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EM QUEDA

Um pet tem o poder de alegrar a casa. 
Por isso, qualquer sinal de desânimo 
do animal, como deixar de brincar ou 
se alimentar, é um alerta para o tutor. 
Uma das enfermidades que afeta a 
qualidade de vida e as rotinas dos 
animais é a displasia coxofemoral.                 
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Displasia
coxofemoral
causa dores
aos cães

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

COPA DO MUNDO

Fifa anuncia
2,4 milhões
de ingressos
vendidos

A 100 dias do início da 
Copa do Mundo de 2022, a Fifa 
anunciou nesta sexta-feira que 
2,4 milhões de ingressos foram 
vendidos para a competição, 
que começará no dia 20 de 
novembro, com o duelo entre o 
país anfi trião e o Equador.  
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ASSESSORIA

RODEIO EM MARCELÂNDIA

O Ministério Público informou que investigará a incitação a crime ambiental e homofobia du-
rante um rodeio realizado pelo Circuito Nortão de Rodeio Bulls, em Marcelândia, em uma apre-
sentação de um palhaço conhecido como Estrelinha.                              Página - 7

ASSESSORIA

Fala sobre crime ambiental e homofobia

A taxa de desemprego caiu em 22 das 27 unidades da federação no 2º trimes-
tre, na comparação com os 3 primeiros meses do ano. Por estado, o menor 
índice está em Santa Catarina (3,9%), seguido por Mato Grosso (4,4%) e Mato 
Grosso do Sul (5,2%).                 Página - 4

MT registra segunda menor
taxa de desemprego do país
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“O crescimento da atividade e a redução do de‐
semprego nos últimos meses são boas notícias, e
justamente por isso é importante dosar estímulos
fiscais adicionais

“

Editorial

Em decisão unânime, o Comitê de Política Mone‐
tária do Banco Central elevou novamente a taxa básica
de juros em 0,5 ponto porcentual, para 13,75%. A infor‐
mação mais importante foi a indicação de que o ciclo
de alta iniciado emmarço de 2021, quando a Selic esta‐
va em 2%, está em vias de encerramento.

O BC deixou espaço em seu comunicado para um
ajuste residual em setembro, mas omovimento depen‐
derá de novos dados sobre a inflação e a atividade eco‐
nômica e poderá não ocorrer. Com um cenário mais in‐
certo do que o usual, o comitê continua a alertar para
riscos inflacionários. Um dos principais é a continuida‐
de da expansão de gastos públicos, que pode ampliar
pressões na demanda, que já se mostram fortes.

Entram nessa conta a decisão do governo de au‐
mentar despesas para melhorar as chances eleitorais
de Jair Bolsonaro (PL) e as sinalizações duvidosas para
o próximo ciclo presidencial. A falta de confiança na
gestão prudente do Orçamento dificulta a ação da po‐
lítica monetária. O crescimento da atividade e a redu‐
ção do desemprego nos últimos meses são boas notí‐
cias, e justamente por isso é importante dosar
estímulos fiscais adicionais.

Num contexto em que a inflação ainda se mostra
elevada, sem clara evidência de inflexão nas medidas
que capturam melhor seus efeitos inerciais, é preciso
cuidado para que não seja necessário apertar ainda
mais o torniquete dos juros, o que impediria manter a
economia em trajetória de crescimento.

Com a redução dos impostos sobre combustíveis,
o BC baixou de 8,8% para 6,8% sua projeção para o prin‐
cipal índice de preços, o IPCA, neste ano. Em contrapar‐
tida, elevou a previsão de 4% para 4,6% em 2023, quan‐
do parte dos cortes de tributos poderá ser revertida.

A expectativa para o próximo ano está muito aci‐
ma dameta fixada pelo governo para o período (3,25%),
mas o BC adotou postura mais flexível, estendendo o
horizonte de referência para o primeiro trimestre de
2024—quando se espera que a inflação acumulada em
12 meses esteja mais próxima do patamar desejado.

À luz da alta acumulada nos juros desde o ano
passado, o BC faz bem agora em indicar paciência. Al‐
guns efeitos da política monetária tendem a ser perce‐
bidosmais tarde, desacelerando a atividade econômica
até o ano que vem, e faz mais sentido aguardá-los sem
impor sacrifício adicional à economia.

Os próximos passos dependerão principalmente
de informações sobre a política econômica do futuro
governo, seja quem for o vencedor das eleições de ou‐
tubro. Primar pela responsabilidade nos gastos públi‐
cos e na gestão da dívida será o caminho para viabilizar
taxas de juros menores adiante.

Fim de ciclo

Crédito: Divulgação
IMAGEM DO DIA

A Polícia Civil resgatou três cachorros vítimas demaus-tratos no Bairro
SãoMateus, emVárzea Grande. Segundo a polícia, os cães foramencontra‐
dos amarrados, sem comida e sem água, em um local sujo e com pouca
proteção contra sol, chuva e frio. O resgate foi feito após a polícia receber
uma denúncia sobre a ocorrência e, ao chegar no local, constatou que o
fato procedia. O Centro de Zoonoses de Várzea Grande foi acionado e reti‐
rou os três cães do lugar. A ação faz parte da Operação Sansão, da Dema,
que tem o objetivo de resgatar animais vítimas de maus-tratos e abando‐
no. O Departamento de Meio Ambiente (Dema) iniciou investigação sobre
o caso e o responsável pode ser indiciado pelo crime.

Ranking dos Políticos - Facebook
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Muitas pessoas migraram para o vapes ou ci‐
garros eletrônicos achando que ele faz menos
mal que os comuns. Só que é ummero engano.

Os dois cigarros, comum e eletrônico, contêm
nicotina, substância que é altamente danosa ao
organismo: os sistemas respiratório e cardiovas‐
cular são os principais lesados. Estimulante da
produção de dopamina e serotonina, hormônios
ligados ao prazer e bem-estar, o elemento contrai
os vasos sanguíneos, aumentando a pressão san‐
guínea e acelerando o coração, podendo ocasio‐
nar um infarto ou um Acidente Vascular Cerebral.

Mesmo as opções vendidas como sendo me‐
nos prejudiciais, como os cigarros eletrônicos sem
nicotina, não devem ser consumidas. Uma pes‐
quisa realizada pelo Centro de Prevenção e Con‐
trole de Doenças, nos Estados Unidos, em 2015,
mostrou que o vapor gerado pelo aparelho tam‐
bém pode causar inflamações pulmonares. Subs‐
tâncias como a acroleína, presente neste tipo de
vape, são danosas às moléculas que mantêm as
células endoteliais unidas.

O “e-cigarro” é composto, normalmente, por
uma lâmpada de LED, bateria, microprocessador,
sensor, atomizador e cartucho de nicotina líquida.
Esta última é aquecida por uma pequena resis‐
tência, fazendo com que se torne vapor. Existe
uma falsa sensação de segurança conferida ao fu‐
mante, conforme documento elaborado pela An‐
visa em 2017. Por isso, é muito importante restrin‐
gir esse tipo de aparelho.

Relatório da Convenção Quadro para o Con‐
trole do Tabaco, da Organização Mundial da Saú‐
de (OMS), pede para que os 181 países participan‐
tes proíbam dispositivos eletrônicos para fumar.

Uma das estratégias da indústria para driblar
as restrições e atrair jovens é colocar sabores no
aparelho. É uma espécie de armadilha para fazer
com que as pessoas viciem-se em um produto

muito lucrativo para ummercado ilegal.
Estima-se que 90% dos fumantes iniciaram a

prática antes dos 19 anos e o vaper pode ser um
atrativo sedutor aos adolescentes, induzindo a
um novo vício. Embora o Brasil tenha se tornado
a segunda nação do mundo a adotar todas as re‐
comendações da Organização Mundial da Saúde
(OMS) para o combate ao tabagismo, a depen‐
dência ainda mata cerca de 430 pessoas por dia,
conforme dados do Instituto Nacional de câncer
(Inca). Se o hábito de fumar fosse abolido, mais de
156 mil vidas seriam poupadas anualmente no
País.

O tabaco agride o endotélio, a parede de célu‐
las que recobre os vasos sanguíneos, e interfere
na produção de óxido nítrico, tornando as artérias
mais suscetíveis à formação de placas arteroscle‐
tróticas. O cigarro também acelera a oxidação do
colesterol e, em associação à pílula anticoncepci‐
onal, pode aumentar o risco de Acidente Vascular
Cerebral (AVC) emmulheres.

Tratar de forma medicamentosa os fumantes,
com acompanhamento médico, é uma das ma‐
neiras mais eficazes para o abandono do vício.
Além disso, a adoção de leis que dificultem o con‐
sumo do tabaco é outro modo de melhorar os
índices de saúde brasileiros. Um avanço relevante
foi a entrada em vigor, há dez anos, da Lei Antifu‐
mo no Estado de São Paulo, que tem a maior po‐
pulação do país.

Devemos comemorar esse importante aniver‐
sário, considerando que, nos primeiros oito anos
de vigência da norma, os consumidores de cigar‐
ros na capital paulista diminuíram de 18,8% dos
paulistanos, em 2009, para 14,2%”. A lei, que en‐
trou em vigor no mês de agosto de 2009, proibiu
fumar em lugares fechados.

MAX LIMA É MÉDICO ESPECIALISTA EM
CARDIOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA

Não se engane: cigarro eletrônico
faz tanto mal quanto o comum

MAX LIMA

CLIC
FINAL

E a senha?
to. Além disso o serviço é simples e eu
não cobraria nada tão significativo. Na
correria que estou atualmente só um
serviço verdadeiramente expressivo
me faria parar e alterar minha agenda.
Para complicar ainda mais ela tem ur-
gência, aí as possibilidades vão para o
ralo de vez.

Isso não significa, de
forma alguma, que eu
deixaria alguém “na
mão” caso não tivesse
outra pessoa para indi-
car. Se a situação fosse
extrema e eu fosse o úni-
co recurso, seguramente
ajudaria, mesmo que
precisasse fazer algum

sacrifício para isso, como já fiz incontá-
veis vezes na minha vida. No cenário
que a situação ocorreu, porém, prefiro
deixar que um amigo atenda, ganhe seu
pão e todo mundo fique feliz, afina, a
vida também é feita de partilhar!

E a gente vai ficando 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 perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!

Esqueça a ideia que seu computador é seguro simplesmente por você
ter colocado uma senha no Windows. Se você precisa realmente de se-
gurança deve buscar orientação profissional para dimensionar as melho-
res soluções dentro de suas necessidades. Confiar dados importantes
que corram algum tipo de risco aos mecanismos de segurança ofereci-
dos pelas versões domésticas do sistema operacional da Microsoft é, no
mínimo, loucura.

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O

POR LEANDRO CARECA

Acabei de receber uma ligação de
uma pessoa queme conhece há tempos
e sabe que tenho grandes habilidades
com computador. Apaixonado pela área
há quase 30 anos domino muito bem a
maior parte das intervenções que al-
guém possa precisar, além de trabalhar
com perícias e recuperações de dados.
Por conta dessas “cre-
denciais” ela me procu-
rou, quase em desespe-
ro, precisando transpor
uma senha colocada em
seu computador por um
parente próximo que
compartilha o uso do
dispositivo e, no me-
mento, além de estar
em viagem, se recusou a informar os
dados para acesso.

Tal tarefa, que pode parecer coisa de
“outro mundo” para alguns, é extrema-
mente simples de se resolver. Sim,
meus amigos: quando estamos falando
de Windows, em versões domésticas, a
senha é, basicamente, um recurso sim-
ples, criado para manter a privacidade
dos usuários, e que pode ser removida
sem grandes dificuldades, de várias
formas diferentes.

Nesse caso, em especial, preferi in-
dicar um amigo para fazer o serviço, por
uma série de fatores, sendo o principal
deles que estou sem tempo nomomen-

CLIC
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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 com‐
preensão!

ETAPA
VENCIDA
A primeira-dama Virginia Mendes voltou

para Cuiabá na tarde de quinta (11), após ser
submetida a um novo procedimento médico
em São Paulo. O governador Mauro Mendes
usou suas redes sociais para comunicar a volta
e agradecer o apoio que tem recebido. “Ontem
ela retornou para Cuiabá. Ainda sob alguns cui-
dados, ela está aqui conosco, na casa dela, com
a família, com a filinha, isso vai ajudar, inclusi-
ve, na recuperação dela”, afirmou. Mendes afir-
mou que o último procedimento foi um suces-
so, que o tratamento continua, mas que a
primeira-dama se encontra muito melhor.

COMUNICAÇÃO
O publicitário e cineasta Bruno Bini assumiu

o marketing da campanha à reeleição do gover-
nador Mauro Mendes (UB). O publicitário Álvaro
de Carvalho, da Soul Propaganda, também está
na equipe. O marqueteiro Antero Paes de Barros,
que atuou na campanha de eleição de Mendes,
em 2018, estava cotado para comandar o projeto
de Mendes. Ele, porém, fechou com Neri Geller
(PP), que disputa o Senado. Além disso, poderá
assumir também o marketing da candidata ao
Governo Márcia Pinheiro (PV).

Tratar de forma medicamentosa os fumantes, com
acompanhamento médico, é umadasmaneirasmais
eficazes para o abandono do vício
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MP solicita congelamento de 
bens de funcionários fantasmas 
DA REPORTAGEM

A denúncia de existên-
cia de funcionários fantas-
mas contratados na prefei-
tura de Sorriso fez com que 
o Ministério Público de Mato 
Grosso ingressasse com uma 
ação de improbidade admi-
nistrativa contra nove pesso-
as entre servidores públicos 
e particulares. O MP solicitou 
que os bens de todos os acu-
sados que chegam no valor 
de R$ 573.792,90 ficassem in-
disponibilizados. 

A Cooperativa de Tra-
balho Vale do Teles Pires 
(Coopervale) foi contratada 
através de pregão presencial 
para atender demandas de 
diversas secretarias do mu-
nicípio, porém seis dos coo-
perados contratados nunca 
prestaram serviços, apenas 
receberam por eles. 

De acordo com o MPMT, 
na lista de envolvidos no es-
quema fraudulento constam 
a esposa e o pai do servidor 
público efetivo responsável 
pela fiscalização do contrato, 
Claudiney da Silva. Nomes e 
documentos de outras duas 
pessoas que teriam prestado 
serviços informais ao servidor 
foram utilizados para cre-
denciamento à cooperativa e 
posterior efetivação da con-
tratação, mas os pagamentos 

SORRISO. Ao total, nove pessoas estão sendo processados por improbidade administrativa
FOTO: ASSESSORIA

O MPMT pleiteia ainda o pagamento de indenização pelo dano moral coletivo 

eram destinados às contas 
bancárias de sua esposa, Lo-
reane Rodrigues, e de seu pai, 
Valmir Tomé de Oliveira.

As investigações reve-
laram que o ex-secretário 
municipal Ednilson de Lima 
Oliveira atestava os relatórios 
emitidos por Claudiney da 
Silva, bem como as Notas Fis-
cais emitidas pela Cooperva-
le, permitindo, a realização do 
pagamento indevido por ser-
viços que nunca foram pres-
tados. Foi constatado que as 
condutas ímprobas iniciaram 
no mês de outubro de 2019 
e perduraram até o mês de 
maio de 2022, causando um 
prejuízo ao erário no mon-
tante de R$ 573.792,90.

A ação, de acordo com 
a promotora de Justiça Élide 
Manzine de Campos, busca 
assegurar a condenação dos 
requeridos por ato de impro-
bidade administrativa e a re-
paração dos danos causados 
ao erário. O MPMT pleiteia 
ainda o pagamento de inde-
nização pelo dano moral co-
letivo causado à coletividade.

O esquema foi viabili-
zado por meio da celebração 
do contrato nº 075/2019, de-
corrente do procedimento 
licitatório Pregão Presencial 
nº 143/2018, destinado à con-
tratação de prestadora de 
serviços de mão de obra de 

apoio às atividades operacio-
nais subsidiárias. Os serviços 
eram prestados em diversas 
secretarias, entre elas, a da 
Cidade, local em que os atos 
ímprobos foram praticados.

As provas documentais 

e testemunhais obtidas pelo 
MPMT revelaram que dentre 
os cooperados que presta-
vam serviços na Secretaria 
Municipal da Cidade, seis 
eram “fantasmas”, ou seja, 
nunca prestaram serviços ao 

DA REPORTAGEM

O presidente Jair Bolso-
naro assinou decreto que re-
gulamenta as concessões de 
empréstimo consignado a be-
neficiários do Programa Auxí-
lio Brasil. O texto foi publicado 
ontem (12) no Diário Oficial da 
União.

O Ministério da Cida-
dania ainda editará normas 
complementares para o início 
das operações e será o respon-
sável pela retenção dos valores 
autorizados pelo beneficiário 
do programa e pelo repasse à 
instituição financeira consig-
natária. O crédito consigna-
do é aquele concedido pelas 
instituições financeiras com 
desconto automático das par-
celas em folha de pagamento 
do salário ou benefício.

Os beneficiários do Au-

xílio Brasil poderão fazer em-
préstimos de até 40% do va-
lor do benefício e autorizar a 
União a descontar o valor da 
parcela dos repasses mensais. 
De acordo com o decreto, a 
responsabilidade sobre a dívi-
da “será direta e exclusiva do 
beneficiário. A União não po-
derá ser responsabilizada, ain-
da que subsidiariamente, em 
qualquer hipótese”. “Na hipó-
tese de o valor das consigna-
ções contratadas ultrapassar, 
de forma isolada ou combina-
da com consignações anterio-
res, o limite máximo previsto 
em lei, serão descontadas 
prioritariamente as parcelas 
relativas aos contratos mais 
antigos”, diz o decreto. Nesse 
caso, será permitido o descon-
to parcial até o limite estabe-
lecido. A lei que autorizou a 
concessões de empréstimos e 

AUXÍLIO BRASIL

Decreto regulamenta 
crédito consignado 

financiamentos no âmbito do 
Auxílio Brasil foi publicada no 
último dia 4 de agosto. A par-

tir deste mês, até dezembro, o 
valor do benefício passou de 
R$ 400 para R$ 600.

SINOP

Prefeitura 
inaugura novo 
espaço de 
atendimento 
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A Prefeitura de Sinop 
inaugura na próxima segun-
da-feira (15), às 09h, o Centro 
de Atendimento ao Contri-
buinte (CAC). Um novo am-
biente, amplo e moderno, 
que oferecerá melhorias na 
qualidade, organização e 
agilidade nos serviços públi-
cos prestados. No novo local, 
que conta com térreo e mais 
dois andares, estarão concen-
trados todos os serviços de 
atendimento ao público, que 
eram prestados no paço mu-
nicipal. Dessa forma, os con-
tribuintes a partir de segun-
da serão recebidos no novo 
espaço.

O prédio está localiza-
do no coração de Sinop, de 
fácil identificação pelos con-
tribuintes, na Av. Gov. Júlio 
Campos, nº 1232, Centro. A 
unidade conta com elevador 
e total acessibilidade, e per-
manecerá com o horário de 
atendimento das 07h às 13h, 
concentrando no mesmo 

local vários serviços. A uni-
dade tem um amplo espaço 
de espera e distribuição de 
senhas, com mais de 50 ser-
vidores em atuação direta, 
25 guichês de atendimento 
ao público e estacionamento 
privativo com mais de 17 va-
gas simultâneas, aos fundos 
da unidade.

Além dos serviços da 
diretoria tributária, fiscaliza-
ção, ISSQN e Processo Admi-
nistrativo, no prédio também 
já estão em funcionamento 
o Núcleo de Projetos (PRO-
DEURBS) e a Vigilância Sani-
tária.

Os atendimentos no 
novo prédio iniciam nessa 
segunda-feira (15), a partir 
das 07h. Ainda permanecem 
no paço municipal, na Aveni-
da das Embaúbas, os setores 
de Contabilidade, Orçamen-
to, Planejamento, Tesouraria, 
Gabinete da Secretária, Con-
vênios, além do Gabinete do 
Prefeito, Secretaria de Gover-
no, Secretaria de Administra-
ção e Gerência de Comunica-
ção.

FOTO: NEY PINHEIRO   
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os contribuintes a partir de segunda 
serão recebidos no novo espaço 

A proposta aponta para uma direção 
contrária a dos tempos atuais

Texto foi publicado hoje no Diário Oficial da União

CLEMERSON SM
clemersonsm@msn.com

O projeto de lei do depu-
tado estadual Gilberto Cattani 
que regulamenta a caça es-
portiva em Mato Grosso atraiu 
nesta semana a atenção de 
pessoas no estado e também 
no país.

A sociedade civil orga-
nizada vem tecendo críticas 
ao PL que entre alguns pon-
tos, não indica que tipo de 
animais estariam “liberados” 
para a caça esportiva.

Dentro da própria As-
sembleia Legislativa o tema 
vem causando polêmica. 

A proposta chegou a ser 
retirada de pauta da última 
Sessão Ordinária após reque-
rimento do deputado estadu-
al Lúdio Cabral (PT). “O texto 
não deveria ter sido analisado 
pela Comissão e, por isso, soli-
citei que o texto também fos-
se submetido à Comissão de 
Meio Ambiente, Recursos Hí-
dricos e Recursos Minerais, e 
com a nova análise, o projeto 
de lei pode retornar a discus-
são já na próxima semana”.

O deputado Carlos 
Avallone (PSDB), presidente 
da Comissão de Meio Am-

biente da ALMT, também se 
posicionou contrário ao proje-
to. “O Lúdio levantou a ques-
tão sobre o parecer, que saiu 
da Comissão de Agropecuá-
ria, quando ela deveria ser da 
Comissão de Meio Ambiente, 
o que eu também concordo. A 
princípio, eu não sou favorável 
e vou olhar essa questão da 
constitucionalidade, embora 
não seja mérito da minha Co-
missão. Mas eu vou dar uma 
analisada”, afirmou o tucano.

Wilson Santos (PSD), 
da Comissão de Núcleo Am-
biental e Desenvolvimento 
Econômico, avalia a proposta 
como negativa e revela que 
assinaturas de cidadãos estão 
sendo coletadas protestando 
contra o assunto. “Já colhe-
mos duas mil assinaturas de 
cidadãos para mostrar que 
a sociedade não aprova esse 
projeto de lei”.

A deputada Janaina Riva 
(MDB) classificou a proposta 
como um retrocesso. “A so-
ciedade está falando sobre a 
preservação, sobre os cuida-
dos que devemos ter com os 
animais, da proteção, então 
esse projeto é contra tudo isso 
e além de tudo é inconstitu-

PROJETO POLÊMICO

PL da caça de animais gera 
polêmica e apelos por veto

cional”, declarou.
O principal nome em 

defesa dos direitos dos ani-
mais no país, Luísa Mell, che-
gou a fazer um apelo aos par-
lamentares mato-grossenses 
para que o projeto não seja 
aprovado. “Urgente! Projeto 
de lei que libera a caça espor-
tiva no Mato Grosso foi apro-
vado em várias comissões! 
Está a um passo de virar lei! 
Isto que vocês leram! Vão li-

berar a caça no Pantanal! De 
todas as espécies! Além de 
imoral, covarde e vergonho-
sa, este projeto é inconstitu-
cional! É matéria do âmbito 
federal. Vocês matam, porque 
vocês são cruéis, são covardes. 
Esporte não tem nada a ver 
com isso. Lembrando que é 
inconstitucional. Ibama você 
tem que se posicionar. O Es-
tado não pode decidir sobre 
isso”, argumentou Luísa.

município.  Foram acionados: 
Ednilson de Lima Oliveira, ex-
-secretário municipal de Ci-
dades; Claudiney da Silva Oli-
veira, servidor público fiscal 
do contrato; Paulo Henrique 
Custódio de Matos de Jesus, 

cooperado e fiscal da Coo-
pervale; Loreane Rodrigues, 
Valmir Tomé de Oliveira, Fa-
biano Aparecido Lourenço, 
Weslaine Garlindo Andrade, 
Sérgio Tidré Sales e Nazareno 
Araújo de Paula.
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Parte desses recursos serão provenientes de bancos, diz Mapa 
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Mato Grosso registra 2º menor
taxa de desemprego do país
DA REPORTAGEM

A taxa de desemprego 
caiu em 22 das 27 unidades 
da federação no 2º trimestre, 
na comparação com os 3 pri-
meiros meses do ano. Os da-
dos são da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua) 
Trimestral, divulgada ontem 
(12) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

O maior recuo no tri-
mestre foi registrado no esta-
do de Tocantins, com menos 
3,8 pontos percentuais. Per-
nambuco caiu 3,5 pontos per-
centual e Alagoas, Pará, Piauí 
e Acre também se destaca-
ram, todos com quedas de 
cerca de 3 pontos. Apesar das 
quedas, o Nordeste permane-
ce com a maior taxa de deso-
cupação entre as regiões, de 
12,7%.

Por estado, o maior ín-
dice de desemprego é o da 
Bahia (15,5%), seguido de 
Pernambuco (13,6%) e Sergi-
pe (12,7%). Os menores índi-
ces estão em Santa Catarina 
(3,9%), no Mato Grosso (4,4%) e 
no Mato Grosso do Sul (5,2%). 
Registraram estabilidade na 
taxa o Distrito Federal, Ama-
pá, Ceará, Mato Grosso e Ron-

dônia.
A taxa de desocupação 

no segundo trimestre de 2022 
ficou em 9,3%. No trimestre 
anterior, o índice nacional es-
tava em 11,1% e no mesmo tri-
mestre do ano passado o de-
semprego era de 14,2%.

INFORMALIDADE
A taxa de informalidade 

ficou em 40% da população 
ocupada, com 39,3 milhões 
de pessoas. Houve aumen-
to em números absolutos na 
comparação trimestral (38,2 
milhões) e na anual (35,7 mi-
lhões), mas estabilidade na 
análise percentual, devido à 
expansão da população ocu-
pada. Os trabalhadores por 
conta própria são 26,2% da 
população ocupada do país e 
a taxa composta de subutili-
zação da força de trabalho foi 
de 21,2%.

Entre as pessoas deso-
cupadas, 42,5% estão procu-
rando trabalho entre um mês 
a menos de um ano e 29,5% 
procuram por dois anos ou 
mais. O país tem 4,3 milhões 
de pessoas desalentadas, o 
que corresponde a 3,8% da 
força de trabalho.

A formalidade no tri-
mestre atingiu 73,3% dos em-
pregados do setor privado, 

EM QUEDA. Desemprego registra queda em 22 unidades da federação
queda em relação aos 74,1% 
do trimestre anterior e tam-
bém na comparação com os 
75,2% do segundo trimestre 
de 2021. Por estado, a forma-
lidade vai de 46,6% dos tra-
balhadores do Piauí a 87,4% 
dos de Santa Catarina. Entre 
as trabalhadoras domésticas, 
apenas 25,1% tinham carteira 
de trabalho assinada no perí-
odo analisado.

GÊNERO
E RAÇA
De acordo com o IBGE, a 

desocupação entre mulheres 
(11,6%) e entre pessoas pretas 
(11,3%) e pardas (10,8%) conti-
nua acima da média nacional. 
A taxa entre pessoas brancas 
ficou em 7,3% e o desempre-
go atinge 7,5% dos homens. 
Segundo a coordenadora de 
Trabalho e Rendimento do 
IBGE, Adriana Beringuy, a di-
ferença entre negros e bran-
cos aumentou, enquanto a 
distância do desemprego das 
mulheres para os homens di-
minuiu, mas ainda é grande.

“A queda foi maior entre 
as mulheres (2,2 pontos per-
centuais contra 1,6 ponto per-
centual dos homens), porém, 
não foi o suficiente para di-
minuir a distância entre eles. 
A taxa das mulheres é 54,7% 

maior que a dos homens”.
Por idade, o maior recuo 

ocorreu entre os jovens, de 18 
a 24 anos, passando de 22,8% 
no primeiro trimestre do ano 
para 19,3% no segundo. Por 
escolaridade, a taxa de deso-
cupação para as pessoas com 
ensino médio incompleto fi-
cou em 15,3%, para quem tem 
nível superior incompleto, a 
taxa foi 9,9%, e para o nível su-
perior completo o desempre-
go ficou em 4,7%.

RENDIMENTO
O rendimento médio 

mensal recebido pelos traba-
lhadores foi estimado em R$ 
2.652 no segundo trimestre 
do ano, o que representa esta-
bilidade na comparação com 
o valor de R$ 2.625 registrado 
no trimestre anterior, segun-
do o IBGE.

O valor é 5,1% menor do 
que o percebido no segundo 
trimestre de 2021, quando o 
rendimento médio foi de R$ 
2.794. Segundo Adriana Be-
ringuy, o resultado demons-
tra que as pessoas estão re-
cebendo salários menores, 
bem como os rendimentos 
perdem valor diante da alta 
da inflação.

“A gente tem melhoria 
do número de ocupados, um 

crescimento até de carteira 
de trabalho, em várias ativida-
des econômicas, mas o rendi-
mento em si não vem apre-
sentando uma expansão em 
termos reais. Embora a gente 
tenha visto que em termos 
nominais houve sim uma ex-
pansão no trimestre e no ano. 
Só que trazidos a termos de-
flacionados, quando a gente 
considere em termos reais, o 
aumento que teve em termos 
nominais não é o suficiente 
para manter a expansão em 
termos reais”.

O rendimento dos ho-
mens ficou em média em R$ 
2.917 e o das mulheres em R$ 
2.292, o que representa 78,6% 

do rendimento dos homens. 
Entre as pessoas brancas, o 
rendimento médio é de R$ 
3.406, caindo para R$ 2.009 
entre as pretas e R$ 2.021 en-
tre as pessoas pardas. Ou seja, 
o rendimento médio dos ocu-
pados de cor preta represen-
ta 59% do rendimento médio 
dos ocupados de cor branca.

Acompanhando a ex-
pansão do mercado de traba-
lho, a massa de rendimento 
médio real de todos os traba-
lhos somou R$ 255,7 bilhões, 
crescimento em relação ao 
trimestre anterior (R$ 244,9 
bilhões) e frente ao segundo 
trimestre de 2021 (R$ 244 bi-
lhões).

Maior recuo foi registrado em Tocantins 

Bancos participaram do desenvolvimento 
da ferramenta de pagamento 

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REPORTAGEM

O aumento de deman-
da por financiamentos de 
custeio levou o governo a au-
mentar em R$ 6,54 bilhões 
os recursos a serem dispo-
nibilizados via Programa Na-
cional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf). 
Dessa forma, o total reserva-
do para este tipo de financia-
mento ampliou-se em 12%, 
passando de R$ 53,6 bilhões 
para R$ 60,1 bilhões.

DA REPORTAGEM

O presidente do Banco 
Central (BC) do Brasil, Ro-
berto Campos Neto, disse 
que não é verdade que os 
bancos estão perdendo di-
nheiro com o Pix. De acor-
do com ele, as instituições 
financeiras participaram do 
desenvolvimento da ferra-
menta de pagamento. Além 
disso, as eventuais perdas de 
receita nas transações são 
compensadas pela abertura 
de novas contas bancárias 
e pela menor circulação de 
papel moeda.

“Eu quero já dizer que 
não é verdade que os ban-
cos perdem dinheiro com o 
Pix. Inclusive, a gente deve, 
em algum momento, soltar 
algum tipo de estudo mos-
trando isso. Você tem uma 
perda de receita em transfe-
rência, mas, por outro lado, 
novas contas são abertas, 
novos modelos de negócio 
são gerados, você retira di-
nheiro de circulação, o que 

é um custo enorme para o 
banco, você aumenta a tran-
sação, então o transacional 
aumenta”, disse, em palestra 
na 32ª edição da Febraban 
Tech, evento da Federação 
Brasileira de Bancos, na ca-
pital paulista. O presidente 
do BC ressaltou que os ban-
cos entenderam, no proces-
so de construção do Pix, que 
o sistema seria de “ganha-
-ganha”, ou seja, todos os 
participantes sairiam no lu-
cro, e ajudaram na divulga-
ção da ferramenta. “O siste-
ma foi construído por todo o 
sistema financeiro. Os ban-
cos ajudaram muito, bota-
ram propaganda bonita, fi-
zeram um marketing muito 
bom”. Campos Neto ressal-
tou que a intenção do BC é 
aumentar a participação da 
sociedade no sistema ban-
cário nacional. “A gente quer 
‘bancarizar’, a gente quer 
competição com inclusão, 
não é sobre se está ganhan-
do ou está perdendo, todo 
mundo está ganhando”.

2022/23

Pronaf disponibilizará R$ 60
bi para financiar Plano Safra

“NÃO É VERDADE”

Presidente do BC 
diz que bancos não 
perdem dinheiro 
com o Pix

Segundo o Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), 
a maior parte desse refor-
ço (R$ 4,74 bilhões) virá de 
“recursos novos, a partir da 
alocação de mais R$ 126,8 
milhões de recursos orça-
mentários em 2022 para o 
Plano Safra 2022/23”.

A outra parte (R$ 1,8 
bilhão) terá, como origem, 
remanejamentos no âmbito 
dos bancos públicos federais 
(Caixa, BNDES e do Banco do 

Brasil). “Esses recursos serão 
destinados aos bancos que 
operam Pronaf Custeio e que 
já sinalizaram insuficiência 
de recursos para atender a 
demanda dos agricultores. 
Assim, R$ 6,07 bilhões serão 
encaminhados ao Banco 
do Brasil, e R$ 474 milhões 
ao BNDES”, informou o mi-
nistério. O BNDES receberá, 
também, recursos do Pro-
grama Agricultura de Baixo 
Carbono (R$ 287,5 milhões) e 
do Programa de Construção 

e Ampliação de Armazéns 
(R$ 438,5 milhões). A expec-
tativa do governo é que não 
haja interrupção na conces-
são de financiamentos nes-
te momento em que a safra 
começa a ser plantada para 
o atendimento a pequenos 
agricultores. O Mapa destaca 
que o Plano Safra 2022/2023, 
lançado em julho, prevê R$ 
340,9 bilhões em financia-
mentos para a produção 
agropecuária nacional até 
junho de 2023.
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LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e 
cerca elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 323, 
Bairro Residencial Nossa 
Senhora Aparecida na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
08. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 1292, 
Bairro Jardim Botânico 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamentos 
03 e 06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra roubo 
Cerca elétrica Portão 
Eletrônico. 200m da 
UFMT e UNIC Industrial 
Visitas Agendadas. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 3532-
4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área 
de Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço , 
70 m²  Descrição cada 
apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e 
cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 3532-
4489

VENDAS/
ALUGUEL

SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA, CNPJ 11.644.786/0017-63, torna público que 
requereu junto à SAMA – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de 
Sorriso-MT, Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO) para atividade de Armazéns gerais – emissão de warrant, localizado no municí-
pio de Sorriso-MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

OTMAR BASTIAN, CPF N.º 766.414.149-49, torna público que requereu junto a 
Secretária de Meio Ambiente do município de Claudia-MT, as Licença Prévia (LP), 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) de confinamento Bovino 
com fins comerciais, para venda a frigoríficos, em área da CHACARÁ nº 249 - A, 
localizada em Claudia-MT.

EVANIR FÁTIMA ROSSATO ESTEVES, CPF: 435.318.810-00, torna público que 
requereu junto a Secretária de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, pedido de 
alteração da Portaria de Outorga n°709 de 16 de setembro de 2016, zona rural do 
município de Sorriso – MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

YANAGAWA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA - CNPJ: 45.735.254/0001-96, torna 
público que requereu junto a SAMA/LRV – Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde/MT a liberação das Licenças Prévia – LP, de 
Instalação – LI e de Operação - LO, para a atividade de “Condomínios (Residencial, 
Comercial Ou De Serviços) - Horizontal Ou Vertical - Até 100 Unidades” para o Li-
cenciamento Ambiental do RESIDENCIAL ESSENZA, a ser instalado no município 
de Lucas do Rio Verde/MT. Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL 
NILDO BORGES – (65) 9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

A MARIA JOSE SARTORI DE SOUZA – ABATE, inscrita no CNPJ 13.386.902/0001-
50, torna público que requereu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômi-
co Meio Ambiente e Turismo SEDEC, Licenciamento Ambiental – (LP, LI e LO), para 
funcionamento do empreendimento que tem como atividade principal de Matadouro 
- abate de reses sob contrato - exceto abate de suínos, localizado Estrada BS 107, 
Lote 473 – C, Linha Pascoa – Setor 2 Gleba P.A.  Braço Sul S/N Bairro Zona Rural no 
Município de Guarantã do Norte/MT. BSNA –– fone (65) 93102092 (66) 999850609.

C TREIN METALURGICA LTDA - CNPJ: 45.506.750/0001-78, torna público que re-
quereu junto a SAMA/LRV – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de 
Lucas do Rio Verde/MT a Alteração de Razão Social e Renovação de LO, para as 
atividades de “160 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS (SEM USINA-
GEM) e 162 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRAIS DE METAL”. Responsável Técnico: 
ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES – (65) 9.8402-6157 – eng.nil-
do@gmail.com

A Agro Pecuária Tijuco Preto Ltda, CNPJ nº 24.725.368/0001-85, torna público que 
requereu junto a SEMA-MT a Licença por Adesão e Compromisso – LAC para a 
atividade de Armazenagem de Grãos, localizado na zona rural do município de Nova 
Ubiratã – MT. Não EIA/RIMA. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022 

 
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 045/2022; 
TIPO: Menor Preço por Item; OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO  
TIPO VAN PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE COLÍDER-MT; ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 
26/08/2022 às 08h30min. (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, 12 de agosto de 2022 
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Oficial 

Publique-se 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022 - 

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 046/2022; 
TIPO: Menor Preço por item; OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE RESIDUOS DE 
ACOPLAR EM CARROCERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE 
COLIDER/MT. Sessão de abertura dia 26/08/2022 às 10h30min. (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, 12 de agosto de 2022 
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Oficial 

 
Publique-se 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER – MT 
AVISO DE PRORROGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 

030/2022 – SRP  
 

A Prefeitura Municipal de Colider/MT, através de seu Pregoeiro, torna 
público, para conhecimento, que não houve interessados na data inicial 
designada para o PREGÃO PRESENCIAL, tendo como objeto o REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO 
CALCITICO PARA USO AGRÍCOLA (A GRANEL) PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DE COLIDER/MT. Devido a importância do 
objeto para a administração PRORROGA-SE a data de abertura para 24 de 
agosto de 2022 ás 08:00 horas Sala de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Colider/MT, localizada na Travessa dos Parecis, nº 85, Setor Leste, 
Colider/MT. O Edital completo está à disposição dos interessados, 
gratuitamente, no endereço acima citado e no site www.colider.mt.gov.br 
(Ícone: Cidadão - Portal Transparência - Licitações). 
 

Colider/MT, 11 de agosto de 2022 
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Oficial 

 
Publique-se 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MT 
TERMO DE RATIFICAÇÃO – DISPENSA nº 015/2022 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE EM 
AMBULÂNCIA/UTI DE PACIENTE EM REGIME DE EMERGÊNCIA, 
ACOMPANHADO DE MÉDICO E ENFERMEIRO, NO TRAJETO DO 
HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO- MT ATÉ O 
HOSPITAL GERAL DE CUIABÁ-MT. 
FAVORECIDO: DONADEL GUIMARÃES & CIA LTDA, (Hospital Jardim 
Vitória), inscrita no CNPJ nº 05.402.239/0001-01. 
VALOR GLOBAL: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) 
PRAZO DE EXECUÇÃO: imediato. 
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:  30 (trinta) dias contados da 
assinatura. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, VIII, c/c § 6º da Lei Federal 14.1333/2021.                   
RATIFICO a presente Dispensa de Licitação nos termos do Art. 75, VIII, c/c § 
6º da Lei Federal 14.1333/2021, em conformidade com o Parecer Jurídico e 
justificativa apresentada pelo solicitante. 

 
Vera - MT, 11 de agosto de 2022. 

MOACIR LUIZ GIACOMELLI 
PREFEITO MUNICIPAL DE VERA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022 – 

SRP Nº 057/2022 
 

O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela 
Portaria nº 003/2022, torna Público para conhecimento dos interessados, que 
realizará às 08h00min (Horário Local), do dia 29 de Agosto de 2022, a 
abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 057/2022, DESTINADO À FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
PARTES ELÉTRICAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. O 
edital completo poderá ser retirado no endereço eletrônico 
www.vera.mt.gov.br, ou ainda na Prefeitura Municipal de Vera - MT, no 
Departamento de Licitações, com sede na Avenida Otawa, n° 1651, Bairro 
Esperança, em Vera - MT, de segunda a sexta-feira no horário de 
atendimento das 07:00 às 13:00 horas.Informações poderão ser obtidas pelo 
telefone: (66) 3583-3100 ou pelo e-mail: licitacaovera@gmail.com.  
 

Vera – MT, 12 de agosto de 2022. 
JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 003/2022 

 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 039/2022 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizará no próximo dia 29 de agosto de 2022 às 08h00min na sede 
da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS 
MÉDICOS DE CIRURGIÃO GERAL, AUTORIZADOR DAS INTERNAÇÕES 
HOSPITALARES (AIH) E CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL 
MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”. Maiores informações através do Edital nº. 
098/2022, que está disponível no site 
https://www.gp.srv.br/transparencia_matupa/servlet/home_portal_v2?1 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, 12 de agosto de 2022. ALEXSANDRA TOSTA 
BATISTA - Pregoeira Oficial – 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO

O Município de Nova Ubiratã-MT, torna público que na Tomada de Preço nº 
002/2022, realizada no dia 05/08/2022, às 08:00 horas, na sua Sede Admi-
nistrativa, Licitação destinada a contratação de empresa especializada para 
execução de obra de construção de muro em bloco de concreto na escola 
municipal Vera Lúcia Schimitd, localizada no distrito Piratininga, adjudicada 
em 10/08/2022 homologada e 12/08/2022, sagrou-se vencedor do certame a 
empresa ARP ENGENHARRIA E CONSTRUCOES EIRELI ME. Nova Ubiratã 
- MT, 12 de agosto de 2022. Francine Oliveira. Secretária de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação 
na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tendo como objeto o Registro 
de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada 
em fornecimento de passagens terrestres nacionais, para atender o 
gabinete do prefeito e as secretarias do Município de Marcelândia/MT. 
ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 26 de agosto de 2022, às 
09h00min. (Horário de Brasília-DF); REALIZAÇÃO: Por meio do Site; 
www.licitanet.com.br. INTEGRA do EDITAL: por meio do site: 
www.licitanet.com.br e no site da Prefeitura: www.marcelandia.mt.gov.br. 
Publique-se. Marcelândia/MT, 12 de agosto de 2022.

Raphaella Espíndola Benício
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2022
Objeto: contratação de empresa especializada para execução dos 
serviços de limpeza de terrenos baldios e áreas públicas, em todo 
perímetro urbano do Município, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras. Tipo: Menor preço por lote - 
Data de abertura: 29 de agosto de 2022. Horário: 14h00min - local: Av. 
Mutum, nº 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital 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: 
cecilia.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum - MT, 12 de agosto de 2022.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro



Fifa anuncia 2,4 milhões
de ingressos vendidos

FOTO: MATTHEW ASHTON

COPA DOMUNDO. Entidade celebra marco para o início do Mundial do Catar, no dia 20 de novembro

Troféu da Copa do Mundo em Doha, no Catar
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VARIEDADES
Editorial

A nova comédia autoirônica de Quinn Shephard começa com
um inusitado aviso de conteúdo: "Atenção: Conteúdo com luzes inter‐
mitentes, temas de trauma e uma protagonista feminina desagradá‐
vel. Aconselha-se discrição". Não poderia haver apresentação mais
precisa. Pautando questões de privilégio, saúde mental e a solidão da
hiperconectividade, Influencer de Mentira não perde o humor em um
conto perturbadoramente familiar do tempo presente.

Parodiando o ritmo frenético dos feeds, timelines e notificações
das redes sociais, o longa acompanha a história da patética ascensão
e queda de Danni Senders (Zoey Deutch), uma jovem aspirante a es‐
critora insatisfeita com sua insignificância pessoal e profissional. Sem
filtro ou qualquer noção da realidade, Danni lamenta ter perdido a ex‐
periência coletiva do 11 de Setembro por estar, à época, em um cruzei‐
ro com seus pais, inspirando aversão no público logo de cara. Fracas‐
sada em suas tentativas de chamar atenção de seus colegas de
trabalho e de seu crush influencer inatingível, Colin (Dylan O’Brien), a
protagonista se convence de que conquistar seguidores nas redes so‐
ciais é a solução para todos os seus problemas. Ela então turbina seu
perfil com uma sequência de fotos editadas de si mesma aproveitan‐
do toda a ostentação de um retiro para escritores em Paris.

Tudo parecia estar indo conforme o plano, até que em uma ma‐
nhã Danni é bombardeada por mensagens e ligações preocupadas
de seus pais: notícias circulam pelo mundo dando conta de um aten‐
tado terrorista no Arco do Triunfo, minutos depois de uma postagem
de Danni com uma foto no monumento. Admitir a farsa ou aproveitar
as circunstâncias para catapultar os números de suas redes? Obceca‐
da por consolidar seu status de influencer, ela opta pela segunda al‐
ternativa, promovendo sua imagem em cima de uma experiência de
sobrevivência inventada. Por vezes apressada na resolução dos arcos
da narrativa, a sátira faz uma denúncia um pouco vazia, mas sagaz, de
uma cultura de exploração do trauma.

Apesar dos lugares comuns que atravessam a visão de Shep‐
hard no que diz respeito às contradições de nossa época, o que há tal‐
vez de mais refrescante na produção é a promessa anunciada pela
própria protagonista no início da trama: não há arco de redenção para
Danni. De fato, se o espectador é quase seduzido por um princípio de
sensibilidade que parece ser aos poucos cultivado pela personagem
de Deutch, rapidamente ela nos traz de volta a antipatia inicial com
novas evidências de suas ambições e convicções absurdas.

Com um excelente trabalho de Mia Isaac e de Zoey Deutch - que
também assina a produção do longa - e boas sacadas próprias a um
legítimo produto de sua época, Influencer de Mentira distingue-se de
alguns de seus semelhantes do subgênero dos "filmes de redes soci‐
ais" por sua leveza ácida e acerta ao deixar em aberto debates funda‐
mentais de um pessimismo agridoce para as atuais gerações.

Influencer de Mentira

Cinema

DA REPORTAGEM

A 100 dias do início da
Copa do Mundo de 2022, a Fifa
anunciou nesta sexta-feira
que 2,4 milhões de ingressos
foram vendidos para a com‐
petição, que começará no dia
20 de novembro, com o duelo
entre o país anfitrião e o
Equador. A última fase de
vendas se encerra na próxima
terça-feira.

Com o marco dos 100
dias, a Fifa e o Comitê Organi‐
zador vêm fazendo ativações
na cidade de Doha, para que
os fãs possam entrar no clima
da Copa, com o sorteio de
brindes, jogos interativos e
outras atividades. A platafor‐
ma digital de vídeos da Fifa
também lançou uma série
com 100 grandes momentos
da Copa do Mundo, que divul‐
gará um vídeo novo até o iní‐
cio do Mundial.

O secretário-geral do Co‐
mitê Organizador, Hassan Al
Thawadi, afirmou que o mar‐
co dos 100 dias faz o Catar
olhar para trás, no processo de
obras que tomou conta do
país desde que foi escolhido
pela Fifa, em 2010. A Copa do
Mundo foi um catalisador no
processo de desenvolvimento
nacional, chamado Qatar Visi‐
on 2030.

“É fantástico pensar que
no começo dessa jornada nós
tínhamos simplesmente uma

visão e ideias, e agora temos
infraestrutura e sedes ao re‐
dor do país, usadas todos os
dias. Vemos o legado dessa
Copa do Mundo fazendo dife‐
rença na vida das pessoas an‐
tes do pontapé inicial”, disse
Al Thawadi.

ABERTURA
ANTECIPADA
A Fifa confirmou que a

Copa de 2022 vai começar no
dia 20 de novembro, um do‐
mingo, e não no dia 21, como
estava inicialmente previsto.
O jogo inaugural será disputa‐
do entre Catar e Equador, às
12h, no estádio Al Bayt. Imedi‐
atamente antes, será realiza‐
da a cerimônia de abertura do
Mundial.

No cronograma original
da Copa, divulgado logo após
o sorteio dos grupos em 1o de
abril, o primeiro jogo seria en‐
tre Holanda e Senegal, às 6h.
Logo após ocorreria a partida
entre Inglaterra e Irã. E só en‐
tão, antes do terceiro jogo do
dia (Catar x Equador) é que
seria realizada a cerimônia de
abertura.

A decisão foi tomada
pelo Bureau do Conselho da
Fifa, um órgão formado pelos
presidentes das seis confede‐
rações continentais e mais o
próprio presidente da Fifa, Gi‐
anni Infantino.

“É uma tradição de lon‐

ga data marcar o início da
Copa do Mundo com uma ce‐
rimônia de abertura antes da
primeira partida como o time
anfitrião ou o campeão vigen‐
te, o que tem valor do ponto
de vista simbólico, cultural e
comercial”, justificou a Fifa
num comunicado interno an‐
tes de a decisão ser tomada.

Com a mudança, o jogo
entre Holanda e Senegal tam‐
bém será disputado mais tar‐
de no dia 21 de novembro,
uma segunda-feira. Em vez
das 6h, será às 12h, o que per‐
mitirá uma audiência melhor
na Europa e na África.

A mudança não gera ne‐
nhum impacto nas datas de
liberação dos jogadores de
seus clubes. As principais ligas
do mundo (inclusive o Cam‐
peonato Brasileiro) terão ro‐
dadas no dia 13 de novembro,
um domingo. No dia seguinte
os atletas precisam se apre‐
sentar às suas seleções para
disputar a Copa.

A Copa do Mundo de
2022 é marcada por uma série
de marcos inéditos. Nunca an‐
tes o Mundial foi disputado
em novembro e dezembro – a
mudança ocorreu para evitar
o forte calor de junho e julho
no Oriente Médio. Também
será a primeira Copa no Ori‐
ente Médio e a "menor" edi‐
ção do Mundial, já que a mai‐
or distância entre estádios é

de cerca de 70 km, o que foi
saudado por preparadores
f ísicos e treinadores por evitar
o desgaste de viagens de avi‐

ão entre os jogos.
Por outro lado, será a úl‐

tima Copa do Mundo no atual
formato, com 32 seleções. A

partir de 2026, a Copa do
Mundo terá 48 participantes,
formato que foi aprovado pela
Fifa em 2017.
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MP investigará fala sobre crime ambiental e homofobia em rodeio

DA REPORTAGEM
G1-MT

O Ministério Público infor‐
mou que investigará a incitação
a crime ambiental e homofobia
durante um rodeio realizado
pelo Circuito Nortão de Rodeio
Bulls, em Marcelândia, em uma
apresentação de um palhaço co‐
nhecido como Estrelinha.

A organização do evento
diz que a fala do humorista não
representa a opinião e os valores
da empresa. No vídeo, disponibi‐
lizado nas redes sociais para a
transmissão do evento ao vivo
pela internet, é possível ver o pa‐
lhaço entrando na arena vestido
de caçador, com uma espingar‐
da de brinquedo em mãos. Nes‐
se momento, ele pergunta para
o locutor Pena Branca se ele sa‐
bia qual era a “maior alegria e a
maior tristeza de um caçador”.

O apresentador responde
que não. Então o palhaço diz: “A
maior alegria do caçador ématar
uma onça, tirar o couro e esten‐
der na sala da sua casa. E amaior
tristeza é ter um filho ‘viado’ em
casa e não poder matar’.

Depois disso, enquanto um
trecho de música com letra ho‐
mofóbica toca na arena, o palha‐
ço “mata” uma pessoa vestida de
onça. Em nota à imprensa, o Cir‐
cuito Nortão de Rodeio Bulls dis‐
se que a fala do profissional con‐
tratado para o evento não
representa a opinião e os valores
da empresa.

“Para que episódios como
esse não se repitam, comunica‐
mos tanto com o profissional
como todos os demais prestado‐
res de serviço no evento nossa
repulsa às falas, repreendendo-
os que atitudes ou opiniões
como essa não serão toleradas”.

A empresa pediu descul‐
pas “a todos que tenham se sen‐
tidos ofendidos” e disse que “fa‐
las preconceituosas não têm

FOTO: DIVULGAÇÃO

mais lugar na nossa sociedade”.

CRIMES
A caça é proibida no Brasil.

MP investigará fala sobre crime
ambiental e homofobia em rodeio
MARCELÂNDIA. Situação foi registrada em apresentação de palhaço em evento

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O 3º Workshop de Edu‐
cação Física, Esporte e Saú‐
de está sendo realizado de
quinta (11) a sábado (13), no
plenário da Câmara de Si‐
nop.

Nesta edição, são 6 cur‐
sos com renomados pales‐
trantes nacionais nas áreas
de políticas públicas do es‐
porte, educação f ísica esco‐
lar, esporte e saúde.

É o maior evento cien‐
tífico na área do estado de
Mato Grosso, sendo promo‐
vido pela Secretaria de Edu‐

SINOP
Parceria promoveo3ºWorkshopde
Educação Física, Esporte eSaúde

cação, Esporte e Cultura, em
parceria com o Conselho Re‐
gional de Educação Física do
Mato Grosso (CREF-MT), Uni‐
versidade Federal de Mato
Grosso (UFMT) e o Rotary
Club de Sinop Teles Pires.

Na abertura, o pales‐
trante foi o professor Edson
Manfrim, presidente do Con‐
selho Regional de Educação
Física de Mato Grosso, além
do professor Carlos Eilert,
vice-presidente do Conselho
Federal de Educação Física.
Eles explanaram sobre as no‐
vas leis aprovadas recente‐
mente a nível estadual e fe‐
deral.

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Os últimos brindes da
campanha de dia dos pais do
Shopping Sinop foram entre‐
gues na última quarta (10). De
acordo com o coordenador
de marketing do Shopping,
Marcos Venicio, a campanha
teve uma aceitação “sur‐
preendente” atingindo a
meta antes mesmo da data
comemorativa.

“Nossa promoção foi um
sucesso maior do que o espe‐
rado, pois o empreendimento
oferece ótimas opções de
presente para os pais de to‐
dos os estilos”, afirmou.

Para a data, os desta‐
ques ficam com as lojas de
moda masculina como, Audi‐
thorium e Tommy, ou opções
de calçados como a Crocs e
Mr.Cat, por exemplo. Equipa‐
mentos para esportes, tam‐
bém são opções procuradas,
e estão disponíveis em opera‐
ções como Centauro, Palácio
dos Esportes e Beto Esportes.

A Brooksfield, por exem‐
plo, é uma sugestão. Voltada
apenas para o setor masculi‐
no é atualmente uma das
principais grifes de moda do
país, com roupas, calçados e
acessórios, para todas as ida‐
des.

A Calvin Klein, também
está entre queridinhas, prin‐
cipalmente pela diversidade
de produtos oferecidos como:
perfumes cosméticos, cintos,
bolsas, malas, guarda-chuvas,
chaveiros, carteiras, entre ou‐
tros itens. E para o pai coun‐
try, a TXC oferece opções em
bandanas, bonés, buckets,
carteiras, chapéus, chinelos,
entre outros produtos.

“Aqui no shopping te‐
mos uma infinidade de su‐
gestões, para os pais sociais,
nerds, caseiros ou fofos. Com
mais de 100 lojas com opções
de presentes diversificados,
os nossos clientes sem dúvi‐
das voltam para casa com o
presente perfeito”, concluiu.

SHOPPING CENTER

Campanha oferece amplo mix de
produtos para o Dia dos Pais

A única exceção é o javali. Desde
2013, a legislação autoriza o ma‐
nejo do animal - ou seja, o abate
para evitar que se reproduza de

forma descontrolada, contamine
rebanhos de porcos e destrua
plantações.

E desde que o animal não

sofra maus-tratos.
Desde 2019, o Supremo Tri‐

bunal Federal decidiu que decla‐
rações homofóbicas podem ser

enquadradas no crime de racis‐
mo. A pena é de 1 a 3 anos, po‐
dendo chegar a 5 em casos mais
graves.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Primeira campanha de Dia dos Pais do Shopping Sinop é sucesso

Evento está sendo realizado no auditório da Câmara de Sinop

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Displasia coxofemoral causa dores e
prejudica qualidade de vida de cães
DA REPORTAGEM

Um pet tem o poder 
de alegrar a casa. Por isso, 
qualquer sinal de desâni-
mo do animal, como dei-
xar de brincar ou se ali-
mentar, é um alerta para 
o tutor.

“Cães muito quietos, 
sem apetite e sem res-
posta a estímulos, podem 
estar com algum proble-
ma. Observar mudanças 
de comportamento fa-
cilita o diagnóstico, tor-
nando o tratamento mais 
rápido e eficaz”, explica a 
médica-veterinária e ana-
lista técnica de marke-
ting de pets da Syntec do 
Brasil, Suzana Melo.

Uma das enfermida-
des que afeta a qualida-
de de vida e as rotinas 
dos animais é a displasia 
coxofemoral. Comum, 
ela afeta principalmente 
cães de médio e grande 
portes. De acordo com o 
Conselho Federal de Me-
dicina Veterinária (CFMV), 
37% dos atendimentos 
feitos em clínicas em ra-
ças como Pastor Alemão, 
Labrador, Golden Retrie-
ver e Buldogue Inglês 
referem-se a essa doença.

“A displasia coxofemo-
ral caracteriza-se por ser 
um distúrbio ortopédi-
co causado por falha no 
encaixe do fêmur com 
a articulação do quadril 
do animal. Por isso, cau-
sa disfunção lateral ou 
bilateral dos membros, 
prejudicando seus mo-
vimentos e, consequen-
temente, a qualidade de 
vida”, esclarece Suzana.

De acordo com a es-

pecialista da Syntec, as 
causas são diversas e vão 
desde a predisposição da 
raça até alimentação e 
idade. 

“O ambiente no qual 
o cão vive também pode 
influenciar diretamente o 
surgimento dessa enfer-
midade. Isso porque até o 
piso do lugar pode agra-
var a lesão, sobretudo 
quando é muito irregular 
ou escorregadio”, comen-
ta Suzana.

“Além do solo, outros 
fatores contribuem para o 
agravamento do proble-
ma. A idade e o porte fí-
sico do animal são exem-
plos. A nutrição também: 
a ingestão inadequada 
de cálcio durante a fase 
de crescimento do filho-
te pode causar distúrbios 
que interferem na forma-
ção das estruturas ósseas. 
Essas malformações im-
pedem o encaixe perfeito 
do acetábulo, depressão 
da pelve, com a cabeça 
do fêmur”, complementa 
a veterinária.

Entre os principais sin-
tomas estão a limitação 
de movimento, a redu-
ção das atividades físicas, 
membros mais rígidos, 
claudicação e dor ao to-
que no local. “Perceben-
do qualquer desses sinais, 
o tutor deve procurar um 
veterinário, que fará os 
exames completos para 
diagnosticar o problema 
e iniciar o tratamento cor-
reto. Lembrando que, por 
acometer os pets duran-
te a fase de crescimento, 
a displasia coxofemoral 
pode se iniciar ainda já 
nos primeiros meses de 

ALERTA. Causas são diversas e vão desde a predisposição da raça até alimentação e idade
FOTO: DIVULGAÇÃO

vida do animal”.
Para diminuir as do-

res causadas pela doença 
nos pets, a Syntec do Bra-

sil oferece Maxitec, anti-
-inflamatório não esteroi-
de à base de Meloxicam 
com alta segurança com-

provada no tratamento 
para cães e gatos. “Trata-
-se de uma das soluções 
terapêuticas que auxilia 

a controlar o problema e 
contribui para a qualida-
de de vida dos pets”, re-
força Suzana Melo.

Enfermidades que afeta a qualidade de vida e as rotinas dos animais é a displasia coxofemoral 
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