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Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de 
Cáceres, em parceria com o Orquidário Parecis,  realiza entre os dias  
10 a 13 do corrente mês o Tradicional Festival de Orquídeas. 

                                 Página 03

EVENTO BENEFICENTE

APAE Cáceres realiza Festival
de Orquídeas na próxima semana

A Exposição de orquídeas acontece das 7h as 17h na APAE
 

Foto: Divulgação

INCENTIVO

Unemat abre inscrições para 14ª
Olimpíada Regional de Matemática

A Universidade do 
Estado de Mato Grosso 
(Unemat) abriu ontem (03) 
as inscrições para a 14ª 
Olimpíada Regional de 
Matemática do câmpus de 
Cáceres. Página 03

MENSALINHO
Inscrições seguem até dia 28 de abril

 
Foto: Divulgação

Deputados e empresas que participavam de
esquema na Assembleia foi citado por RIVA

O ex-deputado estadual José Riva revelou que 
os governos do falecido Dante de Oliveira e do atual 
ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP), pagavam 
propinas milionárias para deputados, no intuito de ter 
o apoio deles na Assembleia Legislativa. Página 05

Riva delata empresas e deputados que recebiam mensalinho
 

Foto: Reprodução MidiaJur

TEC LEITE

SENAR e Laticínio Vencedor firmam parceria visando
capacitação técnica para a atender 80 produtores de leite

A assistência técnica com foco na geração de lucratividade à 
produção de leite no Estado é o caminho para o sucesso da pecuária 
leiteira. Pelo menos é nisso que aposta o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT). Página 05

Foto: QuatroMarcosNotícias

Casal de motociclista 
morreem acidente 

na BR 174 Página 04

Cacerense entra no Tribunal 
e tenta evitar rebaixamento
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Café da 
      Manhã
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ANALISANDO PARA VIDA! ANÁLISES CLÍNICAS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 

06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA

Exames
A partir de

R$ 8,00

Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende
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A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Crescente em 
Câncer e chega em tenso 
aspecto com Urano e Plutão 
indicando dias de emoções 
i n t e n s a s  e  m a i o r  
envolvimento com sua vida 

doméstica e famíliar, que pode estar 
passando por alguma dificuldade. O 
momento é ótimo para buscar acolhimento 
junto dos seus.

Esotérico

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Crescente em 
Câncer e chega em tenso 
aspecto com Urano e Plutão 
indicando um dia nervoso e 
dinâmico, que pode envolver 

uma importante reunião de negócios ou 
mesmo a negociação de um novo contrato 
de trabalho. Tome cuidado com as palavras 
e a comunicação em geral.

A Lua continua seu ciclo e 
entra na fase Crescente em 
Câncer, chega em tenso 
aspecto com Urano e Plutão 
indicando dias de pequenas 
dificuldades relacionadas às 

suas finanças. Um investimento pode não 
estar dando o resultado esperado ou um 
pagamento pode atrasar. Procure manter a 
calma diante dos imprevistos.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Crescente em seu 
signo e chega em tenso 
aspecto com Urano e Plutão 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
imprevistos e situações 

inusitadas que podem trazer mal estar e 
nervosismo. O momento pode envolver 
a l g u m a s  m u d a n ç a s  i n e s p e r a d a s ,  
especialmente em relacionamentos.

A Lua continua seu ciclo e 
entra na fase Crescente em 
Câncer, chega em tenso 
aspecto com Urano e Plutão 
deixando você mais fechado 
e introspectivo, mais voltado 

para o mundo emocional. O momento 
envolve reflexão e interiorização, 
portanto, é bom para o planejamento de 
projetos pessoais e profissionais.

A  Lua continua seu ciclo e 
entra na fase Crescente em 
Câncer, chega em tenso 
aspecto com Urano e Plutão 
i n d i can d o  u m d i a  d e  
contratempos, especialmente 

no trabalho. Procure resolver uma coisa de 
cada vez, sem stress. Um projeto de 
trabalho pode precisar de revisão. Cuide de 
sua saúde.

A Lua continua seu ciclo e 
entra na fase Crescente em 
Câncer, chega em tenso 
aspecto com Urano e Plutão 
indicando dias de maior 

contato com suas emoções e coração, que 
pode passar por um momento de 
desequilíbrio. O motivo pode ser um 
romance, que não anda muito bem, ou o 
relacionamento com um filho.

A Lua continua seu ciclo e 
entra na fase Crescente em 
Câncer, chega em tenso 
aspecto com Urano e Plutão 
indicando dias de maior 
envolvimento com um projeto 

profissional ou plano de negócios, que pode 
precisar de uma extensa reavaliação, para 
que possa ser colocado em prática. 
Mantenha a calma e faça uma coisa de cada 
vez.

A Lua continua seu ciclo e 
entra na fase Crescente em 
Câncer, chega em tenso 
aspecto com Urano e Plutão 
indicando dias de intenso 
envolvimento com projetos 

de médio prazo, especialmente os que 
envolvem pessoas e empresas estrangeiras. 
Uma viagem pode ser adiada. Não se deixe 
envolver pelo pessimismo destes dias.

***********************************

A Lua continua seu ciclo e 
entra na fase Crescente em 
Câncer, chega em tenso 
aspecto com Urano e Plutão 
indicando dias de maior 

envolvimento com um trabalho em 
equipe, que pode apresentar alguns 
problemas. Uma equipe de trabalho pode 
precisar de mais pessoas, para que os 
prazos sejam devidamente cumpridos.

By Rosane Michels

*******************************************************************************************

A Lua continua seu ciclo e 
entra na fase Crescente em 
Câncer, chega em tenso 
aspecto com Urano e Plutão 
indicando dias intensos, 
e s p e c i a l m e n t e  n o s  

relacionamentos. O período, que dura 
alguns poucos dias, pode envolver a 
continuidade na negociação de uma 
sociedade ou parceria comercial.

Os nossos sinceros votos de uma semana super 
produtiva e abençoada ao digníssimo prefeito, 
Francis Maris Cruz e a vice Eliene Liberato 
Dias, que com competência vem desenvolvendo 
um brilhante trabalho junto a administração 
municipal. Parabéns!!

************************

Uma terça-feira com boas energias a simpática 
recepcionista do SSPM Tassiane Passos.

************************

A Lua continua seu ciclo e 
entra na fase Crescente em 
Câncer, chega em tenso 
aspecto com Urano e Plutão 
deixando você mais fechado e 
mais voltado para suas 

necessidades emocionais. O momento 
envolve um maior contato com seu mundo 
espiritual e necessidade de equilíbrio. 
Medite e mantenha contato com o Sagrado, 
dentro e fora de si.

************************

Um Bom Dia regado de muita alegria a nossa 
competente Secretária de Ação Social Eliane 
Batista. Sucessos!

************************

O alô especial desta terça e dedicado ao jovem 
Rosinei Neves, que vem desenvolvendo um 
brilhante trabalho em prol da sociedade 
cacerense.

Charme e simpatia fazem parte do cotidiano da Renata 
Trevisan, que encanta a todos por onde passa.
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 Cacerense Esporte Clube Oentrou com uma ação no 
Tribunal de Justiça Desportiva 

de Mato Grosso (TJD-MT) contra o 
Operário-VG pela escalação irregular 
do volante Leandro Silva Gomes, mais 
conhecido como Lê, no clássico contra o 
Mixto, na primeira rodada do estadual.

O time de Cáceres pede a perda 
de seis pontos do tricolor várzea-
grandense, o que rebaixaria o CEOV no 
lugar do próprio Cacerense.

A denúncia da Fera da 
Fronteira se baseia na expulsão que Lê 
teve no banco de reservas no segundo 
jogo da final do Mato-grossense 2016, 
entre Sinop e Luverdense, no dia 8 de 
maio do ano passado. Lê foi expulso do 
banco de reservas.

“Nossa denúncia não afeta o 
andamento do campeonato como o 
imbróglio de União e Dom Bosco, 
interfere somente no rebaixamento. 
Sabemos que o Cacerense não tem força 
política igual outros clubes. 

Enfim, o julgamento deve 
acontecer na terça-feira, dia 11 de abril”, 
resumiu o presidente da Fera da 
Fronteira, Paulo Leite.

Mesmo expulso na finalíssima, 
Lê foi condenado pelo TJD-MT a uma 
partida de suspensão, em documento 
assinado no dia 10 de junho do ano 

passado.
Diferença - A principal diferença do 
caso de Lê, para as denúncias 
apresentadas pelo Dom Bosco, é que o 
volante (que hoje está no União), sequer 
entrou em campo contra o Mixto no dia 
29 de janeiro. O Cacerense protocolou a 
denúncia junto à FMF apenas por Lê ter 

sido relacionado.
Para dar prosseguimento ao 

Campeonato da forma mais rápida 
possível, ''  o TJD-MT irá julgar o caso 
Uniãohoje(4). 

A semifinal entre União e 
Sinop, prevista para esse domingo (2), 
foi suspensa pela FMF.

Thiago Motta 

Com isso diversos jogos da Série A do 
Brasileiro não puderam ser disputados 
em Cuiabá. Somente Santos x 
Flamengo e Santa Cruz x Corinthians 
foram jogados na Arena. E no fim do 
ano, mais uma vez o Cuiabá 
comemorou título no estádio: campeão 
da Copa FMF Sub-21.
Seleção distante - Na atual temporada 
a Arena Pantanal poderia ter iniciado o 
ano com a partida entre Brasil e 
Paraguai pelas Eliminatórias da Copa 
do Mundo 2018, mas problemas com 
laudos e manutenção do estádio 
inviabilizaram a partida em Cuiabá. 
Em 2017, já foram disputados 23 jogos 
entre Campeonato Mato-Grossense, 
Copa Verde e Copa do Brasil. O jogo 
com maior público na temporada foi 
entre Luverdense e Corinthians pela 

terceira fase da Copa do Brasil, que 
levou cerca de 16 mil pessoas à Arena. 
A Arena Pantanal dá prejuízos aos 
cofres públicos do governo do estado – 
cerca de R$ 6 milhões por ano -, e tem 
sido o único palco para as partidas de 
futebol na capital mato-grossense. Mas 
os torcedores não têm comparecido ao 
estádio para acompanhar os jogos de 
times locais. Em 2016 a média de 
público foi de apenas 1.400 pessoas 
por jogo. As arquibancadas ficaram 
97% vazias por toda a temporada 
passada. 
 O torcedor cuiabano possui 
um dos mais bonitos e inovadores 
estádios do Brasil, e eles anseiam por 
um time da região na Série A do 
Brasileiro para melhorar a média de 
público.

Globo Esporte

onstruída para a Copa do CMundo 2014, a Arena Pantanal 
completa três anos neste 

domingo, 02 de abril. Neste percurso o 
estádio passou por muitas polêmicas e 
falta de cuidado por parte do governo 
do estado. Porém, se tornou a nova 
casa do futebol mato-grossense, sediou 
quatro partidas do Mundial, recebeu 
jogos da Série A do Brasileiro e títulos 
foram comemorados pelo Cuiabá, 
único clube a levantar troféus nela. O 
jogo inaugural foi entre Mixto x 
Santos, pela primeira fase da Copa do 
Brasil, em 2014. De lá para cá foram 
170 jogos e 464 gols marcados.
Problemas

O estádio, que custou cerca de 
R$ 660 milhões aos cofres públicos, 
ainda vive um impasse sobre a sua 
entrega oficial ao governo de Mato 
Grosso. A empresa Mendes Júnior, 
construtora responsável, alega não ter 
recebido o valor total e por isso se nega 
a terminar a obra. Por outro lado, o 
governo judicializou a empresa porque 
acredita que o dinheiro gasto daria para 
ter concluído o estádio.

No meio dessa briga, a Arena 

Pantanal ficou sem os devidos reparos 
e diversos problemas apareceram, 
como bancos de reservas rasgados, 
vazamentos de água nos banheiros e 
vestiários, tetos desmoronaram, pisos 
se soltaram, a parte elétrica foi 
comprometida, com diversos apagões, 
lixo acumulado e falta de limpeza, 
além de rachaduras nas estruturas de 
concreto.
Gols e artilharia - O estádio também 
trouxe glórias aos torcedores mato-
grossenses. Artilheiros de todo o 
mundo pisaram no gramado e 
ajudaram a contar a história do novo 
palco esportivo. O primeiro gol foi 
marcado pelo Reinaldo, ex-atacante do 
Luverdense. Ele balançou as redes do 
Vasco, pela Série B do Brasileiro de 
2014, na segunda partida do estádio, 
uma vez que Mixto e Santos ficaram no 
0 a 0.

Depois desse gol, diversos 
jogadores deixaram a sua marca, foram 
464 gols, uma média de 2,73 por 
partida. E o maior deles, artilheiro da 
Arena Pantanal, é o atacante 
Fernandinho, que marcou 11 vezes por 
Dom Bosco e Operário FC. Logo atrás, 

quatro jogadores estão empatados com 
10 gols: Kaique, ex-Cuiabá, Geílson, 
ex-Operário VG, Cleberson Tiarinha, 
do Cuiabá e Thiago Vinicius do Dom 
Bosco. 

A Arena Pantanal recebeu 
quatro jogos da Copa do Mundo 2014, 
foram marcados 12 gols, e um deles em 
especial foi um dos mais bonitos do 
mundial ,  marcado por  James 
Rodriguez na vitória por 4 a 1 da 
Colômbia sobre o Japão. Alexis 
Sánchez, Valdívia e Cuadrado também 
balançaram as redes do estádio 
cuiabano. Logo após a Copa mais 
jogos das Séries A, B, C e D do 
Brasileiro movimentaram o estádio 
recém-inaugurado. Em 2014 foram 24 
jogos no total. O maior público pós-
Copa foi na vitória do Goiás sobre o 
Flamengo por 1 a 0, pelo Brasileirão 
2014, em que mais de 38 mil pessoas 
estiveram presentes.
Falta de laudos  - Em 2016 houve uma 
diminuição no número de jogos - 55 
partidas contra 67 do ano anterior -, 
isso ocorreu porque a Arena Pantanal 
passou a ter problemas com os laudos 
de segurança e vigilância sanitária. 

O julgamento deve acontecer na terça-feira, dia 11 de abril

Cacerense entra no Tribunal 
e tenta evitar rebaixamento

FERA DA FRONTEIRA

Arena Pantanal  

Foto: Secom

Foram disputadas 170 partidas e marcados 464 gols no estádio de Copa do Mundo. 
A falta de laudos técnicos afastou jogos da Seleção Brasileiro e Série A do Brasileiro

Arena Pantanal completa três anos 
com quase 200 jogos e problemas

PARABÉNS PRA VOCE

O SENAR responsável por implantar, 
o Senar Tec Leite junto a 80 
propriedades de gado de leite de 

Cáceres, São José dos Quatro Marcos, 
Mirassol, Curvelânda, Salto do Céu, Rio 
Branco e Gloria D'Oeste , oeste de Mato 
Grosso. O programa, garantirá auxílio 
técnico e gerencial por dois anos para que 
atividade desponte na região.

A ampliação da assistência técnica 
pode auxiliar no aumento da produção de 
leite em Mato Grosso. Imbuídos nesta causa,  
o Senar Tec, programa de assistência técnica 
criado pelo Senar Nacional em parceria com 
o Laticínio Vencedor de São José dos Quatro 
Marcos irá atender à necessidade de 
expansão de 
uma das mais 
p romisso ras  
c a d e i a s  
produtivas de 
Mato Grosso. 
O Estado é o 
o i t a v o  e m  
produção de 
leite no país, 
com a marca de 
265 milhões de 
l i t r o s / a n o .  
Quarenta e três 
por cento desta 
produção estão 
concentrados 
em Pontes e 
Lacerda, mas 
com praticamente nenhum auxíl io 
profissional na produção, pois apenas 2,9% 
dos produtores de leite de Mato Grosso têm 
algum tipo de assistência técnica.

O instrutor Tayrone  Fretas Prado 
que está ministrando  a capacitação afirmou 
estar introduzindo junto aos técnicos do 
Senar,  a gestão de custos de produção para 
serem repassadas aos produtores. Tayrone 
afirmou que o assunto é  muito mais 
estratégico que operacional. 

“Os produtores terão assistência 
técnica quatro horas por mês. Iremos fazer  
as operações de custos que são coletados em  
softwares e analisados para uma maior 
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 d e c l a r a ç ã o  f o i  d a d a  n o  Areinterrogatório da ação penal 
derivada da Operação Imperador, 

que ocorreu na tarde desta sexta-feira (31). A 
audiência é conduzida pela juíza Selma 
Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado 
da Capital. A ação apura suposto esquema 
que teria desviado R$ 61 milhões da 
Assembleia Legislativa, de 2005 a 2009. O 
esquema operava por meio de compras de 
fachada com empresas fornecedoras de 
materiais do Legislativo.

Apenas de 2005 a 2008, segundo 
Riva, o governo de Blairo teria repassado um 
total de R$ 37,5 milhões a boa parte dos 
deputados à época. "Nesse período [2003 a 
2004] foram movimentados R$ 1,1 milhão. 
Em 2005 aumentou para R$ 3,4 milhões. Em 
2006 foram R$ 6 milhões. Em 2007, quando 
era presidente o Sérgio Ricardo, R$ 12 
milhões. Em 2008, R$ 15 milhões", disse 
Riva, que foi ex-presidente da Assembleia 
por vários mandatos.

Na audiência, ele citou os nomes 
de 34 supostos beneficiários da propina: o 
ex-deputado e ex-governador Silval 
Barbosa; o ex-deputado e atual conselheiro 
afastado do TCE, Sérgio Ricardo; os 
deputados Mauro Savi, Dilceu Dal Bosco, 
Pedro Satélite, Sebastião Rezende, Zé 
Domingos, Guilherme Maluf, Gilmar Fabris, 
Wagner Ramos, Adalto de Freitas; o ex-
deputado e atual secretário adjunto da Casa 
Civil, Carlos Brito; o ex-deputado e atual 
conselheiro do TCE, Campos Neto; os ex-
deputados Nilson Santos, Airton Português, 
Eliene Lima, Maksuês Leite, Ademir 
Bruneto, João Malheiros, Zeca D'Ávila, 
Nataniel de Jesus, Antônio Brito, José Carlos 
de Freitas, João Malheiros e Renê Barbour; o 
ex-conselheiro do TCE Alencar Soares; o ex-
deputado e ex-secretário de Educação, 

Carlão Nascimento; o ex-deputado e ex-
prefeito de Várzea Grande, Wallace 
Guimarães; o ex-deputado e ex-prefeito de 
Rondonópolis, Percival Muniz; o ex-
deputado e ex-conselheiro do TCE, 
Humberto Bosaipo; o ex-prefeito de Sinop, 
Juarez Costa; o ex-deputado e ex-prefeito de 
Cuiabá, Chico Galindo; a ex-deputada e ex-
vereadora Chica Nunes e o já falecido ex-
deputado Walter Rabello.
Confira como foi a audiência: Início do 
mensalinho - Riva contou que no final do 
governo Dante, Blairo Maggi tinha um 
discurso duro com relação a Assembleia, 
tanto que foi eleito com minoria. Em razão 
disso, conforme ele, alguns parlamentares 
temiam parar de receber o 'mensalinho' que 
Dante supostamente pagava. 

"Deputados me procuraram pra 
saber se continuariam recebendo propina 
igual ao governo anterior, que era restrito à 
bancada. Aí começou o governo Blairo e ele 
falou que não ia continuar com isso. Ele 
estava disposto a passar um valor para a 
Assembleia, mas que fosse para passar a 
todos os deputados, para ajudar o governo na 
Assembleia".  "Nesse período [2003 a 2004] 
foram movimentados R$ 1,1 milhão. Em 
2005 aumentou para R$ 3,4 milhões. Em 
2006 foram R$ 6 milhões. Em 2007, quando 
era presidente o Sérgio Ricardo [atual 
conselheiro afastado do TCE], R$ 12 
milhões. Em 2008, R$ 15 milhões".

Riva disse que era o responsável 
por distribuir os valores aos deputados, 
juntamente com o ex-vice-governador Silval 

Barbosa (PMDB). Segundo Riva, o mesmo 
esquema continou quando Silval foi eleito 
governador. Além deles, também fazia a 
distribuição o ex-secretário de Finanças da 
Assembleia, Edemar Adams (já falecido).
"Ou falo tudo ou nada" - A juíza perguntou 
sobre a periodicidade dos supostos 
pagamentos feitos por Blairo aos deputados. 
"Tanto ele quanto o Silval repassaram. 
Quando algum deputado era mais duro com o 
governo, ele (Blairo) pedia pra conversar 
com ele. Eram pagamentos mensais". Selma 
Arruda questionou se Riva também se 
beneficiou com os repasses.  "Sim. Eu 
recebia, gastava com o gabinete, mas 
também em benefício próprio. 
 E u  c o n v e r s e i  c o m  m e u s  
advogados: ou eu falo tudo ou eu não falo 
nada, não vou chegar aqui e falar pelas 

metade. Gastei com uso pessoal. Esse 
pagamento já acontecia no governo Dante, 
veio para o governo Blairo e foi até o fim do 
governo Silval".
Mais deputados e empresas envolvidas - 
Quanto ao esquema objeto da ação, Riva 
afirmou que outros deputados também 
assinavam que estavam recebendo materiais 
que nunca foram entregues.   'Mas não era 
100%. Teve deputado que assinou e recebeu 
o material. A forma de manter o sigilo era 
dessa forma: receber os materiais pela 
secretaria geral. Todos sabiam, ninguém 
assinava nada enganado".   

R i v a  d i s s e  q u e  e s q u e m a  
semelhante envolveu vários deputados e 
mais de 40 empresas. A lista , segundo ele, foi 
entregue ao Ministério Público Federal 
(MPF).

S u s t e n t a b i l i d a d e  p a r a  o  "Desenvolvimento do Turismo", é o 
tema da Feira Internacional do 

Turismo do Pantanal- FIT 2017, que será 
realizada em Cuiabá, no período de 20 a 23 
de abril no Centro de Eventos do Pantanal, 
promovida pelo Governo do Estado e o 
S i n d i c a t o  d a s  E m p r e s a s  d e  
Turismo/Sindetur. A FIT deverá unir todos 
os segmentos da economia movimentados 
pelo setor turístico. 

No ano passado, a FIT apresentou 
o turismo como um grande negócio, mas 
este ano a Organização das Nações Unidas-
ONU, decretou 2017, como o ano 
internacional do turismo sustentável. 
Conforme explica um dos coordenadores, 
Jaime Okamura, os principais pontos 
turísticos são ecológicos e dependem 
principalmente da preservação ambiental. 
Outro foco do evento, segundo ele, é 
consolidar a feira no calendário nacional e 
i n t e r n a c i o n a l  d e  t u r i s m o .  
"Sustentabilidade, econômico, social e 
ambiental serão os  pilares fortes da FIT 
Pantanal" observou. 

A Feira será realizada em 
parcerias com outras instituições, como 
ressalta Luís Carlos Nigro, secretário 
Adjunto de Turismo do Estado. O 
investimento do governo estadual no 
evento, será menor este ano, em torno de R$ 
1,8 milhão, enquanto que, no ano passado, 
foi de R$ 2,2 milhões. Portanto, a FIT 
buscou parcerias para consolidar o projeto. 
Parceiros como o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), o Serviço Nacional do Comércio 
(Senac), Federação do Comércio e outras 
entidades, vão somar na realização da feira.

N i g r o  r e s s a l t o u  q u e  a  
programação deverá atrair cerca de 100 mil 
visitantes durante os quatro dias de evento. 
A estrutura da FIT Pantanal terá a exposição 
dos municípios com potencial turístico, a 
aldeia do conhecimento com a realização 
de 18 palestras, 9 painéis temáticos, fóruns, 
reuniões, além das rodadas de negócios. 
Em outros espaços, vão acontecer os 
festivais de gastronomia, artesanato e as 
apresentações culturais. "A FIT Pantanal, 
sem dúvida será uma grande vitrine", 

prosseguiu. "Teremos ainda encontros 
como o da Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis (ABIH), a entidade 
pioneira do turismo nacional, além de 
várias operadoras e delegações da América 
do Sul, que vão divulgar as nossas 
potencialidades. A meta é levar a imagem 
de Mato Grosso para outros estados e 
países", disse ele.

Na opinião do presidente do 
S i n d i c a t o  d a s  E m p r e s a s  d e  
Turismo/Sindetur, Oiran Gutierrez, a FIT 
Pantanal, terá uma grande importância para 
o setor, pois vai destacar Mato Grosso no 
cenário nacional e internacional. Ele frisou 
que a presença das operadoras é essencial 
neste evento, onde  serão apresentados os 
principais roteiros e os serviços turísticos. 
"Mato Grosso é privilegiado com três 
biomas que chamam atenção", argumentou 

Na ocasião, enalteceu as ações do 
poder público em relação ao setor. Ele disse 
que o Governo do  Estado colocou o 
turismo como uma das prioridades do 
desenvolvimento econômico do estado. "O 
governador Pedro Taques continua 
investindo na melhoria da infraestrutura de 
estradas, notadamente na transpantaneira 
que corta o Pantanal Matogrossense", 
salientou. 
FIT PANTANAL  - A Feira Internacional 
do Turismo do Pantanal (FIT 2017) 
acontece de 20 a 23 de abril no Centro de 
Eventos do Pantanal, em Cuiabá, e tem 
como tema "Sustentabilidade para o 
Desenvolvimento do Turismo". A feira é 
promovida pelo Governo do Estado de 
Mato Grosso e o Sindicato das Empresas de 
Turismo/Sindetur e conta com a parceria da 
Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis do Mato Grosso (ABIH-MT) e a 
Associação Brasileira de Agências de 
Viagens de Mato Grosso (ABAV-MT). 
Além do apoio da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Estado de 
Mato Grosso (Fecomércio/MT), Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) de Mato Grosso, Centro de 
Pesquisa do Pantanal (CPP) e Serviço de 
Aprendizagem Comercial de Mato Grosso 
(Senac/MT).

rentabilidade dos pecuaristas”. Afirmou.
"Com a implantação do programa 

o produtor poderá, a partir da geração de 
dados informativos da realidade produtiva e 
financeira da sua atividade, tomar as 
decisões mais seguras, sempre pautadas na 
eficiência, sem o uso do 'achismo'. Poderá 
fazer a aplicação de técnicas visando a 
sustentabilidade de seu negócio", pontua o 
supervisor de assistência técnica do 
SenarMT na região Oeste de Mato Grosso, 
Gabriel .

O Programa Tec  Leite  terá três 
técnico que serão  divididos por municípios: 
um  técnico  atenderá  27 produtores de leite  
em Quatro Marcos. Os munícipios de  

C á c e r e s ,   
Curve lânda ,  
Gloria D'oeste, 
e  M i r a s s o l   
perfazem uma 
quantidade de  
26 produtores 
q u e  s e r ã o  
atendidos pelo 
Programa Tec 
Leite. Salto do  
Céu  e Rio 
B r a n c o  h á  
o u t r o s  2 7  
produtores que 
t a m b é m  
r e c e b e r ã o  
assistência do 
Programa Tec 

Leite.
O presidente da Associação de 

Produtores de Leite de Mato Grosso 
(Aproleite), Alessandro Casado, falou do 
potencial para a ampliação da atividade a 
partir de sua profissionalização. "Produtores 
de leite do Estado já fazem acontecer na raça. 
Se adotarem pequenas técnicas de manejo 
por meio da assistência técnica, vão 
atingirem resultados extremamente 
melhores. 

É necessário profissionalizar a 
produção e a saída é essa. Aproveitem para 
ter mais lucratividade em sua propriedade", 
recomendou.

MENSALINHO

Deputados e empresas que participavam de
esquema na Assembleia foi citado por RIVA

Lucas Rodrigues e Vinicius Mendes

A ação apura suposto esquema que teria desviado R$ 61 milhões da Assembleia Legislativa, de 2005 a 2009

A audiência é conduzida pela juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital
 

Foto: Arquivo

FEIRA DE TURISMO

FIT Pantanal uma vitrine que
mostrará os encantos de MT

Folha Max

 
Foto: Divulgação

Feira acontece de 20 a 23 de abril no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá

TEC LEITE

Claudia Lima

SENAR e Laticínio Vencedor firmam parceria visando
capacitação técnica para a atender 80 produtores de leite

bandejas inox, mostruário da Hinode e 
home theater. Segundo o suspeito eram 
produtos comprados de ambulantes, 
porém no domingo (26) uma loja na 

Avenida  7  de  
Setembro havia 
sido furtada. Ao 
solicitar que o 
proprietário da 
loja se fizesse 
presente no local, 
vários  produtos 
f o r a m  
reconhecidos por 
ele. Diante do 
fato, foi dado voz 
d e  p r i s ã o  a o  

suspeito e conduzido ao CISC para 
providências que o caso requer. 
(Redação e Foto: PC)

Policiais do 17° Batalhão de Polícia Militar (6º Comando Regional) 
prenderam em flagrante dois homens suspeitos do estupro de uma 
adolescente de 12 anos. O crime ocorreu na noite de sábado (01.04), em 
Mirassol D'Oeste (329 km de Cuiabá). Os dois homens, R.B.O., de 25 
anos, e A.J.R.J., de 19 anos, foram presos nas primeiras horas da manhã 
de domingo (02.04). O primeiro é apontado como autor, enquanto o 
segundo está sendo acusado por ceder sua casa para a prática criminosa.  
A queixa do estupro foi apresentada pela avó da menina. Inicialmente, a 
família reclamou do desaparecimento da vítima, que saiu da casa dos pais 
por volta das 17h do sábado e três horas depois continuava sem dar 
notícias. A preocupação dos familiares estava relacionada ao fato de 
jamais algo semelhante ter ocorrido, ou seja, a menina não tinha o hábito 
de sair de casa no período noturno, tampouco de ficar tantas horas 
ausente, exceto quando estava na escola. Ao retornar para casa, a 

adolescente denunciou a violência sexual sofrida, o local onde ocorreu e a autoria do crime. Os dois suspeitos foram 
conduzidos à Delegacia de Polícia de Mirassol. (Fonte: Alecy Alves/PM-MT  e Foto: Ilustrativa)
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Fone: (65) 3223-3473 / 3223-4512

Materiais para Construção

Caramujo para Cáceres, quando  
invadiu a pista contraria, colidindo 
frontalmente com a motocicleta 
Honda/NXR150 Bros de placa OBN 
7293 de Curvelândia/MT que vinha no 
sentido contrário e era conduzida pelo 
senhor Evandro Cícero de Souza (43 
anos) tendo como passageira a senhora 
Maísa Soares de Souza Ribeiro (42 
anos). De acordo com a Polícia 
Rodoviária Federal com a colisão o 
membro inferior direito do condutor da 
moto sofreu amputação traumática, 
sendo socorrido pelo Corpo de 
Bombeiros mas morreu a caminho do 
hospital. Já a passageira da moto que 
sofreu ferimentos graves chegou ao 
pronto atendimento, mas veio a óbito 
logo em seguida. O condutor e 
passageira da S10 evadiram-se do local 
não aguardando a chegada da Polícia 
Rodoviária Federal. A perícia esteve no 
local do acidente realizando os trabalhos 
de praxe. (Fonte: Redação com PRF e 
Foto: PRF)

própria vida, conforme consta no 
Boletim de Ocorrências, através de 
informações obtidas pelos policiais que 
atenderam a ocorrência. Os Militares de 
informaram a Polícia Civil, que 
solicitou a presença da Politec, que 
compareceram ao local onde foi 
realizada a perícia e removeram o corpo 
para o IML, onde outros exames serão 
realizados. (Fonte: Raul Valentim e 
Foto: Facebook)

ma história de amor  teve o final Umarcado por uma tragédia, em 
São José dos Quatro Marcos, 

região Oeste de Mato grosso.  Por volta 
das 03h30min, da madrugada deste 
domingo dia 2 de Abril, Policiais 
Militares foram acionados pela jovem 
A.A.B de 18 anos, que solicitava a 
presença da GU PM, tendo em vista que 
seu ex-namorado havia pulado o muro e 
estava na porta de sua residência, 
tentando entrar para falar com a mesma, 
fato que ela não queria.   Uma equipe da 
3ª Cia PM se deslocou ao local da casa 
da jovem e se deparou com o portão 
fechado com cadeado e teve que pular o 
muro. Os militares encontraram a vítima 
inconsciente, com uma corda amarrada 
ao pescoço e presa a uma vinga da 
varanda. O mesmo estava com joelhos 
dobrados, e imediatamente foi retirada a 
corda que estava em seu pescoço, porém 
o jovem não apresentava sinais vitais. 
Uma ambulância com uma equipe de 
saúde compareceu ao local e foi 
constatado que já havia ido a óbito. Os 
policiais foram informados pela jovem, 
que o relacionamento do casal terminou 
cerca de uma semana e que eu mesmo 
não estava aceitando. Nesta madrugada 
teria batido a porta de sua residência, 
tentando entrar para conversar com a 
mesma e reatar o relacionamento. Como 

a solicitante não estava disposta se viu 
obrigada a chamar aos policiais para que 
retirassem o rapaz do local. Sendo que 
nem a mesma poderia imaginar tal ato 
praticado contra a própria vida. O 
Fronteira Alerta foi informado que a 
Vítima que foi identificada como 
Evando Mendes Cardos,  23 anos, 
trabalhava em uma drogaria da cidade, e 
tomava medicamentos controlados, já 
havia tentado outras vezes contra a 

rágico acidente na manhã de Tsábado, por volta das 5h 30, no 
Km 81,6 (antigo km 13) na BR 

174, resultou na morta de duas pessoas. 
O acidente envolveu uma caminhonete 

Chevrolet S10 de  placa QBK 2574 de 
Curvelândia/MT que era conduzida pelo 
senhor A. E. R. (58 anos) tendo como 
passageira a sua esposa S.  de O. S. (46 
anos) que vinha sentido Distrito do 

Casal de motociclista morre
em acidente na BR 174

Fim de namoro leva jovem a
cometer suicídio em IV Marcos

PM prende em flagrante dois suspeitos
de estupro em Mirassol D'Oeste

guarda-roupas da vítimas. O valor e 
alguns ingressos desapareceram. O 
crime teria acontecido por volta das 15 
horas. Após a vítima registrar a 
ocorrência, policiais civis iniciaram 
diligências pela cidade com objetivo de 
encontrar o suspeito. Wemerson 
Argemiro, 23 anos, foi preso em casa. 
No local os policiais encontraram 
R$840,00 e um munição de arma calibre 
ponto 40, de uso restrito. O restante do 
total furtado o suspeito afirmou ter 
gastado na noite de sábado em um bar de 
Pontes e Lacerda. Ele deverá responder 
por furto qualificado e posse de munição 
de uso restrito. (Fonte e Foto: Renan 
Gomides/TVCO)

m homem foi preso por volta Udas 19 horas deste domingo 
(02/04) suspeito de furtar 

dinheiro da casa de um promotor de 
eventos em Pontes e Lacerda. Segundo 
as informações da vítima, ele estava em 
casa, que fica no jardim Primavera, 
quando o suspeito, que é seu amigo, 
chegou para comprar um ingresso de um 
show nacional que sera realizado na 
segunda quinzena deste mês na cidade. 
Como o suspeito é conhecido, ele entrou 
no quarto junto com a vítima para pegar 
o ingresso. Ele teria visto onde estavam 
os ingressos e o dinheiro de quem já 
havia comprado. Eram dois mil reais que 
estavam guardados dentro de um bolsa, 
debaixo de um caixa, no interior do 

Homem é preso suspeito de furtar
dinheiro de promotor de eventos

Uma denúncia anônima levou a 
Polícia Civil prender receptador 
de produtos furtados neste 

sábado em Cáceres. De acordo com a 
denúncia um tal 
d e  " B a c a n a "  
e s t a r i a  
e s c o n d e n d o  
produtos furtados 
em sua residência.  
D u r a n t e  
averiguação, na 
residência foram 
e n c o n t r a d o s  
vários produtos 
o r i u n d o s  d e  
furtos, entre eles: 
cadeiras de fio, arreio de cavalo, TVs, 
um cavaquinho, panela elétrica de arroz, 
relógio, celular, alicates de pesca, 

Denúncia anônima coloca receptador
de produtos furtados atrás das grades

Três acidentes de trânsito são registrados
no final do semana em Pontes e Lacerda

esde a sexta-feira (31.03) três acidentes de trânsito foram registrados em Pontes De Lacerda. Deixando várias pessoas feridas. O primeiro foi na rua Maranhão, 
cruzamento com a avenida Joaquim Gomes de Souza. Segundo informações, 

duas bicicletas colidiram após perderem o controle da direção ao tentarem desviar de um 
carro. Um adolescente e uma criança ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital. 
As bicicletas ficaram contorcidas. No segundo caso, a colisão foi entre duas 
motocicletas, uma brós de cor laranja e uma titan cinza. As causas ainda estão não 
ficaram muito claras e  estão sendo investigadas. Duas pessoas ficaram gravemente 
feridas e também recebeu atendimento dos Corpo de Bombeiros. No centro da cidade, 
um carro bateu no alambrado de proteção do estacionamento de um supermercado. Pelas 
informações, o um veículo que trafegava pela avenida Bom Jesus foi atingido por outro 
carro que estava na rua Rio Grande do Sul. Ninguém se feriu gravemente. (Fonte e Foto: 
Renan Gomides/TVCO)
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p ú b l i c a s  e  p r i v a d a s  n o  
envolvimento com a pesquisa, 
promovendo a inclusão social por 
m e i o  d a  d i f u s ã o  d o  
conhecimento.

Para participar da XIV 
O l i m p í a d a  R e g i o n a l  d e  
Matemática a escola precisará se 
inscrever até o dia 28 de Abril de 
2017. 

O s  d o c u m e n t o s  
necessários (Regulamento e 
Ficha de Inscrição) podem ser 
encontrados no endereço:  
http://www.unemat.br/proec/oli
mpiadamatematica
1 )  Regu lamen to  da  XIV 
O l i m p í a d a  R e g i o n a l  d e  
Matemática.
2) Ficha de Inscrição da Escola.

As fichas de inscrição 
podem ser enviadas para o e mail 
olimpunemat@terra.com.br ou 
ser entregues no curso de 
Matemática do Campus de 
Cáceres, até dia 28 de Abril de 
2017. Informações: Prof. Luiz 
Fernando Jorge da Cunha (65 -
99905 8127) e prof. Celso Fanaia 
Teixeira (65-99979 3967)

 evento é promovido por Omeio da Pró-reitoria de 
Extensão e Cultura, 

Faculdade de Ciências Exatas e 
curso de Matemática. Alunos da 
rede pública e privada que 
estejam no ensino fundamental II 
e também o ensino médio podem 
participar. 
 Os alunos cursando o 
sexto e sétimo anos compõem o 
nível I; os do oitavo e nono anos, 
o nível II e os alunos do ensino 
médio, o nível III. As inscrições 
seguem até o dia 28 deste mês e 
podem ser feitas na secretaria do 
curso de matemática no câmpus 
da Unemat.

A s  o l i m p í a d a s  s ã o  
constituídas de três fases, ou seja, 
de três provas que acontecerão 
durante o ano, as duas primeiras 
provas serão realizadas na escola 
e a última prova no câmpus da 
Unemat em Cáceres. 

A  p r i m e i r a  f a s e  

acontecerá no dia 05 de maio nas 
escolas e constará de 10 questões 
de múltiplas escolhas. No dia 11 
de agosto será realizada a 
segunda fase, que consta de 10 
questões discursivas. 

A terceira fase acontecerá 
no dia 29 de setembro no câmpus 
da universidade e também será 
composta por oito questões 
discursivas. A premiação será no 
dia 25 de novembro no auditório 
Edival dos Reis, na Cidade 
Universitária.

O programa da Olimpíada 
de Matemática tem como 
objetivo ampliar o acesso dos 
alunos do ensino básico ao estudo 
da Matemática, contribuindo 
para criar um  ambiente 
estimulante para o estudo da 
matemática. A expectativa é 
c o n t r i b u i r  p a r a  o  
aperfeiçoamento dos professores, 
ajudando na sua valorização 
profissional, integrando escolas 

Unemat ,  l oca l i zados  nos  
municípios de: Alta Floresta, Alto 
Araguaia, Barra do Bugres, 
Colider, Diamantino, Juara, Nova 
Mutum, Nova Xavantina, Pontes 
e Lacerda, Sinop e Tangará da 
Serra retornam às aulas nesta 
segunda-feira (03).
Histórico - A Unemat foi fundada 
em 1978 como Instituto de 
Ensino Superior de Cáceres e se 
tornou universidade em 1993. 
Atualmente conta com 13 
câmpus, 17 núcleos pedagógicos 
e 24 polos de ensino a distância e 
a t e n d e  c e r c a  d e  2 2  m i l  
acadêmicos. O curso na Unemat é 
t o t a lmen te  g r a tu i t o ,  e  a  
instituição ainda oferece auxílios 
alimentação e moradia para 
estudantes de baixa renda, bolsas 
de apoio e incentivo a pesquisa, 
extensão e cultura, além de 
seguro de vida e acidentes 
p e s s o a i s  p a r a  t o d o s  o s  
acadêmicos.
 No quadro de pessoal, a 
U n e m a t  c o n t a  c o m  8 3 2  
professores efetivos, sendo 407 
doutores e 353 mestres e 634 
s e r v i d o r e s  t é c n i c o -
administrativos. 

cadêmicos de 47 cursos Ad e  g r a d u a ç ã o  d a  
Universidade do Estado 

de Mato Grosso retomam seus 
estudos em 11 dos 13 câmpus da 
Inst i tuição.  Hoje também 
começam as aulas para 1.830 
calouros que ingressam na 
Unemat por meio do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu). As 
aulas só não começam nesta 
segunda-feira (03) para os 
estudantes do câmpus de Cáceres 
que retoma as atividades 
docentes no próximo dia 10 de 
abril.

Em Cáceres, as férias dos 
professores se estenderam por 
uma semana em decorrência da 
paralização dos estudantes 
ocorrida em 2016, que atrasou o 
fechamento do semestre letivo de 
2016/2. Com isso, os 510 
calouros dos 13 cursos ofertados 
no câmpus também só começam 
as aulas no dia 10 de abril.

O câmpus do Médio 
Araguaia, com sede em Luciara, 
não possui oferta regulares de 
cursos, por isso o semestre letivo 
segue cronograma específico. 
Nos outros 11 câmpus da 

 orquídea é tida como Auma das espécies de 
plantas mais apreciadas 

do mundo, se destacam como 
uma das mais bonitas e com 
maior variedade. As plantas 
despertam grande interesse do 
público e de colecionadores.

Durante o Festival, as 
mudas serão comercializadas a 
partir de R$ 10 reais, e parte do  
percentual das vendas será 
revertida  para a APAE. 

O Festival acontece na 
sede da APAE em Cáceres, sito 
a Travessa do Cururu,66, Bairro 
Cavalhada. A entrada é gratuita.

Além da beleza das 
variadas espécies de orquídeas, 
o evento também oferecerá 
produtos utilizados para o 

cultivo da planta, como adubos, 
subst ra tos  e  uma ót ima 
oportunidade para tirar dúvidas 

sobre os cuidados necessários 
para sua manutenção.
 A exposição estará 

os quatro dias,  das 7 as 17 h.disponível à população durante 

EVENTO BENEFICENTE

APAE Cáceres realiza Festival
de Orquídeas na próxima semana

Durante o Festival, as mudas serão comercializadas a partir de R$ 10 reais, e parte do  percentual das vendas será revertida  para a APAE

Da Redação
Foto: Divulgação

Mudas a preços acessíveis

INCENTIVO

Unemat abre inscrições para 14ª
Olimpíada Regional de Matemática

 Lygia Lima/Assessoria Unemat 

A primeira fase acontecerá no dia 05 de maio nas escolas e constará de 10 questões de múltiplas escolhas

Foto: Ilustrativa

VOLTA ÀS AULAS

Acadêmicos da Unemat iniciam
primeiro semestre letivo de 2017
Lygia Lima/Assessoria Unemat

Aulas começam na segunda-feira  dia 10 de abril

Foto: Arquivo

O Brasil vive hoje, constantes 
sucessões de escândalos, que acabam na 
verdade,  de  forma in tencional ,  
expurgando temas importantíssimos da 
pauta de votação no Senado, a exemplo, a 
PEC 10/2013, proposta pelo Senador 
Álvaro Dias (PV-PR), aprovada em 
novembro de 2016 na Comissão de 
Constituição e justiça e Cidadania (CCJ), 
a proposta em questão prevê o fim do foro 
privilegiado para todas as autoridades 
brasileiras, inclusive o presidente da 
República, nas infrações penais comuns, 
assim como permite a prisão de membros 
do Congresso Nacional condenados em 
segundo grau nas infrações comuns.

O foro privilegiado, que é um foro 
por prerrogativa de função,  beneficia: 
políticos, pessoas com mandato eletivo 
nas mais diferentes esferas,  chegando até 
o presidente da República. Quem tem esse 
privilegio, é quem poderá alterá-lo ou 
suprimi-lo são os próprios parlamentares, 
e os mesmos não desejam perder  
privilégios.

A história republicana não 
conhecia foro privilegiado para os 
parlamentares até a Emenda nº 1, de 1969, 
outorgada pela Junta Militar. Hoje temos 
uma extensa casta de privilegiados.

A PEC 10/2013, poderia também 
ser chamada de PEC da moralidade; tendo 
em vis ta  o  grande  número  de  
parlamentares que usam de suas 
prerrogativas de foro privilegiado, para 
acobertar crimes comuns praticados pelos 
mesmos, e estes,   acabam se escondendo 
e  camuflando suas  verdadei ras  
identidades, fazendo uso de uma 
prerrogativa vergonhosa e imoral.

A PEC em questão prevê o fim do 
foro privilegiado para todas as 
autoridades brasileiras, inclusive o 
presidente da República, nas infrações 
penais comuns assim como permite a 
prisão de membros do Congresso 
Nacional condenados em segundo grau 
nas infrações comuns.

Do jeito que está hoje, os 
parlamentares que cometeram crimes 
comuns, só poderão ser julgados pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF), só 
devem ser presos, após condenação 
definitiva dessa Corte, isto poderá 
arrastar-se por anos a fio, causando 
sensação de impunidade.  

Sou veementemente favorável a 
PEC 10/2013, que visa extinguir esta 
prerrogativa aviltante e imoral, o foro 
privilegiado para todas as autoridades 
brasileiras. Não é admissível de jeito 
algum um agente público ter tratamento 
diferenciado (for privilegiado), pelo 
cometimento de um crime comum.

Este privilégio cria um verdadeiro 
abismo entre as pessoas, defendo com 
unhas e dentes, e tenho  convicção plena 
do principio estabelecido na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e 
acolhido pela Constituição brasileira que 
assevera, corretamente, que todos são 
iguais perante a lei, portanto,  foro 
privilegiado, contraria esta afirmativa.
Pare o mundo, quero descer!
 
Professor Licio Antonio  Malheiros é 
g e ó g r a f o  
(liciomalheiros@yahoo.com.br)

RREAJUSTE DE 
MEDICAMENTOS

O reajuste no valor de medicamentos 
autorizado para 2017 será o menor dos 
últimos dez anos. A alteração média será 
de 2,63%, abaixo da taxa de inflação de 
4,76% registrada entre março do ano 
passado e fevereiro deste ano. Também 
foi inferior ao índice de 2016, que foi de 
12,5%. A lista com os valores máximos 
dos remédios foi publicada no Diário 
Oficial da União (DOU).

CURSO INFORMÁTICA
Prefeitura de São José dos Quatro 
Marcos, oferece curso gratuito na área 
de informática. As vagas são limitadas e 
as inscrições vão ate sexta-feira,07, no 
Telecentro Municipal, localizado no 
Terminal Rodoviário, sito a Rua dos 
Estados, sala 08. As aulas tem início no 
dia 10 de abril. De acordo com a 
Secretária de Assistência Social, o 
Telecentro proporciona a população 
menos favorecida espaços coletivos 
gratuitos sócio-cultais de acesso as 
tecnologia para inclusão digital, visando 
ao aperfeiçoamento da qualificação 
profissional, melhoria do ensino e 
inserção social de portadores de 
deficiência.

ANAC NOVO SISTEMA
 O registro e o monitoramento de 
demandas de usuários da aviação civil 
passa a ser feito por meio do Sistema de 
Atendimento Stella. Trata-se de um 
novo mecanismo adotado pela Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac). O 
objetivo é aprimorar e tornar mais eficaz 
o atendimento às solicitações da 
sociedade recebidas pelo canal “Fale 
com a ANAC”. O sistema funciona em 
ambiente web e permite que os usuários 
registrem demandas e acompanhem seu 
andamento em qualquer localidade. 

MULHERES VÍTIMAS 
DE VIOLÊNCIA

A partir de agora, os hospitais do Sistema 
Único da Saúde (SUS) deverão oferecer 
também acompanhamento psicológico e 
cirurgias plásticas reparadoras, caso 
sejam necessárias, para mulheres 
vítimas de violência doméstica e sexual. 
A lei que garante atendimento 
especializado para mulheres em situação 
de violência doméstica e sexual no SUS 
foi publicada no Diário Oficial da União 
desta sexta-feira (31). Atualmente, as 
unidades oferecem diagnóstico e 
tratamento das lesões físicas decorrentes 
da violência sexual, facilitação do 
registro da ocorrência e envio ao órgão 
de medicina legal, além de profilaxia da 
gravidez e de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs).
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 Ao trafegar por uma rodovia 
estadual quando estava indo 
proferir uma palestra no interior 
sobre os direitos e garantias 
fundamentais dos contribuintes, me 
deparei com um posto de pedágio e 
logo pensei em analisar a natureza 
jurídica de tal cobrança frente à 
Constituição Federal.

De início, de acordo com a 
doutrina consultada, vislumbrei que 
através da análise de escritos 
antigos antes de Cristo, já 
regis t ravam a cobrança de 
pedágios. Também se relata a 
cobrança pela utilização de vias que 
ligavam a Síria à Babilônia, há mais 
de 4 mil anos.

No Brasil, a primeira via de 
rodagem prevendo a cobrança de 
pedágio foi a estrada “União e 
Indústria”, tudo de acordo com o 
Decreto de nº 1.301 de 1.852, 
expedido pelo então Governo 
Imperial.  

Pois bem, a referida cobrança 
pela passagem ou utilização de vias 
públicas ou privadas, terrestres ou 
fluviais, foi desde cedo percebida 
como uma fonte inesgotável de 
recursos. 

Ao fazer uma comparação da 
atual Constituição Federal com os 
textos constitucionais anteriores, é 
possível identificar que a incidência 
do pedágio na Carta Política atual, 
não se prende a fundamentação 
jurídica especifica da Constituição 
de 1946, onde o produto da sua 
a r r e c a d a ç ã o  s e  d e s t i n a v a  
exclusivamente a indenização das 
d e s p e s a s  d e  c o n s t r u ç ã o ,  
conservação e melhoramento de 
estradas.

Em 1967, o pedágio foi 
criado para atender ao custo de vias 
de transporte, e agora a partir de 
1988, não há no texto constitucional 
qualquer norma que determine a 
dest inação da receita,  nem 
tampouco o fundamento jurídico 
pelo qual pode ser exigido.

O que há é um pressuposto 
fático para instituição do pedágio, 
qual seja, a prévia manutenção de 
via pública pelo Poder Público.

D e  t o d o  m o d o ,  a  
Constituição Federal de 1988 
reservou no artigo 150, V a 
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possibilidade de se estabelecer a 
limitação ao tráfego de pessoas ou 
bens mediante a cobrança de 
pedágio, vedando, contudo, que a 
União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios venham a instituir 
qualquer tributo tendente a 
restringir a circulação de pessoas e 
bens, exceto através de pedágio.

Nesse contexto, sem adentrar 
na interminável discussão se o 
pedágio tem a natureza jurídica de 
“taxa” ou “preço público”, é certo 
que é preciso analisar qual é o limite 
constitucional para a imposição de 
tal exigência.

Sendo assim, sem prejuízo da 
permissão constitucional para a 
cobrança do pedágio, a própria 
Constituição Federal no artigo 5º, 
XV assegura a livre locomoção do 
cidadão nas vias públicas, razão 
pela qual, há entendimento que 
apenas seria válida a exigência do 
pedágio se for assegurado ao 
contribuinte uma via alternativa (se 
realmente ela existir) para chegar no 
destino, cabendo optar de acordo 
com a sua conveniência a melhor 
alternativa, ou até mesmo com a 
capacidade de tração de seu veículo, 
uma vez que sabidamente a grande 
maioria das estradas mantidas 
exclusivamente pelo Poder Público 
encontra-se intransitável.

Portanto, se não existir uma 
via alternativa de razoável 
possibil idade de tráfego,  a 
exigência do pedágio é do ponto de 
vista jurídico indevida cabendo ao 
Poder Judiciário, ao ser provocado, 
seja pelos cidadãos ou pelas 
entidades que os representam, ou 
até mesmo ao Ministério Público, 
afas tar  ta l  inconst i tucional  
imposição.
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O pedágio inconstitucionalForo privilegiado, 
verdadeiro escárnio!


