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Mais autonomia para os municípios
Seleção MT de luta olímpica na 
reta final para Jogos Escolares

SINTEP diz que proposta são vagas e greve 

continua; nova Assembleia será realizada sexta
 A greve dos servidores no ensino 
público da rede estadual (Sintep-MT) vai 
continuar em Mato Grosso. Há 62 dias 
protestando, professores e técnicos decidiram 
dar seguimento ao movimento paredista,  pelo 
menos até a próxima sexta-feira, 5 de agosto, 
quando uma nova assembleia dever ser 
realizada após uma nova rodada de 
negociação com o secretário de Estado de 
Educação, Esporte e Lazer, Marcos Marrafon. 
“Iremos conversar com o secretário e faremos 
os debates normais. O Sintep vai buscar saber 
que proposta é essa. Página 04

Grupo Juba sorteia R$ 5 mil reais para clientes, 
professor Edmir Laurentino foi o felizardo

 No final da tarde do último sábado (30), o 
Grupo Juba, proprietário das empresas Atacado 
Pantanal e Juba Supermercados,  terminou o mês 
de julho  com “chave de ouro”,  sorteando R$ 5 mil 
para seus consumidores.  Em mais uma promoção 
de fidelização e retribuição aos clientes das suas 
lojas, o evento atraiu muitas pessoas para 
comprarem produtos da linha SC Johnson, 
parceira na realização do certame.   Página 03

Professor da Unemat lança livro 
digital sobre infografia multimídia

Acontecerá no dia 8 de agosto o 
lançamento do Jornal Pentecostes

DIOCESE DE SÃO LUIZ DE CÁCERES

Foto: Divulgação

O lançamento acontecerá no Centro de Formação Paroquial São Francisco

Foto: Marcus Mesquita

SEM ACORDO

Os servidores da Educação estão de braços cruzados desde o dia 31 de maio

SORTE GRANDE

Foto: Assessoria

 Diocese de São Luiz de Cáceres, atenta às necessidades do 
Povo de Deus, e valorizando os diversos trabalhos realizados 
pelas pastorais e movimentos nas paróquias e comunidades fará o 
lançamento do Jornal Pentecostes no dia 08 de agosto. O 
lançamento acontecerá no Centro de Formação Paroquial São 
Francisco, na av. 07 de setembro – ao lado da Igreja Perpétuo 
Socorro às 19h e 30mm, em seguida um coquetel de 
confraternização. O evento contará com a participação de todos 
os padres e lideranças da Diocese como também com autoridades 
da cidade. Página 03
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um novo  cenár io  t ecno lóg ico  
comunicacional.
 “Essa discussão se divide em 
duas: forma e conteúdo. Em termos de 
formato, discute-se sobre qual seria o 
melhor design da notícia para meios de 
comunicação em multiplataforma e, em 
termos de conteúdo, a discussão é sobre 
como seria o conteúdo jornalístico mais 
adequado a esse novo contexto, que tem 
como alvo um novo tipo de leitor: um 
leitor que não é mais apenas receptor da 
notícia, mas também que a produz e 
veicula por meio das redes sociais online 
e diversas ferramentas de comunicação 
disponíveis na web”, esclarece.
 Para Eduardo Uliana, a 
infografia multimídia aparece como 
uma das possíveis saídas na busca de um 
novo formato informativo, uma vez que 
se trata de um produto que traz novas 
possibilidades de formato e de 
transmissão do conteúdo jornalístico. O 
e-book “Infografia multimídia: o 
FLASH e o HTML5 na ampliação das 
carac te r í s t icas  in te ra t ivas  dos  
infográficos dos sites Clarín.com e 
Folha.com” pode ser acessado pelo link 
a seguir, por onde também é possível 
fazer o download gratuito da obra: 
http://pt.slideshare.net/eduardouliana/i
nfografia-multimdia-o-flash-e-o-
html5-na-ampliao-das-caractersticas-
interativas-dos-infogrficos-dos-sites-
clarincom-e-folhacom

duardo  Fernando Ul iana  EBarboza, professor do curso de 
Jornalismo da Universidade do 

Estado de Mato Grosso, câmpus de Alto 
Araguaia, lança livro digital sobre 
infografia multimídia e disponibiliza 
gratuitamente na internet. O e-book 
“Infografia multimídia: o FLASH e o 
H T M L 5  n a  a m p l i a ç ã o  d a s  
carac te r í s t icas  in te ra t ivas  dos  
infográficos dos sites Clarín.com e 
Folha.com” foi baseado nas pesquisas 
que resultaram na dissertação de seu 
mestrado em Comunicação Social pela 
Universidade Metodista de São Paulo.
 De acordo com o docente, o 
livro, que foi produzido de forma 
totalmente independente, analisa, por 
meio de um estudo comparativo, como 
dois portais de grandes veículos de 
comunicação, Clarín (Argentina) e 
Folha S. Paulo (Brasil), têm utilizado a 
tecnologia HTML5 para avançar nas 
possibilidades interativas do gênero 
jornalístico.
 Durante a pesquisa foram 
analisados os infográficos multimídia 
dos meios de comunicação brasileiro e 
argentino e verificados os recursos 
narrativos e informativos, além das 
ferramentas e tecnologias de linguagem 
de programação para Internet utilizados. 
Segundo o professor, a escolha do tema 
foi fundamentada na necessidade de 
adequação das narrativas jornalísticas a 

Mário, disse que as parcerias com 
as empresas são boas para ambos, 
divulgamos nossas marcas e os 
c o m e r c i a n t e s  a t r a e m  o s  
consumidores e fidelizam a 
clientela, e dispara. “Em breve 
lançaremos outra promoção com 
prêmios também muito atrativos, 
aguardem”, confidencia Luiz.
 Já Thiago Monteiro, 
gerente em exercício do Atacado 
Pantanal, comenta que as 
campanhas que oferecem alguma 
premiação atraem os clientes. “ O 
que vemos é que sempre que 
lançamos uma promoção há uma 
r e s p o s t a  e f e t i v a  d o s  
consumidores, uma grande 
part icipação,  eles  sempre 
adquirem os produtos que vão 
oportunizá-los a concorrer 
prêmios”, destaca.
 Thiago recebeu o casal 
Adriana e Edmir Laurentino 
nesta manhã para a entrega 
simbólica  do cheque de cinco mil 
reais. 
 “ O  p r ê m i o  s e r á  
depositado na conta do sorteado”, 
finaliza Thiago.

o final da tarde do último Nsábado (30), o Grupo 
Juba, proprietário das 

empresas Atacado Pantanal e 
Juba Supermercados,  terminou o 
mês de julho  com “chave de 
ouro”,  sorteando R$ 5 mil para 
seus consumidores.  
 Em mais uma promoção 
de fidelização e retribuição aos 
clientes das suas lojas, o evento 
atraiu muitas pessoas para 
comprarem produtos da linha SC 
Johnson, parceira na realização 
do certame.    
 Para participar do sorteio, 
bastava o cliente adquirir dois 
produtos, iguais ou alternados,  
das marcas Raid, Bravo, Pato, 
Off, Mr. Músculo e Glade.
 E após três meses da 
campanha,  as portas da 
esperança foram abertas para o 
professor Edmir Laurentino da 
Silva, o felizardo ganhador da 
promoção. Edmir, por incrível 
que pareça comprou produtos Mr. 
Músculo, no mesmo dia do 

sorteio.  Segundo Edmir, ele no 
dia do sorteio, sábado (30/07), foi  
ao  Atacado Pantanal com sua 
esposa, que  tem muita fé e 
acredita sempre em Deus e na 
possibilidade do sucesso. “Fiquei 
seduzido pela promoção, adquiri 
os dois produtos necessários para 
poder participar.
 Preenchi  os  cupons 
depositei na urna, e a tardezinha 
quando me ligaram,   não estava 
acreditando. Começar o segundo 
semestre  com R$ 5 mil no bolso, 
em uma crise brava como esta que 
o país vive, e eu precisando tanto, 
é bom demais”, comemora Edmir 
Laurentino. 
 Como freguês cativo, ele  
que aprova este tipo de evento. “É 
um atrativo para os clientes e para 
mim vai ser de muita valia. 
Agradeço a Deus por ter sido o 
escolhido dentre tantos outros 
concorrentes ao prêmio”, observa 
ele.
 O  r e p r e s e n t a n t e  
comercial da SC Johnson, Luiz 

iocese de São Luiz de DCáceres ,  a t en ta  às  
necessidades do Povo de 

Deus, e valorizando os diversos 
trabalhos realizados pelas 
pastorais e movimentos nas 
paróquias e comunidades fará o 
lançamento do Jornal Pentecostes 
no dia 08 de agosto. 
 O lançamento acontecerá 
no Centro de Formação Paroquial 
São Francisco, na av. 07 de 
setembro – ao lado da Igreja 
Perpétuo Socorro às 19h e 30mm, 
em seguida um coquetel de 
confraternização. 
 O evento contará com a 
participação de todos os padres e 
lideranças da Diocese como 
também com autoridades da 
cidade.
 Lembramos que este 
jornal diocesano será mais uma 
fonte de evangelização da Igreja 
assim como tantos outros 

trabalho missionário. 
 Na certeza de podermos 
contar com a vossa presença, 
invocamos pela intercessão de 

instrumentos que já utilizamos 
especialmente o subsídio de 
reflexão que todos conhecem.
 Vale a pena investir neste 

copiosas bênçãos sobre vossos 
trabalhos e familiares.

São Luiz, nosso padroeiro, e 
Nossa Senhora da Comunicação 

DIOCESE DE SÃO LUIZ DE CÁCERES

Acontecerá no dia 8 de agosto o 
lançamento do Jornal Pentecostes
Assessoria

O evento contará com a participação de todos os padres e 
lideranças da Diocese como também com autoridades da cidade

O lançamento acontecerá no Centro de Formação Paroquial São Francisco

PROMOÇÃO DE FIDELIZAÇÃO

Grupo Juba sorteia R$ 5 mil reais para clientes, 
professor Edmir Laurentino foi o felizardo

Esdras Crepaldi

Professor Edmir Laurentino da Silva, o felizardo ganhador da promoção

Foto: Assessoria 
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Professor da Unemat lança livro 
digital sobre infografia multimídia
Assessoria

Foto: Divulgação
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 greve dos servidores no Aensino público da rede 
estadual (Sintep-MT) vai 

continuar em Mato Grosso. Há 62 
dias protestando, professores e 
técnicos decidiram dar seguimento 
ao movimento paredista,  pelo 
menos até a próxima sexta-feira, 5 
de agosto, quando uma nova 
assembleia dever ser realizada após 
uma nova rodada de negociação 
com o secretário de Estado de 
Educação, Esporte e Lazer, Marcos 
Marrafon. “Iremos conversar com 
o secretário e faremos os debates 
normais. 
 O Sintep vai buscar saber 
que proposta é essa. Nós vamos 
concluir o encaminhamento e 
amanhã vamos para essa audiência 
e vamos seguir os tramites legais. 
Agora é obvio que vamos 
encaminhar e discutir aqui”, 
observou o presidente do Sintep-
MT, Henrique Lopes.  Três são os 
p o n t o s  q u e  s u s t e n t a m  a  
manutenção do protesto. No 
e n t a n t o ,  o s  p r o f i s s i o n a i s  
deliberaram que as propostas 
apresentadas até o momento são 
'vagas'.  Um deles, é quanto ao 
pagamento da chamada 'Lei da 
Dobra'. Segundo o Governo do 

Estado foi garantido a categoria  
um reajuste de 14,36% aos 
professores da rede pública 
estadual. Esse percentual é 
referente ao previsto na lei de 
carreira, que é de 7%, e mais 7,36% 
relacionado ao Reajuste Geral 
Anual (RGA) aprovado pela 
Assembleia Legislativa. Se 
somados os reajustes concedidos à 
classe, entre os anos de 2015 e 
2016, este chega a um total de 26% 
Exigem que o valor referente à Lei 

seja integralizado até a próxima 
data base, ou seja, maio de 2017. 
Pedem ainda a realização de 
concurso público e que a portaria 
de comunicação do concurso seja 
publicada com percentual mínimo 
real de vagas, para todos os cargos 
e funções. Assim como para o 
cadastro de reserva e notas de corte. 
Quanto ao projeto de Parceria 
Público Privada (PPP), segundo o 
p r e s i d e n t e  d o  S i n t e p - M T,  
Henrique Lopes, “as conferências 

jurídica do Sintep-MT,  com base 
na decisão publicada, não é 
competência do STF decidir sobre 
l e g a l i d a d e  d o  m o v i m e n t o  
paredista, mas somente determina 
que o Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso (TJMT) imponha a 
observância da garantia de pontos 
que ficaram omissos (o início das 
aulas, a continuidade da prestação 
dos serviços públicos). O Governo 
do Estado durante reunião na 
semana passada, intermediada pelo 
Ministério Público do Estado, com 
o Sindicato, ratificou a manutenção 
do diálogo e cita que foi definida a 
formação de um grupo de trabalho 
que fará os estudos necessários 
para programar a recomposição 
salarial dos profissionais, no que se 
refere à legislação que prevê a 
dobra do poder de compra da 
categoria. 
 Outras duas pautas, que 
também seguem garantidas pelo 
Governo, são a realização de 
concurso público para a área, que 
irá contemplar as diversas carreiras 
da Educação, e ainda a realização 
de conferências nos municípios de 
Mato Grosso para discutir a 
implementação da Parceria 
Público-Privada.

devem ser convocadas de acordo 
com a lei 049/98. “Temos 99% de 
certeza que nos destruiremos as 
PPPs durante as conferências”, 
asseverou. 'Nós reafirmamos. Para 
a  gente não interessa se vem com o 
RGA para todos se vem na doba do 
poder de compras, não acetamos 
que seja até 2023 tem que ser até a 
próxima data base e isso é o que nós 
reafirmamos. 
 Na reunião {da semana 
passada}, o  MPE fez uma proposta 
alternativa,  que seria o Governo 
aplicar 50% antes da próxima data 
base e outros 50%, após a data 
base. Mas, só que, o Governo 
encontrasse  mecanismos para  que 
isso fosse retroativo, sem perdas a 
massa salarial. O secretário 
{Marcos Marrafon} na mesa foi 
demovido de aplicar até 2023 e 
disse que se comprometeria em 
aplicar até 2017, mas não disse nem 
como, nem disse quando. Então 
esse é o imbróglio”, asseverou.
 Quanto a medida do 
Supremo Tribunal Federal (STF), o 
s i n d i c a t o  q u e s t i o n a   a s  
informações divulgadas de que o 
calendário letivo deveria ser 
retomado até o dia 1º de agosto. 
Conforme avaliação da assessoria 

crime que vitimou Wagner 
Douglas de Assunção aconteceu 
no dia 21 de março de 2015, em 
frente a um mercado no bairro 
Santa Luzia, em Várzea Grande. 
A vítima foi assassinada com 
vários disparos de arma de fogo, 
após tomar satisfação com Jomar 
por ele ter furtado a sua casa.
 S e g u n d o  a s  
investigações, Jomar conduzia a 
motocicleta enquanto o seu 
comparsa Rodrigo Pereira dos 
Santos, o “Farofa”, foi o 
responsável pela execução da 
vítima. O suspeito Rodrigo, 
assassinado em outubro de 2015, 
era filho de um dos presos na 
operação Mercenários.

SEM TRÉGUA

Há 62 dias protestando, professores e técnicos decidiram dar seguimento ao movimento paredista,  pelo menos até a próxima sexta-feira

Assessoria
Foto: Marcus Batista

Os servidores da Educação estão de braços cruzados desde o dia 31 de maio

 Delegacia Especializada Ade Homicídios e Proteção 
a Pessoa (DHPP), da 

Polícia Judiciária Civil, cumpriu 
três ordens judiciais  que 
resultaram na prisão de, Jomar 
dos Santos, 24, conhecido como 
“Zóio”. 
 Além de ser identificado 
pela  par t ic ipação em um 
homicídio, o suspeito é acusado 
de integrar a organização 
criminosa que resultou na 
operação “Mercenários”,
 Na ação, a equipe da 
DHPP cumpriu dois mandados de 
busca e apreensão e um de prisão 
preventiva. O suspeito foi 
identificado pela participação no 

 De acordo com a Polícia, 
Jomar atuava como colaborador 
da associação criminosa, sendo 
fornecedor de informações aos 
criminosos. 
 O acusado, que estava 
c o m  m a n d a d o  d e  p r i s ã o  
decretado pela Justiça, foi preso 
na tarde de segunda-feira (01.08), 
na casa da namorada, no bairro 
Santa Clara, em Várzea Grande.
 No local, foi apreendida 
uma pistola calibre 380, com 14 
munições. 
 A arma será encaminhada 
para perícia e passará por 
confronto  ba l í s t icos ,  nos  
inquéritos policiais da operação 
Mercenários. 

FECHANDO O CERCO

DHPP cumpre prisão de autor de homicídio 
e alvo da operação Mercenários

Foto: Arquivo

Na ação, a equipe da DHPP cumpriu dois mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva

ANALISANDO PARA VIDA! ANÁLISES CLÍNICAS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 

06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA
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Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende

A lua começa um novo 
ciclo e entra em sua fase 
Nova no signo de Leão 
indicando dias de maior 
abertura de seu coração e 
envolvimento amoroso. Se 

estiver só, um romance pode começar a 
ser desenhado pelo Universo nos 
próximos dias. Fique atento.
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By Rosane Michels

Esotérico

A lua começa um novo 
ciclo e entra em sua fase 
Nova no signo de Leão 
indicando um período de 
maior envolvimento com 
os assuntos domésticos e 

os relacionamentos em família. A 
compra ou venda de um imóvel pode ser 
negociada nos próximos dias.

A lua começa um novo 
ciclo e entra em sua fase 
Nova no signo de Leão 
marcando uma fase de 
maior introspecção e 

reflexão. Você estará mais voltado 
para o planejamento de projetos 
f u t u r o s ,  s e j a m  p e s s o a i s  o u  
profissionais. Cuide de sua saúde.

A lua começa um novo 
ciclo e entra em sua fase 
Nova no signo de Leão 
indicando dias de melhora 
na comunicação e maior 
movimento na vida social. 

O momento pode envolver também uma 
nova oportunidade de firmar um 
contrato de trabalho.

A lua começa um novo 
ciclo e entra em sua fase 
Nova no signo de Leão 
indicando dias de boas 
novidades relacionadas à 

sua vida material e financeira. O 
momento é ótimo para a compra ou 
venda de imóveis ou para novos 
investimentos. Bons lucros à vista.

A lua começa um novo 
ciclo e entra em sua fase 
Nova em seu s igno 
indicando dias de boas 
novidades em todos os 

setores de sua vida. Amor e negócios 
podem ganhar nova força e ritmo. Um 
novo projeto pessoal ou profissional 
pode surgir. Fique atento.

A lua começa um novo 
ciclo e entra em sua fase 
Nova no signo de Leão 
indicando dias de maior 
contato e envolvimento 

com a vida e o mundo espiritual. O 
momento pode envolver um novo 
p r o j e t o  r e l a c i o n a n d o  n o v o s  
conhecimentos e viagens.

A lua começa um novo 
ciclo e entra em sua fase 
Nova no signo de Leão, o 
que deixa você mais 
fechado e envolvido com 

o planejamento de estratégias para 
conseguir uma nova e importante 
parceria. O momento abre portas e 
indica melhora financeira.

A lua começa um novo 
ciclo e entra em sua fase 
Nova no signo de Leão 
indicando um período de 
maior movimento em seus 
r e l a c i o n a m e n t o s .  A 

possibilidade de uma nova parceria ou 
sociedade pode surgir. Você estará mais 
aberto e comunicativo.

A lua começa um novo 
ciclo e entra em sua fase 
Nova no signo de Leão 
indicando dias de boas 
novidades especialmente 

no trabalho. O momento é ótimo para 
começar novos projetos ou para 
envolver-se em um processo de seleção 
para um novo emprego.

A lua começa um novo 
ciclo e entra em sua fase 
Nova no signo de Leão 
indicando dias de maior 
envolvimento com um 

projeto em equipe que você faz parte. O 
momento pode envolver o convite para 
participar de uma equipe voltada para 
trabalhos sociais.

A lua começa um novo 
ciclo e entra em sua fase 
Nova no signo de Leão 
indicando dias de maior 
e n v o l v i m e n t o  c o m  
projetos profissionais e 

planos de carreira. A possibilidade de 
abrir um novo caminho profissional 
para você é grande.

***********************************
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Um alô mais que especial a querida Luana 
Oliveira que ontem escreveu mais um capitulo no 
livro de sua existência. Parabéns!

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

Desenvolvendo 
u m  ó t i m o  
trabalho com 
m u i t a  
responsabilidad
e e seriedade na 
função de Boy 
do SSPM, Lucas 
Vieira Pereira 
que comemorou 
data natalícia ao 
lado da esposa 
Tayná (Foto), 
a m i g o s  e  
f a m i l i a r e s .  
Felicidades!

Abrimos nossa High Society parabenizando o gatinho Lucas Washingt que marcou mais um gol no placar da 
vida. Esta data especial foi comemorada ao lado do papai Washington Calado (foto), da mamãe Naiara, da 
irmãzinha e amiguinhos. Felicidades!!!

Paz, amor, sucessos e muitos anos de vida é o que 
desejamos a charmosa Locutora da Rádio Difusora 
Kely Paula de Freitas que na segunda-feira colheu 
mais uma rosa no jardim de sua existência. Sucessos!

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

Amor, carinho, companheirismo e respeito fazem 
parte do casal Paulo Antônio e Livia Dinucci que há 
22 anos uniram para sempre suas vidas. Nós do JCC 
parabenizamos o casal pelas Bodas de Louça e 
rogamos ao Pai Celestial que continue abençoando 
esta linda união.

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

**************************
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performance na luta.
 “Sem o diagnóstico de cada 
membro da seleção nós temos que 
fazer treinos genéricos. Significa 
que um atleta peso leve de 12 anos 
terá a mesma alimentação e fará a 
mesma rotina de treinos que um peso 
pesado de 17 anos. Está errado, mas 
que sem o mapeamento de cada 
indivíduo não tínhamos como fazer 
diferente. Agora temos. Então os 
treinos seguintes serão montados a 
partir dos laudos de cada um. Os 
resultados dos exames vão refletir 
100% nos treinos”, diz Jr.

 M a t o  G r o s s o  s e r á  
representado por uma delegação de 
doze atletas. Na categoria B: 
Guilherme Porto e Luana Carine 
(peso leve), Antônio Capitula Neto e 
Jamily Almeida (médio) e Iran 
Carlos Milas e Larissa Tywaki 
(pesado). Na categoria A: Kelvyn 
Henrique da Silva e Gabriela Pereira 
(peso leve), Igor Fernando Queiroz e 
Wellen Neves (médio) e Guilherme 
Carvalho e Kethyle Lorenna Silvério 
(pesado). Os treinos conjuntos 
ocorrem na capital até a data de 
embarque.

Junior Martins

Globo Esporte

 - O Dom Bosco manteve a 
base campeã do ano passado e já 
ouvi falar que o Cuiabá está 
contratando atletas de fora para 
tentar a vaga na Copa Brasil. A 
disputa pelo título será boa – 
finalizou.

 Mixto já tem treinador Opara a disputa da Copa 
FMF Sub-21. Trata-se de 

Giani Freitas, campeão da 
competição no comando do Dom 
Bosco no ano passado. A 
a p r e s e n t a ç ã o  o f i c i a l  d o  
comandante alvinegro será nesta 
quarta-feira.
 Giani Freitas comandou o 
Dom Bosco em 2015 e no Mato-
Grossense e Copa do Brasil deste 
ano. O treinador afirma que além 
do título que vale vaga na Copa 
do Brasil 2017, a intenção é 
montar uma base para a disputa 
do estadual.
 - Nosso projeto, além de 
buscar essa vaga na Copa do 
Brasil, é usar a competição para 
montar uma base do elenco para a 
disputa do Mato-Grossense do 
ano que vem. No ano passado o 
Mixto apostou em jogadores de 
fora e neste ano a ideia é dar 
oportunidades para atletas da 

baixada – explicou o treinador do 
Tigre da Vargas.
 Pelo fato da copinha valer 
vaga na Copa do Brasil, Giani 
e s p e r a  u m a  c o m p e t i ç ã o  
equilibrada já que times mais 
estruturados estão se reforçando.

 “Não é só a força que 
determina o resultado de uma luta. 
Também depende de técnica. Mas se 
o lutador tem técnica melhor e 
também tem força maior, a 
eficiência na execução dos golpes 
s e r á  s u p e r i o r .  E n t ã o  s e  
conseguirmos fazê-los aumentar a 
força da pegada, maior será a 
eficiência para colocar o oponente 
para baixo. Uma pegada mais forte 
gerará mais tensão física para 
derrubar o adversário. Por meio da 
avaliação poderemos orientar nesse 
sentido”, diz Fett.
 Para o coordenador técnico 
da seleção escolar de luta olímpica, 
Francisco Fernandes Junior, o 
Chiquinho, a saraivada de exames 
médicos permitirá um estudo 
personalizado das condições 
fisiológicas de cada atleta. Segundo 
ele, o check-up dará um raio x de 
cada lutador e o corpo de 
profissionais envolvidos poderá 
orientar, tanto sobre treino quanto 
sobre alimentação, quais as 
adaptações necessárias para cada 
a t l e t a  a t i n g i r  u m a  m e l h o r  

 seleção mato-grossense Aescolar de luta olímpica está 
na reta final de preparação 

para a etapa nacional dos Jogos 
Escolares da Juventude (JEJs), que 
ocorre em duas datas, uma para a 
categoria A (de 15 a 17 anos), de 10 a 
19 de novembro, e outra para a 
categoria B (de 12 a 14 anos), de 20 a 
29 de novembro, em João Pessoa 
(PB). E, entre os últimos ajustes, está 
uma parceria com um programa de 
pesquisa universitário em prol do 
condicionamento físico.
 Para o coordenador do 
Núcleo de Pesquisa de Aptidão 
Física, Informática, Metabolismo, 
Esporte e Saúde (Nafimes), um 
programa da Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT), Carlos 
Alexandre Fett, a parceria entre o 
Nafimes e a Federação Mato-
grossense de Jiu-jitsu e Lutas 
Associadas (FMTJJLA) servirá para 
desenvolver estudos sobre a 
fisiologia dos lutadores e sobre a 
parte biomecânica da luta. E, a partir 
disso, obter melhores resultados nas 
competições.

 “Fizemos vários exames 
para verificar a saúde dos atletas. Por 
exemplo, fizemos a avaliação da 
composição corporal por três 
m é t o d o s :  A n t r o p o m e t r i a ,  
Bioimpedância e Ultrassonografia. 
O 1º tira medidas de dobras e 
circunferências. O 2º avalia a 
composição corporal, hidratação e 
densidade mineral óssea. O 3º dá 
informações inclusive sobre risco 
ca rd í aco .  Também f i zemos  
Eletrocardiograma e avaliamos o 
desempenho físico pela força de 
pressão palmar”, explica Fett.
 De acordo com Carlos Fett, 
a pressão palmar é a força da pegada. 
É a força que se faz quando se fecha a 
mão. Uma força que tem relação 
c o m  o u t r o s  a g r u p a m e n t o s  
musculares. Segundo ele, a pressão 
palmar corresponde também com a 
força das pernas. Quando se mede a 
pressão palmar, indiretamente se 
mede outros músculos. E uma 
pegada fraca é sinal que o 
desempenho geral de força está 
baixo. O que se reflete na aplicação 
de técnicas e golpes durante a luta.

Seleção MT de luta olímpica na 
reta final para Jogos Escolares

“A delegação de doze lutadores, seis meninos e seis meninas, treina em Cuiabá até novembro”

ETAPA NACIONAL

Foto: Junior Martins

FUTEBOL DE BASE

Campeão pelo Azulão, Giani Freitas 
comandará o Mixto na Copa FMF

  Foto: Olimpio Vasconcelos/Dom Bosco

Giani Freitas, novo treinador do Mixto
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contribuição do erário”, cita. O MPE 
ainda questionou a postura do 
Legislativo em aprovar lei com efeito 
retroativo. “Foi exatamente isso que 
as leis impugnadas fizeram, ao 
repristinar a LE 4.675/1985, cujo art. 
18, IV, impunha à Assembleia 
Legislativa contribuir ao FAP com 
8% da folha mensal dos deputados. 
Diante da visível contraposição este 
órgão ministerial manifesta-se pelo 
r e c o n h e c i m e n t o  d a  
inconstitucionalidade das leis 
esgrimidas”, diz um dos trechos do 
parecer.
 Com a edição da Emenda 
Constitucional nº 20/98, incluindo o 
parágrafo 13 no artigo 40, em 
16/12/1998, a Constituição Federal 
passou a determinar que somente os 
servidores efetivos podem ser 
vinculados ao regime jurídico 
próprio de Previdência.  O mesmo 
artigo determina que “ao servidor 
ocupante, exclusivamente, de cargo 
em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração bem 
como de outro cargo temporário ou 
de emprego público, aplica-se o 
regime geral de previdência social”.
 Os parlamentares estão no 
grupo de cargo temporário. O 
pagamento do FAP registra algumas 
curiosidades. Alguns deputados da 
a tua l  leg is la tura  recebem a  
aposentadoria, além do salário de 
deputado estadual. Por exemplo, o 
deputado Pedro Satélite (PSD) 
recebe mensalmente, somados 
aposentadoria e vencimento mensal, 
aproximadamente R$ 45 mil.
 O deputado Romoaldo 
Junior (PMDB) também recebe 
aposentadoria. Porém, no valor de R$ 
14,6 mil. O valor da pensão dos 
beneficiados é calculado de acordo 
com o período em que os ex-
parlamentares contribuíram com o 
fundo de aposentadoria. Por isso, 
determinados parlamentares recebem 
75% do salário atual dos deputados 
em exercício do mandato. Outros 

2007 a 2011 também requereram 
aposentadoria vitalícia pelo FAP por 
meio de repristinação, o que foi 
vetado pelo ex-governador Silval 
Barbosa (PMDB). Após uma onda de 
polêmicas, a Assembleia Legislativa 
manteve o veto por 12 votos a 5 no dia 
15 de junho de 2015.  E m  2 0 1 6 ,  
Fundo de Aposentadoria Parlamentar 
(FAP) vai consumir R$ 21,522 
milhões com pagamentos de pensões 
v i t a l í c i a s  a  ex -depu tados  e  
dependentes deles. O gasto mensal 
com 108 beneficiados corresponde a 
R$ 1,793 milhões.

recebem 100%. Em 1995, os 
parlamentares aprovaram o fim da 
aposentadoria vitalícia, porém, o 
benefício ressurgiu em duas 
ocasiões por meio de repristinação, 
processo legislativo que dá efeito a 
uma lei já revogada.  Por conta 
disso, o benefício foi concedido aos 
parlamentares da 14ª (1999 a 2003) e 
15ª (2003 a 2007) legislatura. Assim, 
quem exerceu mandato de deputado 
estadual neste período poderia 
requerer o benefício. 
 Os deputados estaduais que 
exerceram mandato no período de 

 rebanho do ex-secretário da OCasa Civil, Pedro Nadaf, 
preso desde setembro de 

2015 em Cuiabá acusado de receber 
propina em troca de concessão de 
benefícios fiscais a empresas em 
Mato Grosso, foi a leilão na terça-
feira (2) como forma de ressarcir os 
cofres públicos.
 No total, são 714 cabeças de 
gado que estão numa fazenda em 
Chapada dos Guimarães, município 
distante 65 km da capital. Os animais 
foram avaliados em R$ 1 milhão.
 Conforme a descrição dos 
bens, os animais mais caros são os 
machos com idade entre 25 e 36 
meses, avaliados em R$ 1.980 cada 
um. O rebanho foi sequestrado pela 
Justiça após a operação Sodoma, que 
levou à prisão, além de Nadaf, o ex-
governador Silval Barbosa (PMDB) 
e o ex-secretário Marcel de Cursi.
 'Os três são acusados pelo 
Ministério Público do Estado (MPE) 
de concederem benefícios fiscais a 

empresas por meio do programa 
Prodeic em troca de propina. O leilão 
foi  realizado para ressarcimento aos 
cofres públicos.
 Conforme a acusação, os 
gados foram adquiridos mediante o 

repasse de propinas recebidas no 
período em que Nadaf exerceu o 
cargo de secretário no governo de 
Mato Grosso. Antes de comandar a 
Casa Civil, ele foi titular da 
Secretaria de Indústria e Comércio.

 or unanimidade, o pleno do PTribunal de Justiça julgou 
inconstitucionais três leis 

aprovadas pela Assembleia que 
asseguram aos deputados estaduais 
usufruir  do FAP (Fundo de 
Aposentadoria Parlamentar). O 
julgamento, ocorrido na quinta-feira 
(28), se deu em uma Arguição 
Incidental de Inconstitucionalidade 
movida pelo Ministério Público 
Estadual (MPE) por conta de uma 
aposentadoria concedida ao ex-
deputado estadual Dilceu Dal Bosco 
(DEM) na ordem de R$ 20,025 mil 
em 2011.
 No total, participaram do 
julgamento 28 desembargadores, que 
r e c o n h e c e r a m  a  
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  d a s  
aposentadorias dos parlamentares 
por meio das leis 7.498/2001, 
7960/2003, 9.041/2008 juntamente 
com a Resolução 182 do Fundo de 
Amparo Parlamentar (FAP). Essas 
t r ê s  l e i s  b e n e f i c i a m  c o m  
a p o s e n t a d o r i a  e s p e c i a l  o s  
parlamentares da 13ª, 14ª e 15ª 

legislaturas num total de cerca de 40 
pessoas. Ou seja, todos os ex-
deputados estaduais que exerceram 
mandato entre fevereiro de 1995 e 
fevereiro de 2007 e recebem 
v e n c i m e n t o s  m e n s a i s  d e  
aposentadoria vitalícia terão seus 
benefícios cortados por imposição da 
Justiça. A medida também atinge 
eventuais pensionistas e alguns 
parlamentares que ainda exercem 
mandato. 
 A decisão do Judiciário 
seguiu parecer do Ministério Público 
Estadual. A procuradora de Justiça 
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres 
s u s t e n t o u  q u e  a  E m e n d a  
Constitucional 20/1998, aprovada 
pelo Congresso Nacional em uma 
minirreforma previdenciár ia ,  
determinou que todos os servidores 
públicos integrem um regime único 
de Previdência Social.
 “A reforma operada pela 
PEC 20/1998 tornou juridicamente 
impossível manter ou criar sistemas 
previdenciários especiais no âmbito 
do serviço público, mediante 

Rebanho de ex-secretário de MT 
acusado de fraude é leiloado

RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS

Assessoria

Foto: Marcus Mesquita

O ex-secretário de Estado Pedro Nadaf

TJ cassa aposentadoria de cerca 
de 40 ex-deputados de MT

DO FOLHAMAX

Decisão atinge parlamentares que exerceram mandato entre fevereiro de 1995 e fevereiro de 2007
INCONSTITUCIONAL

Foto: TJ MT

No total, participaram do julgamento 28 desembargadores, que reconheceram a inconstitucionalidade das aposentadorias dos parlamentares 

INSCRIÇÕES BOLSAS

Teve início na segunda-feira as 
inscrições para o Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Científica – 
Probic  da Unemat.  O Probic é um 
programa centrado na iniciação 
científica de novos talentos em todas as 
áreas do conhecimento cadastradas no 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), 
administrado diretamente pela Diretoria 
de Gestão de Iniciação Científica 
(Dinc/Unemat). O prazo das inscrições 
foi prorrogada até dia 12 por meio do 
Edital Complementar 002/2016. Entre 
outras modificações sofreram alterações 
o período de seleção e as datas de 
divulgação do resultado e de entrega de 
documentos. O Edital oferta 48 bolsas 
via Unemat e outras 110 via Fundação de 
Amparo a Pesquisa do Estado de Mato 
Grosso (Fapemat) aos alunos de 
graduação da Instituição.

CÓDIGO FLORESTAL

A partir desta semana, o agricultor 
brasileiro tem acesso a um site que 
permite entender melhor a Lei de 
Proteção da Vegetação Nativa, também 
conhecida como o Novo Código 
Florestal, homologado em 2012. Além 
de esclarecer as mudanças no código 
florestal anterior,  apresenta a plataforma
estratégias de recuperação de áreas 
desmatadas, sementes para plantio para 
cada região e soluções tecnológicas já 
existentes para melhorar a manutenção 
ou expansão de áreas florestais 
recuperadas. Lançada pela Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), em parceria com o 
Ministério do Meio Ambiente e o 
Serviço Florestal  Brasileiro,  a 
plataforma reúne também informações 
sobre boas práticas agrícolas.

SELO RIO 2016
Em comemoração ao Dia Nacional do 
Selo, os Correios lançaram, nesta 
segunda-feira, duas novas mini folhas 
das arenas dos Jogos Rio 2016. A 
coleção destaca a importância das arenas 
esportivas que serão palco dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, 
entre agosto e setembro. A emissão de 
selos comemorativos já se tornou uma 
tradição e existe no Brasil desde 1900, 
quando o País iniciou o serviço de 
Encomendas Internacionais e criou a 
primeira série de selos comemorativos, 
alusiva ao quarto centenário do 
descobrimento do País. 
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Estamos a cinco meses do final do ano e a 
avaliação é que devemos avançar ainda 
mais  no atendimento da pauta  
municipalista, que é extensa e urgente 
para os municípios. O cenário econômico 
não é favorável, com a projeção de queda 
do PIB, aumento da inflação, menor 
competitividade da indústria e tudo isso 
significa retração na atividade econômica 
e consequentemente redução na 
arrecadação de tributos. Tal conjuntura 
a t inge di re tamente  as  f inanças  
municipais, que historicamente são 
afetadas pela distribuição desigual dos 
recursos.
 Em razão deste Pacto Federativo 
que aí está pernicioso aos estados e 
principalmente aos municípios, o 
governo federal e o congresso precisam 
sinalizar para a necessidade de aprovação 
de um novo Pacto, uma reivindicação 
histórica do movimento municipalista 
nacional. Tal medida é de grande 
importância, pois implica a melhor 
distribuição de recursos e atribuições, 
desafogando a tão conturbada agenda 
municipalista.
 Além do Pacto Federativo, nesta 
direção, a pauta inclui outros itens 
igualmente importantes para resgatar a 
autonomia dos municípios. O atraso nos 
repasses é uma das práticas do governo 
federal e estaduais que prejudicam as 
prefeituras. Desde 2014, ocorre 
sistemática demora na transferência de 
recursos para os programas federais nas 
áreas de saúde, educação e assistência 
social que são executados pelos 
municípios. Essa prática, além de 
dificultar a execução dessas políticas 
públicas, desorganiza o planejamento 
orçamentário e fiscal dos municípios que 
já é complexo por depender de 
arrecadações instáveis.
 O enorme passivo inscrito em 
Restos a Pagar da União é outra pedra no 
sapato dos prefeitos. No Orçamento 
Geral da União para 2016 encontra-se o 
montante de R$ 43 bilhões a pagar, 
destinados somente aos municípios 
brasileiros. Isso significa que milhares de 
pequenas obras estão paradas em quase 
todas as cidades do país. Esse fato 
impacta diretamente as contas dos atuais 
gestores municipais que em seu último 
ano de mandato não podem deixar restos 
a pagar para a próxima gestão, sem que 
haja suficiente disponibilidade de caixa. 
A atuação prioritária do governo federal 
deve ser urgente nesses assuntos.
 A dívida previdenciária é outra 
grande preocupação dos prefeitos em 
geral. Em 2009, a dívida era de R$ 24 
bilhões e saltou, em 2011, para R$ 62 
bilhões. Desde então a Confederação 
Nacional dos Municípios não consegue 
mais mensurar o montante da dívida, mas 
acredita que, atualmente, deve estar 
acima dos R$ 100 bilhões. O pleito 
permanente da Confederação é a 
realização de um encontro de contas, pois 
a entidade tem a convicção de que os 
municípios não devem esse valor à 

previdência além de acreditar que a 
previdência deve valores iguais ou 
maiores aos municípios.
 A saúde é uma das prioridades 
para os municípios, pois se trata de um 
dos maiores problemas enfrentados pela 
população que reside nos municípios.  
Nesse sentido os gestores manifestaram 
extrema preocupação com o caos que se 
instalará na Atenção Básica caso os 
profissionais do Programa Mais Médicos 
não sejam repostos com brevidade, 
agravando e comprometendo ainda mais 
os atendimentos, simplesmente porque os 
municípios não têm condições de assumir 
a contratação desses profissionais.
 A CNM acredita que tal situação 
poderia ser solucionada com a aprovação 
da Medida Provisória 723/2016 que 
estende o prazo de vigência do programa 
por mais três anos. Além das demandas 
junto ao governo federal, há as pautas 
emergenciais no Congresso Nacional. Na 
Câmara Federal destacam-se vários 
temas, como o ressarcimento dos planos 
de saúde ao SUS, atualização da planta 
genérica do IPTU, projeto de lei dos 
resíduos sólidos e do piso do magistério, 
parcelamento previdenciário, transporte 
e merenda escolar, PEC do Pacto 
Federativo, redução da alíquota do PIS-
Pasep, aumento de receita para a saúde, e, 
principalmente para Mato grosso a 
discussão e aprovação do Projeto de Lei 
Complementar 288/2016, de autoria do 
Senador Wellington Fagundes, elaborado 
em parceria com a AMM, que prevê 
alteração da Lei Kandir e obriga o 
governo federal a ressarcir os estados e 
municípios  exportadores da produção 
primária no mesmo valor que deixaram 
de arrecadar por conta da desoneração 
prevista nesta lei.    
 No Senado, são relevantes o 
substitutivo do Imposto Sobre Serviços – 
ISS, a modernização da Lei de Licitações 
e Contratos, a atualização dos programas 
federais, suporte de receitas ao Fundo de 
Participação dos Municípios, entre 
outros. A pauta é extensa e é necessário o 
apoio do governo federal e do Congresso 
Nacional para o atendimento das 
reivindicações, indispensáveis para 
a s s e g u r a r  m a i s  c o n d i ç õ e s  d e  
governabilidade para os municípios. 
 A participação dos prefeitos 
também é fundamental para pressionar 
pelos pleitos, tanto as bancadas federais 
de cada estado como também o governo 
federal que visam resgatar a autonomia 
financeira dos municípios e garantir 
melhor qualidade de vida para os 
cidadãos.  Com o retorno das atividades 
no Congresso, estaremos em Brasília 
com as demais lideranças das associações 
municipalistas para pressionar os 
congressistas a aprovarem os projetos e 
as medidas provisórias de interesse dos 
municípios.

Neurilan Fraga é presidente da 
Associação Mato-grossense dos 
Municípios
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 Falando aos jovens de Cracóvia na 
semana passada, o Papa Francisco os 
convocou para “acordar” para a vida. "O 
tempo que estamos vivendo hoje não 
necessita de jovens-sofá, mas de jovens 
com sapatos, melhor ainda, com as 
chuteiras calçadas. Só se aceita jogadores 
titulares na quadra, não há espaço para 
substitutos", disse ele. Em outras palavras, 
pediu que os jovens tirem as bundas de 
onde estão sentados e atentem para a vida.
 A preocupação de Francisco chama 
a atenção para o que se vê em todos os 
cantos, jovens (e adultos também) com 
celulares nas mãos e os olhares fixos em 
imagens ou mensagens que quase sempre 
não servem para nada. Pior do que isso, 
replicam notas falsas como se fossem 
notícias de última hora, brincando de 
repórteres, o que os profissionais de 
imprensa chamam de “jornalismo tiririca” 
nas redes sociais. A cada minuto surge uma 
“notícia” bombástica que nada tem de 
verdadeiro, com a recente e falsa história 
da existência de um restaurante canibal. 
Contada e replicada milhares de vezes, até 
agora tem gente que ainda pensa que há 
mesmo uma cozinha especializada em bife 
humano. Sobram abobrinhas a cada linha, 
um festival de besteiras que não tem fim, 
enquanto o verdadeiro jornalismo é visto 
por uma minoria.
 Para incrementar ainda mais as 
barbaridades que se escrevem como 
notícias, a própria imprensa também tem 
seus “tiriricas”, fazendo o jornalismo 
bobagem, quando dão atenção demais à 
banalidades, transformando idiotas em 
personalidades. Gente que vai ao estrelato 
num piscar de olhos, para sumir dias depois 
na mesma velocidade com que apareceu. 
Os professores de jornalismo, Muniz 
Sodré e Raquel Paiva já retrataram esse 
tipo de besteira no livro O Império do 
Grotesco, bem antes do advento da 
internet.
 Na época, já combatiam a falta de 
ética e a pouca inteligência na imprensa, 
começando por pseudos profissionais que 
ainda “enchem linguiça” com receitas de 
bolo e pelos aproveitadores do gosto 
duvidoso popular que chegam a espumar o 
canto da boca para “reportarem” as 
mazelas humanas, dando ao grotesco o 
nome de informação. 
 Escreveram Muniz e Raquel, “o 
grotesco, assim, não opta por nenhuma 
moral progressista ou positivista. Muito 
pelo contrário, o grotesco funciona por 
catástrofe. O grotesco tem obsessão pela 
corporalidade humana, como, comer, 
defecar, copular, arrotar ou vomitar. 
Também se faz referência à nudez e ao 
sangue. Após décadas de rebaixamento de 
padrões, o público em geral tornou-se 
esteticamente parte disso que os 
especialistas chamam de trash (lixo).
 Daí o império da repetição 
exaustiva do banal”. Mas é o preço do 
progresso e da democracia, onde a 
tecnologia ficm ao alcance de todos, com 
os mais variados preços, e que, apesar 
disso, não é assimilada por todos como 
deveria.  Uma coisa é certa, entre o 
grotesco da atualidade e o escuro da 
caverna de Sócrates, é preferível o 
primeiro, embora as duas opções são 
separadas por uma tênue e transparente 
divisória, quase imperceptível.

Clóvis de Almeida é jornalista em Cáceres

Mais autonomia para os municípiosO Império do Grotesco

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 
CUMPRE MANDADO DE PRISÃO

No dia 01/08/2016 por volta 
das 19:00hs., no Posto da PRF 
de Poconé,  em abordagem de 
rotina , foi fiscalizado o 
veículo Toyota/Hilux , que 
seguia sentido Cuiabá para 
Cáceres, e ao verificar os 
documentos dos ocupantes do 
veículo, verificou-se que 
havia contra o passageiro o 
senhor  M.C.R.S. , 43 anos, 
um Mandado de Prisão em 
aberto, por uma ação de 
alimentos em atraso. Diante 
dos fatos o mesmo foi 
encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Cáceres. (PF MT)

SINTEP DIZ QUE PROPOSTA SÃO VAGAS
A greve dos servidores no ensino 
público da rede estadual (Sintep-
MT) vai continuar em Mato 
Grosso. Há 62 dias protestando, 
professores e técnicos decidiram 
dar seguimento ao movimento 
paredista,  pelo menos até a 
próxima sexta-feira, 5 de agosto, 
quando uma nova assembleia 
dever ser realizada após uma 
nova rodada de negociação com 
o secretário de Estado de 
Educação, Esporte e Lazer, 

Marcos Marrafon.

Cáceres-MT, quarta-feira 03 de agosto de 2016
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que Riva oferece sério risco à ordem 
pública se permanecer em liberdade. 
 “Portanto, a prisão preventiva, 
embasada na garantia da ordem pública 
e na aplicação de lei penal, está 
devidamente fundamentada em fatos 
concretos (CPP, art. 312), em especial 
diante do modus operandi da prática 
delituosa e do risco de reiteração 
delitiva”, opinou. Ao pedir pela volta de 
Riva à prisão, Edson Almeida ainda 
corroborou a fala de Selma Arruda de 
que medidas cautelares, a exemplo da 
tornozeleira eletrônica, não seriam 
suficientes para impedir Riva de voltar a 
cometer delitos ou interferir no 
processo. 
 A Operação Célula-Mãe foi 
deflagrada em outubro de 2015. O 
suposto esquema teria desviado cerca de 
R$ 1,7 milhão dos cofres públicos e 
contado com a participação de 
servidores e advogados.Além de Riva e 
de seus ex-chefes de gabinete Maria 
Helena Caramelo e Geraldo Lauro, 
outros 21 réus respondem a uma ação em 
separado pelos mesmos fatos.
 Segundo as investigações, José 
Riva comandaria o suposto esquema e os 
servidores seriam os responsáveis por 
receber o dinheiro das verbas de 

suprimento, montar as fraudes, coagir 
servidores e “blindar” o ex-deputado.
 Conforme o Gaeco, Riva se 
utilizava de parte do dinheiro para a 
manutenção de “mensalinho” para 
políticos e lideranças do interior do 
Estado. José Geraldo Riva demonstrou 
ser elemento de extrema periculosidade, 
ardiloso, sagaz e extremamente voltado 
à reiteração criminosa. 
 Além disso, as investigações 
concluíram que os recursos bancariam 
uma série de “mimos”, que seriam 
distribuídos a "inúmeras pessoas físicas 
e jurídicas, tanto da Capital, como do 
interior de Mato Grosso". Entre os itens 
citados pelo Gaeco, estão a distribuição 
de uísques, o pagamento de festas de 
formaturas (inclusive, de faculdades 
particulares), jantares, serviços de 
massagistas, entre outros. O promotor 
Marco Aurélio de Castro, chefe do 
Gaeco, disse que a investigação também 
constatou que o ex-deputado se utilizava 
dos recursos desviados para abastecer 
suas aeronaves particulares e custear 
despesas com honorários advocatícios.
Outro lado - O advogado Rodrigo 
Mudrovitsch, que faz a defesa de Riva, 
não atendeu ou retornou às ligações 
feitas ao seu telefone celular

 pedido está contido em parecer Ojuntado na segunda-feira (1º de 
agosto) ao habeas corpus que 

garantiu a liberdade do político em abril 
deste ano, de forma liminar (provisória). 
Riva havia preso pelo Grupo de Atuação 
Especial Contra o Crime Organizado 
(Gaeco) em outubro de 2015, em razão 
da Operação Célula-Mãe.
 Ele é acusado de liderar 
suposto esquema que teria desviado R$ 
1,7 milhão da Assembleia Legislativa, 
por meio de simulação de compras com 
os valores das verbas de suprimentos. 
 A verba foi extinta pela atual 
Mesa Diretora.A soltura foi concedida 
pelo ministro Gilmar Mendes, no dia 7 
de abril.Há referências, inclusive, sobre 
a pressão exercida sobre os funcionários 
e demais envolvidos. Porém, o mérito do 
habeas corpus – que vai definir se Riva 
continuará ou não em liberdade - ainda 
precisa ser julgado pela 2ª Turma do 
STF, também composta pelos ministros 
Celso de Mello, Carmen Lúcia, Dias 
Toffoli e Teori Zavascki. Em seu 
parecer, o subprocurador Edson 
Almeida relembrou que Riva foi preso 
três vezes no ano passado em três 
operações diferentes: Imperador, 
Ventríloquo e Célula-Mãe.
 “ C o m o  j á  s a l i e n t o u  o  
Ministério Público Federal, tratam-se de 
processos autônomos e independentes: 
'muitas dessas ações sequer guardam 
relação entre si, de modo que não há 
prevenção de um Ministro para o 
conhecimento de todas elas'”. Todas 

estas prisões foram expedidas pela juíza 
Selma Arruda, da Vara Contra o Crime 
Organizado da Capital.
 No documento, Almeida acaba 
confundindo, em várias ocasiões, a 
Operação Célula-Mãe com a Operação 
Ararath, a qual Riva também foi alvo, 
mas cuja prisão ocorreu em 2014 a 
mando da Justiça Federal. Edson 
Almeida registrou que, na Célula-Mãe, 
há fortes provas de que Riva praticou os 
crimes de organização criminosa, 
falsidade ideológica, peculato e coação 
no curso do processo.
 Segundo o subprocurador, a 

decisão que expediu a prisão preventiva 
aponta risco concreto de reiteração 
delitiva e interferência no processo por 
parte de Riva, “considerado o mais 
perigoso e ardiloso membro da 
organização, na instrução processual”. 
“Há referências, inclusive, sobre a 
pressão exercida sobre os funcionários e 
demais envolvidos para que não fossem 
revelados os esquemas delituosos”, 
destacou.
 Também foram citados, no 
parecer, trechos da decisão da juíza 
Selma Arruda, em que a magistrada dá 
detalhes do alegado esquema e afirma 

s servidores do Instituto de ODefesa Agropecuária de 
Mato Grosso (Indea) não 

poderão ter o ponto cortado pelo 
Governo, determinou o juiz Luís 
Aparecido Bortolussi Júnior, da 1ª 
Vara Especializada da Fazenda 
Pública. 
 Em liminar concedida ao 
Sindicato dos Trabalhadores do 
Sistema Agrícola, Agrário e 
P e c u á r i o  ( S i n t a p - M T ) ,  o  
magistrado definiu multa diária de 
R$ 5 mil ao Estado, caso a medida 
não seja cumprida.
 O juiz concedeu a liminar 
a p ó s  o s  t r a b a l h a d o r e s  
comprovarem que tiveram 11 dias 
descontados pelo Governo no 
salário referente a junho. Conforme 
a decisão, a redução “lhes causará 
prejuízos de ordem financeira”.
 De acordo com a liminar, o 
Governo deverá ressarcir o período 
q u e  f o i  d e s c o n t a d o s  d o s  

trabalhadores. O pagamento dos 11 
dias deverá ser feito por meio de 
f o l h a  s u p l e m e n t a r .  O s  
trabalhadores fizeram greve entre 
os dias 31 de maio e 17 de junho em 
razão do não pagamento da 
Revisão Anual Geral. A Justiça 
chegou a permitir o corte de ponto.

em razão de participação em 
greve”. A determinação judicial 
des taca  que  os  serv idores  
cumpriram a lei que obriga que o 
órgão paralisado mantenha em 
funcionamento os serviços ou 
atividades essenciais.
 O fato de a paralisação não 
ter sido considerada ilegal é um dos 
argumentos uti l izados pelo 
magistrado para a decisão. Ele 
define multa diária de R$ 5 mil ao 
Estado, caso os pontos continuem 
sendo cortados.
 “Considerando que a greve 
não foi declarada ilegal e diante da 
possibilidade de compensação dos 
dias não trabalhados, DEFIRO a 
tutela de urgência para determinar 
que o réu se abstenha de proceder 
qualquer desconto salarial, a título 
de corte de ponto, na remuneração 
dos Associados/Sindicalizados, 
sob pena de multa diária no valor de 
R$ 5000,00”, diz trecho da decisão.

O subprocurador-geral da República, Edson Oliveira de Almeida, pediu que o Supremo 
Tribunal Federal (STF) determine o retorno do ex-deputado estadual José Riva à prisão

STF / OPERAÇÃO CÉLULA-MÃE 

Subprocurador-geral da República 
pede volta de Riva à prisão

O ex-deputado José Riva: parecer é pela volta à prisão

Foto: Marcus Mesquita
Assessoria 
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EFEITOS DA GREVE

Juiz impede que Governo corte 
ponto de servidores do Indea

 A liminar que permitia o 
desconto no pagamento dos 
servidores,  no entanto, foi 
derrubada. O juiz argumenta que, 
havendo a possibilidade de 
compensação dos dias parados, 
“por ora mostra-se indevido o 
desconto dos dias não trabalhados 

Magistrado 
determinou que o 
Paiaguás restitua 

11 dias 
descontados de 
trabalhadores
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