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Regional

CONVOCAÇÃODEEMPREGADO
Aempresa DAConstruções Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 06.216.645/

0001-42, comsedeàRua13,Casa15,Quadra08,PlanaltoVinhais II, SãoLuis/
MA, solicita o comparecimentodo funcionárioADÃODASILVAPEREIRA,
CTPS nº 007431050, Série 0070/MA, para prestar esclarecimentos sobre sua
ausência queocorre desde07/05/2022.Seunãocomparecimento caracterizará
abandono de emprego, conforme artigo 482, alínea �i� daCLT.

AVISO DEADIAMENTO
PREGÃOELETRÔNICONº. 006/2022 � CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 063/2022-SMS

APREFEITURAMUNICIPALDEPORTO FRANCO/MApor meio de sua
Pregoeira, torna público aos interessados que, por razões de natureza
administrativa, a data da sessão de abertura e julgamento das Propostas
do Pregão Eletrônico em referência, anteriormente marcada para o dia 28
de setembro de 2022 às 09h00min, fica ADIADA para o dia 11 de outu-
bro de 2022 às 08h00min, cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada para Aquisição de Medicamentos e Materiais Odontológi-
cos para atender as demandas da Atenção Básica de Saúde do Município
de Porto Franco/MA.

Porto Franco/MA, 23 de setembro de 2022.

JAILMACIRQUEIRADE SOUZA
PREGOEIRA

Banco digital é condenado a indenizar homem vítima de fraude

O Mercado Pago Repre-
sentações Ltda foi condena-
do, em sentença proferida no
6º Juizado Especial Cível e
das Relações de Consumo de
São Luís, a indenizar um ho-
mem vítima de fraude. Além
de pagar 3 mil reais ao autor
da ação, o demandado deve-
rá proceder à restituição deR$
5.458, subtraídos da conta di-
gital do autor. Na ação, o re-
querente afirmou possuir uma
conta bancária digital adminis-
trada pelo requerido, tendo
recebido uma mensagem em
18 de maio de 2022 com a in-
formação de tal conta foi
acessada por dispositivo des-
conhecido. Alegou que tal
movimentação ocorreu sem
sua autorização, daí, sua con-
ta foi bloqueada por seguran-
ça em 19 de maio de 2022.
Narrou que, na noite ante-

rior ao bloqueio, foram efetu-
adas 12 compras no débito
automático por terceiros no
Estado doRio de Janeiro, cau-
sando-lhe o prejuízo de R$
5.458,00, cujo ressarcimento o
demandado recusou-se a fa-
zer. Requereu, então, a resti-
tuição do valor subtraído, bem
como indenização por danos
morais. A parte demandada
contestou os pedidos, afir-
mando que não foi verificado
em seus sistemas qualquer in-
dício de acesso indevido de
terceiros na conta do deman-
dante, não reconhecendo, por
isso, qualquer ilicitude que dê
azo às reparações material e
extrapatrimonial pretendidas
na exordial, requerendo, por
isso, sua total improcedência.
�Indo direto ao cerne da

questão, as provas constantes
nos autos evidenciam a que-
bra na segurança da conta
bancária virtual/eletrônica do
requerente, tal como o lança-
mento das compras por meio
de débito automático cujos
estabelecimentos beneficiári-
os são sediados no Estado do

Rio de Janeiro, onde o deman-
dante jamais esteve. Por ou-
tro lado oMercado Pago.com
não comprovou que as com-
pras ali lançadas são legítimas,
tarefa essa que lhe cabia, con-
forme o Código de Defesa do
Consumidor�, pontuou o Judi-
ciário na sentença.
PRESTAÇÃO DE SER-

VIÇO DEFEITUOSA
Eprossegue: �Cumpre des-

tacar no caso em análise que
as características das opera-
ções impugnadas pelo deman-
dante fogem completamente
do seu perfil financeiro regu-
lar, especialmente diante das
12 operações de compras con-
secutivas e à vista que, tarde
da noite e em menos de dez
minutos, amoldaramovalor de
total R$ 5.458,00 (�) Enfim,
não comprovada a regulari-
dade das compras contesta-
das, considera-se defeituosa
a prestação do serviço, já que
não resta outra dedução se-
não a vulnerabilidade dos sis-
temas de segurança e priva-
cidade de dados do requeri-
do, não se esquecendo de sua
responsabilidade objetiva, tal
qual preceitua a Súmula nº.
479 do STJ�.
Para a Justiça, dada a na-

tureza ilícita dos lançamentos,
tem a parte reclamante o di-
reito ao ressarcimento. �Por
fim, além da inegável situação
angustiante e causadora de
grande perplexidade do preju-
ízo financeiro, a resistência do
requerido em solucionar a
questão mediante o pleito ad-
ministrativo de restituição im-
pôs ao demandante um rele-
vante ônus produtivo, oneran-
do indevidamente seu tempo
útil para a resolução por esta
via judicial, o que constituiu
dano indenizável, nos moldes
de artigo do Código de Defe-
sa do Consumidor�, concluiu
o Judiciário. (Assessoria de
Comunicação - Corregedo-
ria Geral da Justiça)

Copom diz que �não hesitará� em elevar
juros caso não haja desinflação

Na semana passada, comitê do BC
interrompeu ciclo de aumentos da Selic
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O Comitê de Política Mo-
netária (Copom) do Banco
Central (BC) informou que
�não hesitará� em retomar o
ciclo de alta da taxa básica de
juros, a Selic, caso o processo
de desinflação não transcorra
como esperado. Em reunião
na semana passada, diante da
queda da inflação dos últimos
meses, o Copom manteve a
Selic em 13,75% ao ano.
Para o colegiado, é preciso

cautela e é necessário avali-
ar, ao longo do tempo, os im-
pactos acumulados �do inten-
so e tempestivo ciclo de polí-
tica monetária já empreendi-
do�.Ataxa continua nomaior
nível desde janeiro de 2017,
quando também estava em
13,75% ao ano. Essa foi a pri-
meira pausa nas elevações
após 12 altas consecutivas,
em um ciclo que começou em
meio à alta dos preços de ali-

mentos, de energia e de com-
bustíveis.
�Devido a defasagens lon-

gas e variáveis da política
monetária, ainda não se obser-
va grande parte do efeito con-
tracionista esperado, bem
como seu impacto sobre a in-
flação corrente. Esses impac-
tos devem ficar mais claros
nos indicadores de atividade ao
longo do segundo semestre�,
diz a ata da última reunião do
Copom, divulgada ontem (27).
Para o BC, a inflação ao

consumidor segue elevada,
apesar da queda recente e dos
efeitos do corte de impostos
em itens como combustíveis e
energia elétrica. De acordo
comodocumento, o comitê vai
manter a vigilância e avaliar
se a estratégia de manutenção
da Selic por um período �sufi-
cientemente prolongado� será
capaz de consolidar o proces-
so de desinflação.
�Sem prejuízo de seu obje-

tivo fundamental de assegurar

a estabilidade de preços, a
decisão também implica sua-
vização das flutuações do ní-
vel de atividade econômica e
fomento do pleno emprego�,
diz a ata. �O conjunto de indi-
cadores divulgados desde a
última reunião doCopomcon-
tinua sinalizando crescimento
na margem, ainda que mais
moderado, e omercado de tra-
balho seguiu em expansão,
ainda que sem reversão com-
pleta da queda real dos salári-
os observada nos últimos tri-
mestres�, completa.
Inflação
ASelic é o principal instru-

mento usado pelo Banco Cen-
tral para alcançar a meta de
inflação. A elevação da Selic,
que serve de referência para
as demais taxas de juros no
país, ajuda a controlar a infla-
ção, porque a taxa causa re-
flexos nos preços, já que juros
mais altos encarecem o crédi-
to e estimulam a poupança,
contendo a demanda aquecida.

Arrecadação federal chega a R$ 172,31 bilhões em agosto
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AUnião arrecadouR$ 172,31
bilhões emagosto, de acordo com
dados divulgados ontem (27)
pela Receita Federal. Na compa-
ração com agosto do ano passa-
do, houve um crescimento de
8,21%, descontada a inflação, em
valores corrigidos pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA). O valor é o
maior desde 2000, tanto para o
mês de agosto quanto para o pe-
ríodo acumulado.
No acumulado do ano, a arre-

cadação alcançouR$1,46 trilhão,
representando umacréscimo pela
inflação de 10,17%. O material
sobre a arrecadação de agosto
está disponível no site da Recei-
ta Federal.
Quanto às receitas administra-

das pela Receita Federal, o valor
arrecadado, em agosto, foi de R$
165,18 bilhões, representando um
acréscimo real de 7,07%, enquan-
to no período acumulado de ja-

neiro a agosto, a arrecadação al-
cançou R$ 1,37 trilhão, cresci-
mento real de 8,25%.
Aalta pode ser explicada, prin-

cipalmente, pelo crescimento dos
recolhimentos do Imposto de
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ)
e da Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido (CSLL), que inci-
de sobre o lucro das empresas.
Segundo a Receita, eles são im-
portantes indicadores da ativida-
de econômica, sobretudo o setor
produtivo.
O IRPJ e a CSLL totalizaram

uma arrecadação de R$ 35,52 bi-
lhões, com crescimento real de
27,16%emrelaçãoaomesmomês
de 2021. Esse resultado é expli-
cado pelo acréscimo real de
37,66% na arrecadação da esti-
mativa mensal, principalmente
pelo desempenho do setor finan-
ceiro com alta de 46,98% e das
demais empresas de 36,35%.
A Receita observa ainda que

houve pagamentos atípicos nes-
sas letras de, aproximadamente,
R$ 5 bilhões, por empresas liga-
das ao setor de commodities, as-
sociadas à mineração e extração
e refino de combustíveis.De acor-
do com o órgão, grande parte
desse aumento pode estar asso-
ciado a fatores externos, como a
variação do dólar e o preço do
óleo bruto nomercado internaci-

onal, e a produção interna, de-
mandada também pela recupera-
ção da atividade econômica.
No acumulado do ano, o IRPJ

e a CSLL totalizaram R$ 344,29
bilhões, com crescimento real de
21,45%. Esse desempenho é ex-
plicado pelos acréscimos de
82,96%na arrecadação relativa à
declaração de ajuste do IRPJ e
da CSLL, decorrente de fatos ge-
radores ocorridos ao longo de
2021, e de 20,56% na arrecada-
ção da estimativa mensal.
�Destaca-se crescimento em

todas as modalidades de apura-
ção do lucro. Além disso, houve
recolhimentos atípicos da ordem
de R$ 35 bilhões, especialmente
por empresas ligadas à explora-
ção de commodities, no período
de janeiro a agosto deste ano, e
de 29 bilhões, nomesmo período
de 2021�, informou aReceita.
Por outro lado, as receitas ex-

traordinárias foram compensadas
pelas desonerações tributárias.
Apenas em agosto, a redução de
alíquotas de PIS/Confins sobre
combustíveis resultou em uma
desoneração de R$ 3,75 bilhões.
Já a redução de alíquotas de Im-
posto sobre Produtos Industria-
lizados custaram R$ 1,9 bilhão à
Receita no mês passado.
�Sem considerar os fatores

não recorrentes, haveria um cres-

cimento real de 11,09% na arre-
cadação do período acumulado
e de 9,34% no mês de agosto de
2022�, informou o órgão.

Outros destaques
Outro destaque da arrecada-

ção de agosto foi a Receita Pre-
videnciária, que alcançou R$
45,84 bilhões, comacréscimo real
de 8,30%, em razão do aumento
real de 6,77% da massa salarial.
No acumulado do ano, o resul-
tado chega a R$ 348,60 bilhões,
alta real de 6,37%. Esse último
item pode ser explicado pelo au-
mento real de 6,17% da massa
salarial e pelo aumento real de
23,98% na arrecadação da con-
tribuição previdenciária do Sim-
ples Nacional de janeiro a agos-
to deste ano, em relação ao mes-
mo período de 2021.
Alémdisso, houve crescimen-

to das compensações tributárias
com débitos de receita previden-
ciária em razão da Lei 13.670/18,
que vedou a utilização de crédi-
tos tributários para a compensa-
ção de débitos de estimativas
mensais do IRPJ e da CSLL.
O Imposto sobre a Renda Re-

tido naFonte (IRRF) -Rendimen-
tos de Capital teve arrecadação
de R$ 6,24 bilhões nomês passa-
do, comacréscimorealde52,23%.
De janeiro a agosto, o valor che-
ga aR$ 56,01 bilhões, alta real de
60,35%.Os resultados podem ser
explicadosemrazãodaaltada taxa
Selic, que influenciou os recolhi-
mentos dos rendimentos dos fun-
dos e títulos de renda fixa.
O IRRF -Rendimentos doTra-

balho apresentou uma arrecada-
ção de R$ 13,07 bilhões, cresci-
mento real de 8,40%. O aumento
real de 6,77% da massa salarial
explica o resultado.
Indicadoresmacroeconômi-

cos -AReceita Federal apresen-
tou ainda os principais indicado-
res macroeconômicos que aju-
dam a explicar o desempenho da
arrecadação, tanto no mês quan-
to no acumulado do ano. Entre
eles está a venda de serviços, com
crescimentode6,3%emjulho (fa-
tor gerador da arrecadação de
agosto - 8,71% no ano) e amassa
salarial, que mantém crescimen-
to significativo de 17,52%nomês
(17,90% no ano). O valor em dó-
lar das importações tambémcres-
ceu 29,65%em relação a julho do
ano passado (27,51% no ano).
Por outro lado, a venda de

bens teve queda de 6,8% (1,21%
no ano) e na produção industri-
al houve decréscimo de 0,04%
(2,27%de queda no ano). (Agên-
cia Brasil)

Divulgação
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VENDE � SE
Chácara no

PovoadoBelaVista

Terreno com 30 mts de frente x 120
mts. Casa comvaranda ao redor. 3 quar-
tos (sendo 01 suíte) + Sala, cozinha,
banheiro social. Energia e água. Igarapé
ao fundo do terreno. Diversas árvores

frutíferas e local para criação de ani-
mais.
Tratar com: (92) 98806-7260 AN-

DRÉIAou (93) 99133-3387ARIANE

By Isabel Mueller

Hoje o dia
pede muito
autocontrole
e decisões fir-

mes, mas para isso é preciso
pensar bem e com calma.
Tome cuidado com erros de
julgamento. Confie nos seus
instintos e avance. Apenas
evite querer dominar os ou-
tros com suas opiniões e de-
cisões.

Hoje o dia pode
trazer confli-
tos. Tome cui-
dado com o

uso do seu poder pessoal e do
seu magnetismo, querendo
convencer as pessoas das
suas necessidades apenas para
conquistar seus desejos e in-
teresses pessoais. Pessoas
podem se sentir usadas por
você, então você pode en-
cerrar o dia discutindo com
alguém próximo.

O dia pede cal-
ma e reflexão.
Pode ser im-
portante ficar

mais quieto, apenas obser-
vando. Ótimo dia para ser
mais estratégico e lidar com
seus projetos e trabalho de
forma minuciosa. Tome cui-
dado com o descontrole da
mente. Além disso, fique aten-
to com uma postura de julgar
os outros, pois isso pode aca-
bar criando conflitos com
pessoas próximas.

É um dia agi-
tado e movi-
mentado, en-
tão tome cui-

dado com a falta de foco. No
geral, porém, é um dia criati-
vo, no qual oportunidades sur-
gem. Mantenha sua dedica-
ção e seu trabalho duro. É mo-
mento de não se deixar dis-
trair por nada nem por nin-
guém. Pense rapidamente e
não fique pendurado em inde-
cisões.

Hoje o dia pede
organização e
avanço, então
tome cuidado

com perda de tempo precio-
so. Além disso, mantenha as
suas tarefas em dia. Vale a
pena se dedicar a estudar,
escrever ou planejar. Você
pode ser muito cobrado por
resultados no seu trabalho, o
que acaba te irritando, mas
sua dedicação vai trazer re-
conhecimentos.

É importante
fazer cone-
xões reais com
as pessoas e

dizer o que sente e pensa, em
vez de apenas ficar imaginan-
do as coisas na sua cabeça,
coisas que não passam de
meras ilusões. O dia pode tra-
zer um tom saudosista, então
tome cuidado com a tendên-
cia a ficar melancólico ou dra-
mático. Além disso, tome cui-
dado com posturas infantis.

É importante
fazer mudan-
ças em sua
postura, mu-

dando a forma de pensar e
renovando os sentimentos,
perdoando e seguindo adian-
te. Abandone teimosias. Vale
a pena organizar melhor o seu
ambiente doméstico. A desor-
dem pode te fazer mal. Man-
tenha o autocontrole e a dis-
ciplina.

Hoje o dia pode
te trazer uma
sob r e ca r ga
devido a mui-

tas atividades que demandam
a sua atenção. Embora você
esteja muito criativo, é preci-
so ter calma para não se irri-
tar. Tome cuidado com a rai-
va e com comportamentos in-
fantis. Vale a pena se manter
estável e não se deixar levar
por qualquer caos externo.
Pode ser que você não dê
conta de tudo.

Dia de muita
energia, agita-
ção e movi-
mento, mas é

mais fluido e menos caótico,
inclusive você pode ter moti-
vação para recomeçar algo.
Além disso, pode receber con-
vites para eventos, festas ou
viagens. Por fim, você pode
se sentir inspirado ou ter uma
ideia nova. Tome cuidado com
exageros e desânimos.

Hoje o dia pede
mais ação. O
momento é
propício para

agir e seguir adiante, ainda que
as pessoas não aprovem ou
não concordem; apenas evite
agressividades. Podem existir
atrasos ou situações que de-
mandam paciência. Existe uma
intensidade presente no seu
dia � e o desafio será se man-
ter em equilíbrio.

Você pode se
sentir desani-
mado, mas
vale a pena

buscar uma motivação. Man-
ter a confiança e a fé são
posturas indicadas. Existem
notícias que podem chegar
para você, animando um pou-
co a sua rotina. Além disso,
você pode ser procurado para
dar um conselho a alguém pró-
ximo, mas perceba que esse
conselho pode servir para você
mesmo. Siga em frente com
seus projetos e planos.

Dia de colocar
a mão na mas-
sa e realizar
muito. Existe

muito a fazer e você pode
apostar no seu poder de lide-
rança e no seu faro para fazer
bons negócios. Seus rendimen-
tos podem estar fluindo muito
bem: dívidas podem ser quita-
das ou até uma economia
pode ser feita, pensando em
algo futuro.

VENDE-SE
VENDE-SE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O
HOTELREDENÇÃO,COM960m2QUADRA-
DOS, LOCALIZADONARUAMONTECAS-
TELOCOMALAGOAS,SETORRODOVIÁRIO.

(99) 98111-3090 / 98136-3921 / 99979-5649

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum PROBLEMA DE DI-

FÍCIL SOLUÇÃO e precisa de AJUDA URGENTE,
peça esta ajuda a Santo Expedito que é o San-
to dos Negócios que precisam de Pronta Solu-
ção e cuja Invocação Nunca é Tardia.

ORAÇÃO � Meu Santo Expedito das Cau-
sas Justas e Urgentes, Socorrei-me nesta Hora
de Aflição e Desespero, intercedei por mim jun-
to ao Nosso Senhor JESUS CRISTO! Vós que
sois um Santo Guerreiro, Vós que sois o San-
to dos Aflitos, Vós que sois o Santo dos De-
sesperados, Vós que sois o Santo das Causas
Urgentes, Protegei-me, Ajudai-me, Dai-me For-
ça, Coragem e Serenidade. Atendei ao meu
pedido: �Fazer o pedido�. Ajudai-me a superar
estas Horas Difíceis, protegei-me de todos que
possam me prejudicar, Protegei a Minha Fa-
mília, atendei ao meu pedido com urgência.
Devolvei-me a Paz e a Tranqüilidade. Serei gra-
to pelo resto da minha vida e levarei seu nome
a todos que têm fé. Muito Obrigado, meu
Santo Expedito!

Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e fa-
zer o Sinal da Cruz.

Em agradecimento, mandei publicar e dis-
tribuí um milheiro desta oração, para propa-
gar os benefícios do grande Santo Expedito.
Mande você também publicar imediatamente
após o pedido.
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Geral

VENDO IMÓVEL NA GETÚLIO VARGAS
Vende-se um imóvel localizado naAv.GetúlioVargas, entre

as Ruas Bahia e Minas Gerais, no Entrocamento, em Impe-
ratriz-MA.�Área: 6x35.
Falar comLima: 94-99222-7140

CENTRO DE TERAPIAS ORIENTAIS - CTO
Medicina Tradicional Chinesa
Pós-Graduação Acupuntura

Capacitação de Profissionais da Área de Saúde

É uma terapia milenar chinesa com mais de 3 mil anos
de existência, reconhecida pela Organização Mundial
de Saúde - OMS e pelos Conselhos Federais de Saúde.

Biomedicina � Enfermagem � Farmácia
Fisioterapia � Medicina � Odontologia

Psicologia � Terapia Ocupacional

Contato: (99) 98110-0575 � (99) 96174-2961

VENDE-SECHÁCARAPERTODAFACIMP

Vende-se um imóvel de 12.021 metros quadrados envol-
vendo as ruas doCoqueiro eMarechal Rondon, no JardimSão
Francisco, ao lado do Parque Santa Lúcia e Vila Independen-
te, em Imperatriz (MA). O local é conhecido por �Piscinão�.
A área conta com casa com suíte, 3 quartos, área de ser-

viço, cozinha, banheiros, galpão, mais uma casa na frente e
muita área verde e mina d´água, incluindo açaizal.
Contato: Lima Rodrigues pelo telefone (WhatsApp) 94-

99222-7140

- Motorista para carga e munck; CNH AB
- Pintor de Serigrafia
- Costureira
- Pizzaoilo
- Cozinheira
- Boleira
- Salgadeira
- Técnico em Telecomunicação
- Técnico em Nutrição
-Auxiliar de Expedição
- Porteiro - PCD
- Auxiliar de Operação
- Mecânico de Suspensão
- Empregada Doméstica
- Mecânico de Caminhões a Diesel
- Técnico em Refrigeração de Ar Condicionado
- Atendente de Loja - PCD
-Auxiliar deAçougue
- Atendente Balconista
- Eletricista de Veículos
- Mecânico Para Caminhões
- Cozinheiro Industrial.

VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE
Currículo para: agsineitz.curricullum@bol.com.br

Fone: (99) 99164-2090.

Os interessados devem procurar o SINE munidos de
documentos pessoais e Carteira de trabalho assinada com a
referida área pleiteada a partir das 7h até às 13h na rua

Maranhão n° 538, Centro, esquina
com a Rua Luís Domingues.

COMUNICADO
A empresa J O POSTO DE COMBUSTIVEIS VII LTDA CNPJ, 39.240.566/

0001-26, Torna público que requereu junto à secretaria municipal de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos- SEMMARH, a LICENÇA DE OPERAÇÃO
para atividades de comercio de combustíveis e derivados de petróleo, conforme
o processo 1187/2019, Localizado na AV. NEWTON BELLO NUMERO 1139,
PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ-MA, O cumprimento se enqua-
dra na resolução CONAMA 237/97 que dispõe sobre licenciamento ambiental.

COMUNICADO
LTFEmpreendimentos Imobiliários SPE Ltda, CNPJ: 21.268.797/

0001-82, torna público que recebeu da SEMA (Secretaria de Estado de
Meio Ambiente) a Outorga de Lançamento nº 06314072022, Conforme
Processo nº 51132/2020, ponto de Captação Lat: 5° 34' 29.43'� e Long: 47°
25' 40.03'�, Cidade Nova II, Localizado a BR 010, Km 245, Cep 65.927-
000 no Município de Davinópolis-Maranhão.

COMUNICADO
LTFEmpreendimentos Imobiliários SPE Ltda, CNPJ: 21.268.797/

0001-82, torna público que requereu junto a SEMA (Secretaria de Estado
deMeioAmbiente) a LicençaAmbiental de Regularização � LAR, Confor-
me Processo nº 181692/2022, ponto de captação Lat 05°34�31.99�S Long
47°25�41.45�O, Cidade Nova II, Localizado a BR 010, Km 245, Cep
65.927-000 no Município de Davinópolis-Maranhão.

limarodrigues.lima@gmail.com

Agronegócio
Indústria de nutrição animal começa
a ver sinais de retomada da economia
O ano de 2022 tem reservado surpresas no cenário econô-

mico internacional e causado preocupação nos produtores
rurais. Segundo Fernando Catta Preta, gerente de Procure-
ment da Trouw Nutrition do Brasil, o mercado de nutrição
animal ainda é cercado por algumas incertezas como o con-
flito entre a Ucrânia e a Rússia que não apresenta indícios de
término. �Além disso, a Alemanha vem sofrendo com a de-
pendência do gás russo e alguns setores já sinalizaram dimi-
nuir o ritmo. Isso significa queda na produção de amônia e
impacto em algumas cadeias que a usam como matéria-pri-
ma, por exemplo, para a produção de nitrogenados da ureia
da agricultura e pecuária�.

Comércio internacional
Já no comércio internacional, o cenário é de estagnação.

Fernando explica que houve o período de retomada no fim do
isolamento social e da Covid-19, mas ao analisar os dados do
Organização Mundial do Comércio (OMC), é possível perce-
ber que o setor cresceu uma média de 3,2% no primeiro tri-
mestre desse ano, mas ainda é uma desaceleração comparado
ao último trimestre de 2021, que foi de alta de 5,7%. �O que a
OMC conclui é que de fato haverá crescimento em torno de
3% no volume do comércio mundial em 2022, no entanto, em
um ritmo menor comparado ao ano passado�, explica.

Seca na Europa
Quando o assunto é Brasil, os grãos seguem com cotações

muito firmes, o que acaba impactando o custo final da cadeia,
principalmente na produção dos farelados. Globalmente, há re-
dução de produtividade nas lavouras e a seca na Europa, fa-
zendo com que o produtor brasileiro olhe para esse mercado e
faça a paridade internacional do preço do milho, contribuindo
para que o preço do milho não despenque e, consequentemen-
te, haja a redução esperada nesse período de maior oferta.
�No Hemisfério Norte há uma onda de calor que resultou

em queimadas, além de greves em terminais de grandes paí-
ses congestionando os portos ao redor do mundo, e isso aca-
ba prejudicando a relação de comércio principalmente na
Europa. Também no continente, a seca severa está sendo
responsável pela redução na produção pela dificuldade na
captação de água�, alerta Catta Preta.

Vitaminas
No cenário das vitaminas houve esse movimento de queda

dos preços que vinham de uma trajetória de supervaloriza-
ção. A China já verificou a menor demanda e um exemplo
são as exportações de vitamina A, o os volumes chegam a
ser 30% menores em relação ao primeiro semestre de 2021.
O mesmo aconteceu com a vitamina E que caiu 10% nos
volumes em relação ao primeiro semestre do ano passado e
a vitamina B5 também no mesmo movimento chegou a cair
40% os volumes exportados para o Brasil, comparado ao
mesmo período em 2021. (Com informações de Raphaela
Candido � Texto Comunicação � SP).

Para ter leitões saudáveis, nutrição
de qualidade precisa começar com
as matrizes, afirma zootecnista

saudável, é necessário ajustar a alimentação da matriz desde
a fase inicial da gestação�, explica. �Além disso, uma nutri-
ção adequada auxilia não só a saúde dos leitões, mas também
a da matriz em seu parto e pós-parto�, acrescenta.

Três fases
A gestação é dividida em três fases: fase inicial, que corres-

ponde aos primeiros 21 dias; fase intermediária, dos 22 aos 75
dias; e fase final, dos 76 dias de gestação até o parto. Joice
Silva, explica que, na fase inicial, tanto o baixo consumo como
o consumo demasiado são prejudiciais. �Amá nutrição no iní-
cio da gestação resulta em menor síntese de óxido nítrico e de
poliaminas, levando à subnutrição fetal provocada pela menor
vascularização placentária e transferência de nutrientes damãe
ao feto, comprometendo o crescimento uterino�, afirma.
Já a alimentação em excesso é prejudicial especialmente

nos primeiros cinco dias de gestação, sendo o período crítico
para sobrevivência embrionária, a qual compreende as 48 e
72 horas de gestação. �É recomendado limitar o consumo de
ração, porque o excesso influencia negativamente na sobre-
vivência embrionária, pois há redução da concentração de
progesterona plasmática devido ao aumento do fluxo sanguí-
neo e do catabolismo hepático�, diz Joice.

Primeiros 30 dias de gestação
A zootecnista da Auster ressalta que a recuperação do

estado corporal ideal deve ser feita nos primeiros 30 dias da
gestação, para garantir partos mais tranquilos, com baixas
taxas de natimortos e lactação com boa produção de leite,
melhorando também os índices reprodutivos. (Com informa-
ções de Beatriz Pedrini/STA PRESS � São Paulo)

Leilão Virtual CFM coloca à venda
300 touros Nelore, com possibilidade

de pagamento em 2023

�A nutrição de matrizes suínas é um segmento que precisa
ser muito explorado e passa por desafios diários, principal-
mente no caso de fêmeas altamente produtivas e nutricional-
mente mais exigentes�, afirma Joice Silva, zootecnista da
Auster NutriçãoAnimal.
Segundo a zootecnista, quando se trata de nutrição, a ade-

quação dos níveis nutricionais para cada fase da gestação é
fundamental. �Para que a leitegada se desenvolva de forma

Um dos maiores fornecedores de touros do Brasil, aAgro-
Pecuária CFM promove leilão virtual com a oferta de 300
reprodutores Nelore, no dia 10 de outubro, a partir das 18
horas (horário de Brasília).
O Leilão Virtual CFM coloca à venda touros nascidos em

2020, que se destacaram em avaliação genética rígida, todos
com CEIP, DEPs genômicas e exame andrológico.
E as opções de pagamento são diferenciadas: em 20 par-

celas (2+2+16), à vista, ou pelo sistema CFM BULLTRA-
DE. Os compradores que optarem pelo BULLTRADE, sis-
tema oferecido com exclusividade pela CFM, vão levar os
touros para sua fazenda agora, mas só vão pagar a CFM em
novembro de 2023, em arrobas de boi.

Touros jovens
�Os pecuaristas que participam do Leilão Virtual CFM le-

vam para casa reprodutores avaliados desde o nascimento,
criados e recriados a pasto, com genética superior para gan-
ho de peso, fertilidade, precocidade sexual e qualidade de
carcaça. São touros jovens prontos para trabalhar na próxi-
ma estação de monta�, destaca Tamires Miranda Neto, ge-
rente de pecuária da CFM.
A CFM está entre as maiores vendedoras de touros do

Brasil. Com rebanho superior a 25 mil cabeças, investe no
melhoramento genético da raça Nelore há mais de quatro
décadas, já tendo produzido mais de 45 mil reprodutores, co-
mercializados por todo o Brasil.
O Leilão Virtual CFM será transmitido pelo Canal do Boi.

A Central Leilões é a leiloeira responsável.
Mais informações:
www.agrocfm.com.br; faleconosco@agrocfm.com.br e tele-

fones (17) 3214-8700 e (17) 99775-3618. (Com informações de
Graziele Olveira � Texto Comunicação � São Paulo).
Confira os destaques do Conexão Rural do próximo

fim de semana:
Madrinheiras se destacam nos rodeios em todo o

Brasil;
Você conhecerá também a história da Ana Cláudia, a

madrinheira mais famosa do país;
Realizado na Bolívia o Primeiro Congresso Mundial

de Criadores de Zebu;
ABCZ conclui com sucesso avaliação do Programa

de Melhoramento Genético no estado de Minas Ge-
rais e avaliações prosseguem em quase todo o Brasil;
Na parte musical teremos moda de viola.
Recado final
Domingo, dia 2 de outubro, exerça sua plena cidada-

nia e compareça para votar. Escolha bem os seus can-
didatos e vote com responsabilidade, consciência e em
paz. Boa votação a todos.

Mercado de nutrição animal vive
momento de expectativa

AgroPecuária CFM/Divulgação

Trouw Nutrition/Divulgação

O leilão virtual da AgroPecuária CFM será dia 10 de
outubro a partir das 18h - horário de Brasília
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