
11geraisBelém, terça-feira, 27 de outuBro de 2020

arrecadação

O presidente Jair Bolso-
naro anunciou pelas redes 
sociais nesta segunda-feira 
a redução do Imposto sobre 
Produtos Industrializados 
(IPI) para o setor de games.

Com a decisão, preços 
de consoles, acessórios e 
também de máquinas que 
possuem tela incorporada, 
sejam elas portáteis ou não, 
devem cair, segundo expec-
tativa do governo. A medida 
não inclui as máquinas de 
jogos que têm finalidade co-
mercial e exigem pagamento 
anterior a cada uso, por meio 
de ficha, dinheiro ou cartão, 
por exemplo, que correspon-
dem a outro código na tabela 
usada como referência para 

redução do imposto.
A decisão será publicada 

no Diário Oficial da União 
desta terça-feira e já havia 
sido antecipada pelo gover-
no no início do mês.

De acordo com o governo, 
o impacto previsto na arreca-
dação será de R$ 2,7 milhões 
por mês em 2020. A previsão 
para o exercício de 2021, por 
sua vez, deverá ser de R$ 36 
milhões, enquanto para o de 
2022, de R$ 39 milhões.

Vale destacar que essa é a 
segunda redução do IPI so-
bre videogames anunciada 
por Bolsonaro. No final de 
2019, as alíquotas foram re-
duzidas de 20% a 50% para 
uma faixa entre 16% e 40%.

Governo volta a reduzir 
IPI para setor de games 

O número de desocupa-
dos no Estado do Pará 
chegou a 513,5 mil no 

mês setembro, ficando esta-
tisticamente estável frente ao 
mês anterior (473,8 mil), de 
acordo com a Pesquisa Na-
cional de Amostra de Domi-
cílios Covid-19 (Pnad Covid), 
do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), 
divulgada na última sexta-
feira (23). Com isso, a taxa de 
desocupação ficou em 14,4%, 
também sem variação signifi-
cativa frente ao fim de setem-
bro (13,7%).

Apesar do quadro de es-
tabilidade nos últimos dois 
meses, o contingente e o índi-
ce de desempregados são os 
maiores desde o começo da 
pandemia do novo coronaví-
rus (Covid-19). Em maio, por 
exemplo, quando se iniciou a 
pesquisa do IBGE, eram 362,2 
mil pessoas desocupadas no 
Pará (menos 151,3 mil pes-
soas), o que correspondia a 
10,8% do total de pessoas do 
Estado em idade de trabalhar. 
Em setembro, o Pará anotou a 
11ª maior taxa de desocupação 
do País, que fechou o mês com 
14% da população em idade de 

trabalhar desocupada - 13,48 
milhões ante 12,92 milhões do 
mês de agosto (13,6%).

“Há um aumento da popu-
lação desocupada ao longo de 
todos esses meses. Esse cres-
cimento se dá em função tan-
to das pessoas que perderam 
suas ocupações até o mês de 
julho quanto das pessoas que 
começam a sair do distancia-
mento social e voltam a pres-
sionar o mercado de trabalho”, 
diz a coordenadora da pesqui-
sa, Maria Lucia Vieira.

Já a população paraense 
ocupada ficou em 3,04 milhões 
em setembro, uma alta de 2,2% 
em relação ao contingente de 
agosto (2,97 milhões). Já a força 
de trabalho do Pará, soma da 
população ocupada e desocu-
pada, passou de 3,35 milhões, 
em maio, para 3,55 milhões em 
setembro. O número de pes-
soas fora da força de trabalho 
caiu 3,08% em relação a agosto, 
chegando a 3,05 milhões. Dos 
mais de três milhões de para-
enses ocupadas, 2,84 milhões 
(93,2%) não estavam afastados 
do trabalho que tinham. Des-
tes, 89 mil (3,1%) estavam tra-
balhando de forma remota.

Ainda de acordo com a pes-
quisa, em setembro, o percen-
tual de domicílios paraenses 
onde algum morador recebeu 

Desemprego se estabiliza
com mais de 513 mil pessoas desocupadas, pará tem estatísticas estáveis, segundo pesquisa do ibge

setembro

algum auxílio para combater 
os efeitos da pandemia foi de 
63,3%. Em agosto era de 58,7%. 
Foram atendidos 2,39 milhões 
em setembro frente aos 2,37 
milhões de agosto. O valor 
médio do benefício recebi-
do pela população paraense 
foi de R$ 968 por domicílio. 
“O percentual de domicílios 
onde algum morador recebia 
auxílio emergencial ficou es-
tável nesses últimos quatros 

meses”, diz Maria Lucia.
Entre os tipos de auxílio 

abordados pela pesquisa, es-
tão o emergencial, destinado 
a trabalhadores informais, 
microempreendedores indi-
viduais (MEI), autônomos e 
desempregados, e a comple-
mentação do Governo Fe-
deral pelo Programa Emer-
gencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda. Entre 
os estados, apenas o Amapá 

(68,4%) e o Maranhão (63,7%) 
tiveram proporções maio-
res que o Pará de domicílios 
atendidos. “As regiões que 
têm mais domicílios com 
pessoas recebendo auxílio 
ainda são Norte e Nordeste, 
onde as pessoas estão mais 
dentro dos critérios para re-
ceber o auxílio. Esse percen-
tual ficou estável em todas as 
grandes regiões”, diz a pes-
quisadora.

  Número de desempregados é o maior, nos últimos dois meses, desde o começo da pandemia, avalia o estudo 
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SUCURSAL DE BRASÍLIA (DF)

CÂMARA MUNICIPAL
DE JACUNDÁ
Aviso de Licitação

Pregão Presencial nº 261020/01
Objeto: Aquisição de combustíveis para atender as 
necessidades da Câmara Municipal de Jacundá. Data: 
09/11/2020. Horário: 11:00 hrs. O Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados na sala da 
Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Jacundá, 
na Rua Pinto Silva, no horário de expediente das 08:00 
às 12:00 hrs e no site www.camaradejacunda.pa.gov.br 
a partir da publicação deste Aviso. Jacundá - PA, 27 de 
Outubro de 2020. Daniel de Jesus Macedo - Pregoeiro.


