunitárias, Cultura e aces-
sibilidade, Cultura e educação, 
Cultura Digital, Cultura e co-
municação, Cultura e Gênero, 
Cultura e Direitos Humanos, 
Cultura de grupos e comuni-
dades étnicas.
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Adesivos prejudica Longa foi o ápice da 
popularização de  produções inspiradas em 

 gibis m visibilidade e geram multa 

DA REPORTAGEM

Lançado no Brasil em 
26 de abril de 2012, Os Vin-
gadores completa 10 anos 
em 2022. O longa, que reu-
niu pela primeira vez Robert 
Downey Jr., Chris Evans, 
Chris Hemsworth, Scarlett 
Johansson, Jeremy Renner 
e Mark Ruffalo, bateu US$ 
1,5 bilhão na bilheteria mun-
dial e transformou a forma 
como grandes franquias ci-
nematográficas são tocadas 
em Hollywood.

Marco na indústria, 
o filme solidificou o MCU 
como uma potência ci-
nematográfica e abriu as 
portas para que estúdios 
procurassem investir ainda 
mais em adaptações inspi-
radas em super-heróis dos 
quadrinhos.

É importante lembrar 
que, quando o MCU come-
çou, em 2008, os principais 
personagens da Marvel não 
estavam sob o controle do 
Marvel Studios. Na épo-
ca, os X-Men e o Quarteto 
Fantástico, as duas maiores 
equipes da Casa das Ideias, 
tinham seus direitos atre-
lados à Fox, enquanto o 
Homem-Aranha, historica-
mente o personagem que 
mais vendia gibis pelo selo, 
estava com a Sony.

O sucesso do Homem 
de Ferro - bem como o de 
Downey Jr. como Tony Sta-
rk - incentivou a indústria a 
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explorar personagens con-
siderados secundários. Na 
Marvel, os exemplos são 
óbvios: além de filmes es-
trelados por Guardiões da 
Galáxia, Pantera Negra e 
Doutor Estranho, conside-
rados personagens mais 
nichados dentro da editora, 
vimos também o surgimen-
to de séries de Jessica Jo-
nes, Luke Cage e Punho de 
Ferro, que completaram o 
elenco de heróis adaptados 
pela Netflix ao lado do De-
molidor e do Justiceiro.

A rival DC também 
se aproveitou dessa maior 
abertura do mercado e co-
meçou a planejar seu pró-
prio universo compartilha-
do. Hoje, a Warner já lançou 
filmes do Esquadrão Suici-
da, das Aves de Rapina e do 
Shazam!, construindo um 
DCEU que, apesar de trazer 
um único universo com-
partilhado, permite que ci-
neastas e atores brinquem 
com vários tons, histórias 
e públicos diferentes. E se 
Marvel e DC tiveram suas 
bibliotecas exploradas por 
Disney e Warner, outras 
histórias igualmente ricas 
passaram a receber aten-
ção de outros estúdios. De 
2012 para cá vimos filmes 
como The Old Guard, Bloo-
dshot, Dredd, Snowpiercer, 
Resgate e Kingsman, além 
de séries como Riverdale, 
I’m Not Okay With This, The 
Umbrella Academy, Happy!, 

Como o filme mudou o cinema
(para melhor e para pior)
OS VINGADORES – 10 ANOS. Longa marcou também o reinício da busca por universos cinematográficos interligados

Deadly Class e O Mundo 
Sombrio de Sabrina.

A fome do público por 
histórias cada vez maiores 
de heróis diferentes tam-
bém permitiu que os es-
túdios procurassem trazer 
personagens além do ho-
mem heterossxual branco 
às telonas. O primeiro gran-
de passo nesse quesito, no 
entanto, não foi dado pela 
Marvel, mas pela DC, que 
tomou a decisão certeira 
de usar a Mulher-Maravilha 
e a Arlequina como dois de 
seus principais destaques 
nos cinemas, deixando cla-
ro de uma vez por todas o 
apelo comercial que a re-
presentatividade traz para 
produções cinematográfi-
cas.

Se hoje esperamos por 
adaptações de Adão Negro, 
Ms. Marvel, Besouro Azul e 
Batgirl, é porque Os Vinga-
dores sacramentaram o in-
teresse da indústria nas his-
tórias em quadrinhos, que 
então foi elevado a novos 
patamares com Mulher-
-Maravilha e, em certos as-
pectos, Esquadrão Suicida.

PONTOS NEGATIVOS
Mesmo com os inú-

meros impactos positivos 
que Os Vingadores teve 
para os filmes de quadri-
nhos, é preciso lembrar que 
o longa também causou al-
guns problemas até o mo-
mento irreparáveis à forma 

como blockbusters têm sido 
planejados. O primeiro, por 
incrível que pareça, é econô-
mico.

A marca impressionan-
te de US$ 1 bilhão ultrapassa-
da pela produção se tornou, 
por alguma razão, o padrão 
esperado por fãs e estúdios, 
que veem na cifra um equi-
valente de sucesso e quali-
dade, com produtores mais 
preocupados em atingir o 
mesmo número nas bilhete-
rias do que em entregar um 
filme coeso.

Aliás, uma crítica recen-
te que tem dominado as re-
des sociais é de que o MCU 
parou de produzir filmes iso-
lados e tem se preocupado 
mais em preparar o terreno 
para histórias futuras do que 
em contar uma no presente, 
alienando muitos especta-
dores. Na DC, a influência foi 
ainda pior: a pressa da War-
ner em montar um universo 
cinematográfico interligado 
levou à produção apressada 
de Liga da Justiça, que preci-
saria apresentar Flash (Ezra 
Miller), Ciborgue (Ray Fisher) 
e Aquaman (Jason Momoa) 
antes mesmo de eles terem 
filmes solo. Além disso, Zack 
Snyder, que comandou Ho-
mem de Aço e Batman v 
Superman e estava encar-
regado de dirigir o filme da 
Liga, viu seus planos de nar-
rar um arco fechado e finito 
para o Clark Kent de Henry 
Cavill irem por água abai-

xo em uma das trocas de 
diretor mais polêmicas da 
história do cinema. Usando 
uma tragédia pessoal do ci-
neasta como razão para seu 
afastamento, a Warner o 
substituiu por Joss Whedon 
- justamente o diretor de Os 
Vingadores -, que reescre-
veu Liga da Justiça e entre-
gou um produto final feio, 
bagunçado e sem vida. A 
mesma coisa aconteceu um 
ano antes, com Esquadrão 
Suicida, cujo corte final em 
nada lembrava o filme que 
Margot Robbie, Will Smith, 
Jared Leto e David Ayer vi-
nham vendendo na turnê 
de divulgação.

Essa ganância dos es-
túdios, inclusive, “contami-
nou” os fãs, que passaram 

a acreditar que, a não ser 
que um filme quebre a mar-
ca do bilhão nas bilheterias, 
ele é um fracasso. Por cau-
sa de sua recepção divisiva 
na época que estreou, Bat-
man v Superman é muitas 
vezes citado como uma de-
cepção financeira, algo que 
não tem qualquer base na 
realidade, já que o longa de 
Snyder arrecadou US$872,7 
milhões - valor maior que 
todos os filmes da Fase 1 do 
MCU. Da mesma forma, os 
US$708 milhões conquista-
dos por O Espetacular Ho-
mem-Aranha: A Ameaça de 
Electro foram considerados 
baixos pela Sony, que deci-
diu recomeçar a história do 
Teioso com o apoio do Mar-
vel Studios.

DA REPORTAGEM

Jornalista que ama boas 
histórias e combina a paixão 
por cinema e TV com comu-
nicação para mergulhar ainda 
mais nos universos e persona-
gens que já fazem brilhar os 
olhos. Pipoca, suspense, dra-
média e uma pitada de reality 
são a receita perfeita para todos 
os dias. “365 Dias: Hoje” estreou 
na Netflix deixando dúvidas so-
bre o destino de Laura e Massi-
mo: veja o que acontece com o 
casal no final do livro que deu 
origem ao filme.

Dois anos após o sucesso 
(e as diversas polêmicas), 365 
Dias está de volta na Netflix 
para dar sequência ao roman-
ce sensual entre Laura (Anna-
-Maria Sieklucka) e Massimo 
(Michele Morrone), que, desta 
vez, têm um novo inimigo para 
enfrentar. Em 365 Dias: Hoje, a 
protagonista é novamente rap-
tada por um mafioso rival de 
seu marido e fica entre a vida e 
a morte. Enquanto o streaming 
não confirma o terceiro filme 
da saga, os livros que deram 
origem aos filmes podem dar 
uma pista (bem trágica) do fu-
turo dos personagens. A escri-
tora polonesa Blanka Lipinska 
é a autora da trilogia “365 Dni”, 
que termina com o livro inti-
tulado “Kolejne 365 Dni” (“Pró-
ximos 365 Dias”, em tradução 
livre) e revela o que acontece 
com Laura e Massimo no fim. 
Os últimos momentos de Lau-

365 DIAS: HOJE

Final de Laura e Massimo 
nos livros tem reviravolta 
surpreendente

ra e Massimo no terceiro livro 
da franquia são trágicos. Além 
de sofrer um aborto e enfren-
tar problemas graves de al-
coolismo, a protagonista tem 
um problema no coração que 
faz com que ela precise de um 
transplante - procedimento 
que é facilitado por Nacho, per-
sonagem introduzido no novo 
filme e interpretado por Simo-
ne Susinna. 

Revoltado com Laura, que 
o deixa para ficar com Nacho, 
Massimo mata o cachorro dela 
e envia o cadáver do animal em 
uma caixa. Depois, o mafioso 
sequestra a ex-esposa mais 
uma vez e tenta engravidá-la, 
mas não consegue. Laura dá 
um jeito de escapar de Massi-
mo e consegue fugir com Na-
cho - e, aí, sim, engravida dele. 
Portanto: Laura e Massimo não 
ficam juntos no fim.

Este desfecho, claro, irri-
tou os leitores que torciam pelo 
final feliz entre os dois, especial-
mente pela expectativa e que o 
mafioso tivesse sua redenção e 
se provasse uma boa pessoa no 
fim - apesar de o romance ter 
se iniciado com um sequestro. 
Como a Netflix ainda não con-
firmou a terceira sequência de 
365 Dias é difícil saber quais ru-
mos a história tomará, mas vale 
lembrar que a escritora Blanka 
Lipinska também é roteirista 
dos filmes, o que pode indicar 
que a visão dela sobre o final de 
Laura e Massimo tenha peso na 
decisão do streaming.

DA REPORTAGEM

Para evitar um conflito 
diretor com Avatar 2, a War-
ner Bros. anunciou a mu-
dança da data de estreia e 
Shazam! Fury of the Gods — 
antes previsto para chegar 
aos cinemas no mesmo dia 
que o filme de James Came-
ron, 16 de dezembro — para 21 
de dezembro. As informações 
são do Deadline. A notícia foi 
dada durante a CinemaCon 
2022, que trouxe prévias tan-
to do novo Shazam quanto 
do novo Avatar.

Escrito por Henry Gay-
den, Shazam! Fury of the 
Gods também terá a volta de 
quase todo o elenco original, 
como Zachary Levy, Asher 
Angel, Jack Dylan Grazer, Fai-
the Herman, Grace Fulton, 
Ian Chen, Jovan Armand e 
Adam Brody, a exceção sendo 
Mark Strong.

A franquia também 
dará as boas-vindas a Rachel 
Zegler, do remake de Amor, 
Sublime Amor, e Lucy Liu, de 
As Panteras e Kill Bill, que vi-
verá a antagonista Kalypso, 
irmã de Hespera - a persona-
gem vivida por Helen Mirren.

Já Avatar 2 contará com 
a adição da atriz ganhadora 
do Oscar Kate Winslet (vol-
tando a colaborar com o dire-
tor de Titanic), além de trazer 

Filme da DC, que chegaria às telonas em 16 de dezembro, foi adiado para 21 de dezembro 

5 DIAS

Shazam! 2 tem nova data de estreia
para evitar conflito com Avatar 2

FOTO: DIVULGAÇÃO

os retornos de Zöe Saldana, 
Sam Worthington, Sigourney 
Weaver e Stephen Lang.

Avatar 2 foi adiado em 

um ano e tem estreia previs-
ta para 16 de dezembro. Se 
for bem-sucedido financei-
ramente, James Cameron já 

anunciou planos para o lan-
çamento de Avatar 3, em de-
zembro de 2024, Avatar 4, em 
2026, e Avatar 5, em 2028.



Festival de Cannes anuncia seleção
de filmes indicados à competição
DA REPORTAGEM

O Festival de Cannes 
2022, que acontece entre 
17 e 28 de maio na Riviera 
Francesa, anunciou a lista 
completa de filmes indi-
cados à competição. Entre 
os destaques, Hunt, dirigi-
do pelo ator de Round-6, 
Lee Jung-jae, conta a his-
tória de dois agentes rivais 
de segurança nacional. 
Ambos perseguem um 
espião norte-coreano e, 
no decorrer do longa, eles 
descobrem alguns segre-
dos do país. O filme es-
treia fora de competição 
em Sessões da meia-noi-
te, que é, normalmente, 
destinado a thrillers.

Elvis, dirigido por Baz 
Luhrmann, também es-
treia fora de competição. 
O longa terá Austin Butler 
no papel principal e Tom 
Hanks como Coronel Tom 
Parker, empresário de El-
vis, com quem mantinha 
uma relação abusiva. En-
quanto conta a história do 
rei do rock, no formato de 
cinebiografia, o filme pro-
mete narrar a trajetória de 
Elvis desde a infância até 
tornar-se um astro.

Os destaques conti-
nuam com Beast, estreia 
na direção da atriz Riley 
Keough (Mad Max: estra-
da da fúria); Irma Vep, sé-
rie de TV do diretor Olivier 
Assayas (Acima das nu-
vens) estrelada por Alicia 
Vikander.

Diretores consagrados 
como David Cronenberg 
(Crimes of the future), Ge-
orge Miller (Three thou-
sand years of longing), 
Kelly Reichardt (Showing 
up) e James Gray (Arma-
geddon time) também 
tiveram suas obras incluí-
das na lista.

Confira a lista completa das obras indicadas

Filme de abertura
Z, de Michel Hazanavicius

Concorrentes à Palma de Ouro
Holy spider, de Ali Abbasi
Les amandiers, de Valeria Bruni Tedeschi
Crimes of the future, de David Cronenberg
The stars at noon, de Claire Denis
Frere et soeur, de Atrnaud Desplechin
Tori and Lokita, de Jean-Pierre & Luc Dardenne
Close, de Lukas Dhont
Armageddon time, de James Gray
Broker, de Hirokazu Kore-eda
Nostalgia, de Mario Martone
R.M.N., de Cristian Mungiu
Triangle of sadness, de Ruben Ostlund
Decisions to leave, de Park Chan-Wook
Showing up, de Kelly Reichardt
Leila’s brother, de Saeed Roustayi
Boy from heaven, de Tarik Saleh
Tchaikovsky’s wife, de Kirill Serebrennikov
Hi-Han (Eo), de Jerzy Skolimowski

Mostra “Um Certo Olhar”
Les Pires, de Lise Akoka & Romane Gueret
Burning days, de Emin Alper
Metronom, de Alexandru Belc
Retour a Seoul, de Davy Chou
Sick of myself, de Kristoffer Borgli
Domingo y La niebla, de Ariel Escalante Meza
Plan 75, de Hayakawa Chie
Beast, de Riley Keough & Gina Gammell
Corsage, de Marie Kreutzer
Butterfly vision, de Maksym Nakonechnyi
Volada land, de Hlynur Palmason
Rodeo, de Lola Quivoron
Joyland, de Saim Sadiq
The stranger, de Thomas M. Wright
The silent twins, de Agnieszka Smoczynska
 
Estreiam em Cannes
Outside night, de Marco Bellocchio
Nos frangins, de Rachid Bouchareb
Irma Vep, de Olivier Assayas
Dodo, de Panos H. Koutras
 
Exibições fora de competição
Top gun: Maverick, de Joseph Kosinski
Elvis, de Baz Luhrmann
Three thousand years of longing, de George Miller
November, de Cédric Jimenez
Masquerade, de Nicolas Bedos

Sessões da meia-noite
Moonage daydream, de Brett Morgen
Smoking makes you cough, de Quentin Dupieux
Hunt, de Lee Jung-Jae

Exibições especiais
The natural history of destruction, de Sergei Loznitsa
Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind, de Ethan Coen
All that breathes, de Shaunak Sen

 ATOR POLÊMICO
A 75ª edição do Festi-

val de Cannes terá o júri 
presidido pelo francês 
Vincent Lindon, premia-
do em 2015 como melhor 
ator e que atuou em “Ti-
tane”, filme vencedor da 
Palma de Ouro em 2021. O 
ator de 62 anos assume o 
lugar do roteirista e dire-
tor Spike Lee.

“É com imensa honra 

EDIÇÃO 2022. ’Elvis’, dirigido por Baz Luhrmann e ‘Hunt’, dirigido pelo ator Lee Jung-jae, recebem destaque no festival
Foto: Divulgação

e um orgulho muito gran-
de que me concederam, 
em meio ao tumulto dos 
acontecimentos em que 
estamos vivendo no mun-
do, a esplêndida e pesada 
tarefa de presidir o júri do 
festival”, disse Lindon, ci-
tado no comunicado da 
organização.

Para a presidência des-
te ano, alguns veículos de 
imprensa do setor apos-

taram na atriz espanhola 
Penélope Cruz ou na fran-
cesa Marion Cotillard.

Nenhuma personalida-
de francesa havia ocupa-
do uma vaga no júri desde 
a icônica atriz Isabelle Hu-
ppert em 2009. Ao eleger 
Lindon, o Festival aposta 
em alguém fiel a Cannes: 
desde 1987, o ator esteve 
presente em nove filmes 
competidores.

Top Gun: Maverick está entre os destaques do Festival 
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