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SEBRAE

Seminário Desafio do Crescimento discutirá
Economia e Empreendedorismo em Cáceres
Foto: Arquivo

O Sebrae Cáceres realiza no dia 25 de maio o Seminário
Desafios do Crescimento. O evento é gratuito e faz parte do
Programa Sebrae Mais, que possui em seu portfólio diversos
produtos e serviços para empresas de pequeno porte que buscam a
evolução de seus negócios. Página 03

COMÉRCIO ILEGAL DE MADEIRA

Operação Nambikwara foi deflagrada
na manhã de ontem pela Polícia Federal

Foto: PF

Sebrae Cáceres promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e fomenta o empreendedorismo

SAÚDE

Consórcio deve assumir gestão
do Hospital Regional de Cáceres
Foto: Assessoria

O contrato com a
Associação Congregação
de Santa Catarina (ACSC),
que gerencia o Hospital
Regional de Cáceres se
encerra no próximo mês de
junho. Página 03

Operação acontece em Comodoro

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (16) a Operação
Nambikwara, visando desarticular associação criminosa envolvida
na prática reiterada de desmatamento e comércio ilegal de madeira.
Página 05

ESPORTES

Café da
Manhã
Página 02
Consórcio dever assumir a gestão do Hospital Regional após o fim do contrato

ENSINO SUPERIOR

Implantação de cursos da Unemat em
Cuiabá é discutida em audiência pública

Página 07

Foto: Deivid Fontes

Foi realizada nesta segunda-feira (15), na
Assembleia Legislativa, audiência pública para
discutir a implantação da Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat) em Cuiabá. Requerida pelo
secretário de Estado das Cidades, o deputado
licenciado Wilson Santos, a audiência levou ao
auditório Deputado Milton Figueiredo, alunos do
ensino médio, principalmente dos terceiros anos, das
escolas estaduais de Cuiabá: Raimundo Pinheiro da
Silva, Presidente Médici, André Avelino Ribeiro e
Francisco Alexandre Ferreira Mendes. Página 04
Plenário lotado na audiência pública que
discutiu a implantação da Unemat em Cuiabá
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O bem e o mal

Defensoria de MT: Experiências e Teses
Será lançado na próxima sexta (19)
o admirável livro organizado por Sandra
Cristina Alves. Ele vem com a missão de
auxiliar a aproximação entre a Defensoria
Pública e a população. Grande missão que
desvenda como funciona o trabalho dos
advogados que trabalham dia e noite como
último recurso de muitas pessoas.
A grande novidade é a distribuição
em vários temas através de vários
defensores. Tal proposta aproxima toda uma
instituição da sociedade e ainda permite que
vários especialistas exponham de forma
simples e jurídica vários temas.
Insta ressaltar que os artigos abrangem
temas como direito do consumidor,
progressão de regime (pena), execução
provisória e até mesmo a presunção de
inocência, ou seja, traz uma boa visão de
ambos os lados da moeda.
Os autores do primeiro livro escrito
pela Defensoria Pública são, por exemplo,
grandes defensores como Alessandra Maria
Ezaki, Bruna de Paiva Canesin, Fernando
Antunes Soubhia, Giovanna Marielly da
Silva Roberto Tadeu Vaz Curvo, Rosana
Leite Antunes de Barros, Tathiana Mayra
Torchia Franco, assim a grande idealizadora
Sandra Cristina Alves.
O livro será lançado, não por acaso,
no dia do Defensor Público e promete ser
um grande marco para a instituição e ouso
dizer que para os acadêmicos de direito
também, haja vista que será de grande
auxílio para os jovens que batalham
diariamente para auxiliar os menos
favorecidos dentro da academia.
Esta obra coletiva é, sem dúvidas, a
primeira em que grandes juristas deste
Estado se reúnem em prol de publicar algo
para o público em geral, principalmente
pela abordagem para a população em geral.
Detalhe, o mais incrível é a promessa de, ao
mesmo tempo, possuir profundidade
jurídica, tal situação prova que é possível
ser jurista e escrever para aqueles que não
são.
A obra inova, também, ao apresentar
a visão do defensor público para a
sociedade, pois a vivência destes
profissionais é mister para
compreendermos muitos dos problemas
sociais que atingem aqueles que costumam
viver marginalizados e esquecidos, assim
como é importante enxergar o mundo junto
daqueles que lidam diariamente com a
população com o menor acesso a tudo, seja a
direitos, seja a informação e até mesmo a
saúde e educação
Enfim, aguardemos o lançamento,
mas tenham a certeza de que estarei na
primeira fila com uma caneta e um
exemplar, será maravilhoso guardar uma
obra assinada por todos os seus autores em
uma empreitada que promete virar a página
daqueles que dedicam a sua vida para a
academia.
Akio Maluf Sasaki é acadêmico de Direito
da UFMT, preside a comissão dos
Estagiários da OAB/MT, atua em
cooperação internacional do turismo e
escreve neste Blog todo sábado akio_maluf@hotmail.com

O bem e o mal são simplesmente
palavras que correspondem a níveis de
compreensão do universo observável. A
vivência ética na nossa sociedade
imediatista tende a ser preguiçosa e
socialmente indiferente, fazendo com
que se tome como modelo do bem,
simplesmente, os costumes sociais
correntes.
Tudo piora quando tal vivência
se torna espiritualmente indolente e
moralmente estática, quando se assume
como modelo do bem as práticas e
tradições religiosas. Mas, a bondade, e
até mesmo a verdade, é sempre relativa
e sua percepção é o que permite ao ser
humano efetuar as decisões pessoais
que caracterizam uma vivencia ética ou
não.
Uma experiência é boa quando
eleva a apreciação da beleza, a vontade
moral, o discernimento da verdade, a
capacidade de amar e servir aos
semelhantes. Assim, há um aumento
dos ideais espirituais e capacidade de
experimentar a bondade e discernir a
verdade.
Já a capacidade de se manter no
erro e experimentar o mal somente será
superada pela longo ascensão da alma
humana até os níveis espirituais mais
altos.
A bondade é vivente, relativa,
sempre em progresso, é
invariavelmente uma experiência
pessoal e correlacionada com o
discernimento da verdade e da beleza. A
bondade se encontra no
reconhecimento dos valores positivos
que superam a miséria da vida humana.
Mas a possibilidade do mal é
necessária para a eleição moral, não sua
realidade. O mal potencial funciona
como o bem como estimulo para tomar
decisões de progresso moral, sendo que
o mal somente se torna uma experiencia
pessoal quando a mente moral o escolhe
deliberadamente.
Como exemplo concreto dessa
situação temos a superação de uma das
mais degradantes formas de relação
humana que já houve, a escravidão, no
exemplo americano. Inicialmente,
Abraham Lincoln não intencionava que
a sangrenta Guerra Civil fosse uma luta
pela libertação dos escravos, mas
somente proibindo-a nos novos
Estados, tendo lançado a Proclamação
de Emancipação somente quando a
posição da União ficou desesperadora.
Foi a guerra mais letal dos
tempos modernos antes da primeira
guerra mundial, com 620 mil soldados
mortos, quase o mesmo número de
americanos mortos na soma de todas as

demais guerras que se envolveram.
Mas, porque a escravidão era
uma força tão poderosa nos Estados do
sul, a ponto de envolver tanta gente que
se sentia honrada, religiosa e decente
por morrer e matar na defesa dessa
“instituição peculiar”? Não era
interesse direto, pois dos 8 milhões de
brancos que viviam nos estados
escravagistas somente 383 mil
possuíam escravos, dos quais metade
tinha menos que cinco.
Apenas três mil dos tais 8
milhões correspondiam à imagem de
fidalgos donos de “plantations”, com
mais de 100 escravos, plantando tabaco,
açúcar, arroz e algodão de forma
eficiente. Sua riqueza dependia de
expansão em novos estados comprados
da França ou conquistados da Espanha,
o que era mal visto pelos estados do
norte, com economia calçada em
pequenos agricultores e
industrialização incipiente.
O sul escravagista era muito
mais rico, inclusive mais rico que
qualquer pais europeu, com exceção da
Grã-Bretanha. E esteve várias vezes
próximo à vitória, alcançada pelo norte
pela firme liderança de Lincoln,
melhores generais, violenta repressão a
motins e, principalmente, a força bruta
representada por uma população maior
e mais industrias.
O sul sofreu com a morte de um
quarto de sua população masculina,
soldados que não lutavam pela
escravidão, porque escravos não
tinham, mas sim por lealdade à terra, à
família e tradições locais, além do
medo, justificável, das péssimas
condições de vida reservado aos
trabalhadores nas fábricas no início da
revolução industrial.
O fim da Guerra Civil e a
abolição da escravidão não significou
melhores condições de vida para os
escravos, que muitas vezes passaram a
viver sob mais miséria e opressão do
que antes, nem para os nativos
americanos, vítimas do projeto
expansionista dos Estados Unidos
fortalecido pela homogeneização
política e econômica que se seguiu.
Mas, exemplifica bem como o
ser humano individualmente ou nas
suas várias coletividades só tem valor
na medida em que aumentem o bem
estar, a felicidade e o progresso dos
indivíduos e do conjunto planetário.

VAGA CONSELHO TUTELAR
O Conselho Tutelar de Cáceres abre no
período de 22 a 26 de maio inscrições para
o Processo de Escolha Suplementar para
membros. O processo visa selecionar um
titular imediato e um suplente. A carga
horária é de 40 horas semanais. As
inscrições podem ser realizadas na Casa
dos Conselhos, situada a Rua das
Turquesas, nº 133, Bairro Vila Mariana,
das 7h 30 as 11h 30 e das 13h 30 as 17h 30.
Maiores informações estão no edital do
concurso que pode ser acessado pelo link:
eleicao_do_conselho_tutelar_2017.docx
LEI DA GORJETA
Entrou em vigor desde sábado (13), a Lei
nº 13.419 que regulamenta a cobrança e
distribuição de gorjetas em bares,
restaurantes, hotéis, motéis e outros
estabelecimento. O texto sancionado pelo
presidente da república estabelece que o
valor pago seja incorporado como
remuneração dos trabalhadores e
contribuirá para encargos sociais,
previdenciários e trabalhistas, sendo
considerada parte do salário do
funcionário e não mais como uma
gratificação. A partir de agora o
empregador deverá anotar na carteira de
trabalho e no contracheque do empregado
o valor do salário contratual fixo, além do
percentual recebido em gorjeta, calculado
com base no valor médio registrado nos
últimos 12 meses
TERRITÓRIOS DA ARTE
O Projeto Territórios da Arte, da
Universidade Federal Fluminense em
parceria com a Fundação Nacional de
Artes/Funarte, inicia seu ciclo por Cuiabá
nesta quinta-feira,18. O evento apoiado
pela Secretaria de Estado de Cultura
acontece no Cine Teatro. O projeto tem
como proposta a interação com
representantes de diversas vertentes
culturais e artísticas da região CentroOeste, delineando um mapa local. Haverá
ainda uma série de seminários, permeados
por outras atividades, os quais permitirão a
reflexão sobre memórias, direitos autorais,
construção de identidade, entre outros
temas. O evento além de promover o
diálogo, visa a construção de um mapa que
servirá como instrumento de política
cultural, como cartografia social e como
registro, tornando Cuiabá e suas
interseções com as demais localidades o
primeiro grande conjunto de
conhecimento cultural e artístico do
Territórios da Arte.
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
O governo do Estado de Mato Grosso se
mobiliza em apoio ao Programa Saúde na
Escola-PSE, do Governo Federal, na
intenção de somar esforços para fortalecer
a atenção integral das crianças,
adolescentes e jovens que estão na rede
pública de ensino estadual e municipal. A
adesão ao programa teve início no dia 2 de
maio e segue até 14 de junho. As regras
novas e critérios foram redefinidos pela
Portaria Interministerial nº 1055 de 25 de
abril de 2017/MS que dispõe sobre o
incentivo financeiro para o custeio das
ações.

Sandra Cristina Alves é defensora
pública do Estado, escritora e escreve
exclusivamente neste Blog toda
segunda (sandrac.alves@terra.com.br)
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FIPe

Os três primeiros colocados de cada modalidade serão premiados. Só no 1ª Desafio Mountain Bike, 216 competidores se inscreveram

1º Desafio Mountain Bike
já tem 216 atletas inscritos
Assessoria

Foto: Ilustrativa

A

lém das competições de
pesca, o Festival
Internacional de Cáceres,
também se destaca pelo
envolvimento de centenas de
pessoas nos torneios de Bozó,
Truco Espanhol, Vôlei de Areia,
Futebol de Areia, Handebol de
Areia, Corrida de Canoa, Corrida
de Caiaque, Futevôlei e Ciclismo.
As competições serão realizadas
no sábado, 10 e no domingo, 11
de junho.
Os três primeiros
colocados de cada modalidade
serão premiados. Só no 1ª
Desafio Mountain Bike, 216
competidores se inscreveram.
Conforme o secretário
Marco Antônio do Nascimento
(Marcão), as inscrições para as
demais competições podem ser
feitas gratuitamente na Secretaria
de Esporte e Lazer, localizada no
Centro Municipal de Cultural.
O Festival de Pesca de
Cáceres, o maior do Turismo do
gênero no Mato Grosso, terá
shows nacionais, Feira

sematur.cac.mt@gmail.com
A programação completa

do evento está disponível do site
www.fipcaceres.com.br

SAÚDE

Consórcio deve assumir gestão
do Hospital Regional de Cáceres
Lis Ramalho

P

Inscrições estão sendo realizadas na Secretaria de Esporte e Lazer, localizada no Centro Municipal de Cultural

Empresarial, Feira de Artesanato
e Feira da Agricultura Familiar.
Outras informações sobre
o Festival de Pesca podem ser
obtidas na Sematur, localizada na

Praia do Daveron, ou contato
pelos telefones Fone/Fax: (065)
3222-3455 (065) /3222-3499 ou
p e l o
E - m a i l :
sicmatur@caceres.mt.gov.br

SEBRAE

Seminário Desafio do Crescimento discutirá
Economia e Empreendedorismo em Cáceres

ara que a unidade não
fique desamparada e o
governo do Estado tenha
tempo de decidir com
tranquilidade qual medida tomar
a cerca do gerenciamento da
u n i d a d e , o d e p u t a d o D r.
Leonardo (PSD), juntamente
com o presidente do Consórcio
Intermunicipal de Saúde da
Região Sudoeste de Mato Grosso,
o prefeito de São José dos Quatro
Marcos, Ronaldo Floreano se
reuniram com o governador
Pedro Taques.
Durante a reunião com o
governador, Dr. Leonardo expôs
a preocupação dos rumos da
gestão do Hospital, tendo em
vista que não há expectativa de
nova prorrogação contratual com
a Santa Catarina, já que a decisão
é uma determinação interna da
Congregação, que já encerrou
contrato com as demais unidades
hospitalares do Brasil.
Somente Mato Grosso
ainda está com o contrato em

aberto, devido a um trabalho de
articulação do deputado Dr.
Leonardo, que foi a São Paulo no
ano passado solicitando a
prorrogação de mais alguns
meses. A época o pedido foi
atendido sendo adiado até junho.
“Para fazermos essa
transição com tranquilidade,
sentamos com o governador para
que o Consórcio assuma e o
governo possa decidir com calma
qual será o modelo de
gerenciamento do nosso hospital.
Confiamos no prefeito Ronaldo,
pois ele já foi secretário de saúde
e conhece a área, respeita a parte
técnica. Fizemos o compromisso
de termos uma ala de
administração hospitalar, que
possa ser conduzido somente por
técnicos especializados.
Desta forma eu me sinto
tranquilo, pois sabemos que ele
não deixará a politicagem
interferir na condução da gestão
do Hospital Regional de
Cáceres”, destacou Dr. Leonardo.

Da Redação

Foto: Assessoria

C

om carga horária de 4
horas, as atividades terão
início as 18h 30, no Sesi
Clube e são direcionadas a
potenciais empresários,
microempreendedores
individuais, microempresas,
empresas de pequeno porte e
produtores rurais da cidade e
região.
A programação do evento
inclui duas palestras, uma com
David Portes, que desenvolverá o
tema "Uma lição de
empreendedorismo. David é excamelô e se destacou com suas
irreverentes estratégias para

vender doces pelas ruas do Rio de
Janeiro. Em seu currículo mais de
1.500 palestras ministradas pelo
Brasil, Estados Unidos e Japão.
Samy Dana, professor com pósdoutorado em Business,
coordena o Núcleo de
Criatividade da Fundação
Getúlio Vargas. É colunista da
Globo News, Folha de São Paulo,
Você S/A e autor de livros na área
econômica, ministrará a palestra
"Perspectivas Econômicas".
O objetivo do evento é
apresentar temáticas e tendências
em gestão para empresas de
pequeno porte, proporcionar o
Foto: Divulgação

intercâmbio entre empresários e
debater formas de gestão para o
desenvolvimento e expansão de
empresas de pequeno porte.
Além das palestras a
consultora Maura Andreia
destaca que o seminário
"Desafios do Crescimento"
agrega valor não só na carreira
profissional, mas também na
pessoal, pois durante o evento as
empresas participantes vão se
conhecer e interagir uns com os
outros e poderão visualizar quais
são as dificuldades que enfrentam
no dia a dia e que outras empresas
já conseguiram resolver.
"Com esse intercâmbio, o
empresário ganha tempo e
conhecimento", frisa a
consultora. As inscrições podem
ser realizadas pelo telefone (65)
3211-6700 falar com Maura ou
Aline.

Em reunião com o governador, Dr. Leonardo expôs a preocupação dos rumos da gestão do Hospital

Vagas Limitadas
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Pela primeira vez, cadeia produtiva amarga quarta queda consecutiva na arroba

Pecuária registra pior preço da
arroba dos últimos seis meses

Assessoria

Foto: Divulgação

O

preço da arroba do boi à
vista registrou a quarta
queda consecutiva e o
menor valor desde outubro do ano
passado. A desvalorização da arroba
do boi gordo em abril foi de 1,17%
na comparação com março,
estabelecendo-se em com média de
R$ 123,66. Comparando com o
preço da arroba em maio do ano
passado, a queda é de 5,6% sobre R$
131 praticado há um ano.
Este movimento deriva da
diminuição nos abates, que em abril
registrou o menor índice em Mato
Grosso. De acordo com
levantamento do Instituto MatoGrossense de Economia
Agropecuária (Imea), houve uma
queda de 22% no volume de animais
abatidos em comparação com
março, somando 283,3 mil animais
no quarto mês ante 366,4 mil no
terceiro mês.
Os números comprovam os

Gráfico da evolução do preço na cadeia da carne bovina

impactos da decisão dos frigoríficos
de suspenderem os abates no
Estado, o que prejudicou a cadeia
produtiva pressionando o preço da

arroba.
O diretor-executivo da A
Associação dos Criadores de Mato
Grosso (Acrimat), Luciano Vacari,

explica que os números mostram
que a indústria atingiu o objetivo,
derrubando o preço e manipulando
o mercado da pecuária de corte.
“Com o pretexto da
Operação Carne Fraca, os
frigoríficos conseguiram paralisar
as atividades para ampliar a oferta
de bois e pressionar os preços. Esta
ação é possível porque temos um
mercado concentrado e controlado
por dois ou três grandes grupos,
sendo que um deles detém 50% das
unidades do estado”, afirma
Luciano Vacari.
Preços - A diferença na evolução de
preços na cadeia produtiva da carne
bovina é discrepante. Enquanto a
carne no varejo registrou alta de
268% desde 2005 e no atacado alta
de 175%, a arroba do boi variou
150% (gráfico abaixo).
Se analisados os dados por
recortes de tempo, é possível ver
que de 2005 a 2008 os preços

variavam proporcionalmente nos
três campos. A partir de 2008,
quando há uma crise no setor, a
variação de preço no varejo passa a
se distanciar dos demais elos e a
partir de 2015 a arroba do boi
assume definitivamente a menor
escala de crescimento.
“Este gráfico comprova o
que a Acrimat fala há anos. O
produtor e o consumidor são os
únicos prejudicados neste
segmento.
Tem setores estão ganhando
em cima disso e o pecuarista tem
cada vez mais dificuldade de fechar
as contas da produção”, avalia
Vacari.
Dados do Imea apontam
que que o custo da cria passou de R$
80 por arroba em 2009 para R$ 130
em 2016, um crescimento de 62%.
No mesmo período, o custo com
para a engorda 85%, passando de
R$ 70 para R$ 130 por arroba.

ENSINO SUPERIOR

Implantação de cursos da Unemat em
Cuiabá é discutida em audiência pública
Hemilia Maia

R

epresentantes dos poderes
Legislativo, Executivo e
Judiciário, professores da
Unemat e professores e alunos do ensino
médio discutiram durante três horas a
implantação da Unemat em Cuiabá com o
propósito de atender a baixada Cuiabana.
O desejo de que esse pleito se concretize
foi unânime, porém a forma de como
fazê-lo dividiu opiniões.
O vice-reitor, Ariel Lopes,
lembrou que a Educação nunca é
prestigiada como deveria quando a
questão está relacionada a investimentos
e que a Unemat faz Educação com
dificuldades há quase 40 anos. "Nós
temos carências, mas não somos
precários nem deficitários. Para viabilizar
a vinda da Unemat para baixada cuiabana
precisamos aumentar nossos repasses.
Precisamos planejar para não
termos prejuízos no futuro", frisou Ariel
Lopes que apontou as discussões
propositivas como benéficas para a oferta
da melhor educação possível. O
secretário de Estado da Secretaria de
Ciência e Tecnologia, Domingos Sávio,
disse que o governador Pedro Taques já

solicitou estudos para a implantação de
turmas fora de sede em Cuiabá, a exemplo
de Rondonópolis.
Segundo Domingos Sávio estes
cursos seriam ofertados na estrutura física
da nova escola técnica estadual que está
sendo construída no Bairro Carumbé, que
no momento está com 60% das obras
concluídas e com previsão de
inauguração para fevereiro de 2018.
Domingos Sávio disse ainda que
a construção da estrutura física do
câmpus da Unemat, no Parque
Tecnológico de Mato Grosso seria
construída a médio prazo. "Hoje seriam
necessários 14 milhões de reais em
investimentos para a construção",
afirmou Sávio em contraposição com os
cerca de 4 milhões de reais para o custeio
dos quatro cursos na estrutura da escola
técnica. Mas o secretário lembrou que as
tomadas de decisão serão em consonância
com os conselhos da Unemat.
A importância da Instituição foi
pontuada em todas as falas, em especial
na do ex-prefeito de Cáceres e um dos
fundadores da Unemat, professor Ivo
Scaff Cuiabano. "Essa Instituição é a mais
Foto: Deivid Fontes

Alunos da rede pública marcaram presença

importante de Mato Grosso. Tem nosso
DNA. A Unemat tem obrigação de
assessorar a Assembleia Legislativa e o
poder Executivo no desenvolvimento de
políticas públicas para o nosso Estado", o
secretário adjunto de Política
Educacional da Secretaria de Educação,
Edinaldo Gomes de Sousa, o professor
Edinho, lembrou que ao longo de 40 anos
a Unemat "instituição de excelência"
vem formando professores e reforçou a
necessidade de que continue formando.
Wilson Santos foi taxativo em
dizer que a vinda da Unemat para Cuiabá
é uma questão de justiça. "Os filhos daqui
também tem direitos, também pagam
impostos, é uma justiça tributária. Se
formos esperar as condições ideais e
perfeitas vai demorar. Se o Ivo e o prefeito
Ernani Martins tivessem esperado
recursos a Unemat não teria nascido.
Vamos caminhar caminhando. Ano que
vem eu e o deputado Alan Kardec iremos
cada um destinar 1 milhão de reais em
emenda parlamentar para iniciar a vinda
da Unemat", declarou o secretário. Alan
Kardec pontuou que a baixada cuiabana é
composta por mais de 1 milhão de
pessoas entre elas cerca de 20% são
jovens. "Nada mais justo que sejamos
contemplados com a Unemat aqui",
defendeu o deputado que também é
professor e que presidiu a audiência, mas
advertiu: "Nós não faremos emendas
soltas, elas tem que estar amarradas para
que sejam perenes".
O conselheiro do Tribunal de
Contas, Waldir Júlio Teis, perguntou:
"Qual o tamanho da Unemat que
queremos aqui? Os recursos virão de
onde? Temos que fazer contas. Os
recursos da Unemat já estão escassos com
a estrutura atual. Nós não precisamos só
de banco de escola. Será preciso mais
professores, construir laboratórios, tudo
demanda mais custo", advertiu. O
professor da Unemat e vice-presidente da
Associação dos Docentes da Instituição,
João Sanches, comunga das mesmas
preocupações e foi categórico
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"Precisamos de garantias, garantir vagas
para professores concursados com
calendário de concurso público e dotação
orçamentária para manutenção".
A professora da Unemat
Luciene Neves comentou que a discussão
sobre a abertura de um câmpus em Cuiabá
ou Várzea Grande já ocorre há alguns
anos dentro da Instituição, mas que a
grande preocupação seria em quê termos.
"Pra nós, não interessa muito que as
condições sejam precárias. Cursos fora de
sede no princípio contam com recursos e
depois? O ônus fica para a Unemat. Nós
que sofremos a precarização. Só emendas
parlamentares não resolvem o problema".
Luciene ainda lembrou que a Unemat foi
para os lugares que nenhuma instituição
quis ir. "Vir para grandes cidades pode
matar a universidade no interior onde ela
precisa continuar forte", concluiu.
Os jovens presentes na

audiência aproveitaram a oportunidade
para questionar também os problemas
vivenciados no ensino médio como de
infraestrutura e de educação em si. O
aluno Nicolas Saíde da escola Raimundo
Pinheiro convidou os deputados e
representantes da Educação a visitarem a
escola e disse mais: "com o ensino que
nós temos não temos condições de
competir em igualdade com os alunos das
escolas particulares". A diretora do
Presidente Médici ampliou a discussão e
lembrou da base.
"Para as universidades estaduais
e federais serem fortes os alunos tem que
estar preparados para elas". afirmou.
Entre a fala dos professores mais
investimentos nos profissionais da
educação foram recorrentes.
O pró-reitor de Gestão
Financeira da Unemat, Alexandre Porto,
acompanhou o reitor nesta audiência.
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COMÉRCIO ILEGAL DE MADEIRA

Operação Nambikwara foi deflagrada
na manhã de ontem pela Polícia Federal
Assessoria
Foto: PF

nativa, em terras de domínio
público ou devolutas, sem

autorização do órgão
competente.

QUADRILHA

Operação Corsários do Asfalto combate organização
criminosa especializada em roubos de pneus
Assessoria PJC-MT

A

Comércio de madeira ilegal

A

ação policial foi
desencadeada na região
de Comodoro (MT) e
aldeias da Terra Indígena
Nambikwara.
Cerca de 80 policiais
federais cumprem oito
mandados de prisão temporária,
um mandado de prisão
preventiva e 16 mandados de

busca e apreensão expedidos
pela Justiça Federal – Subseção
de Cáceres (MT).
As investigações
apontam a participação de
índios e alguns líderes de
aldeias em um esquema onde
comerciantes madeireiros
adquiriam o produto extraído
ilegalmente do interior das

áreas indígenas. A Fundação
Nacional do Índio (Funai)
acompanha o cumprimento dos
mandados.
Os presos serão
indiciados pelos crimes de
receptação, associação
criminosa e por desmatar,
explorar economicamente ou
degradar floresta, plantada ou

operação “Corsários do
Asfalto”, deflagrada na
sexta-feira (14.05) pela
Polícia Civil de Goianésia (GO) e a
Polícia Rodoviária Federal de
Goiás, desarticulou uma
organização criminosa que agiu
em pelo menos 10 roubos de
carretas em municípios da região
Sul de Mato Grosso. Seis pessoas
foram presas e duas estão
foragidas.
O grupo criminoso era
investigado também pelo núcleo
de Inteligência operacional da
Delegacia de Alto Araguaia da
Polícia Civil de Mato Grosso, onde
foi registrado o roubo de duas
carretas no mês de abril. A
investigação da Polícia Civil
cruzou com as apurações da
Polícia Civil de Goianésia (GO),
que iniciaram troca de
informações juntamente com a
Polícia Rodoviária Federal,
descobrindo que o alvo principal
eram os pneus e as rodas das
carretas.
Em nota divulgada, a
Polícia Civil de Goiás e a PRF
informaram que a operação
ocorreu nos municípios de
Goiânia, Goianésia e Anápolis,
onde os mandados de prisão e
busca apreensão foram cumpridos.
As prisões foram efetuadas
pelo GT3 – Grupo Tático da
Polícia Civil de Goiás, e por
policiais de Grupos especializados
d a P R F. D o i n í c i o d a s
investigações até agora, a polícia já
havia identificado mais de 50
roubos à caminhoneiros nas
rodovias dos Estados do Tocantins,
Mato Grosso, Goiás e Maranhão,
praticados pela associação
criminosa. Os suspeitos são
investigados por associação para
prática criminosa, latrocínio,
roubo, cárcere privado e
receptação qualificada.
Segundo as forças
envolvidas, a intenção foi

desmanchar uma quadrilha que
atuava com o assalto a veículos de
carga para a retirada e revenda dos
pneus e rodas. Estima-se que o
número de pneus e rodas roubados
já ultrapassa 700. Além dos pneus
e rodas, outros pertences dos
motoristas também eram levados.
De acordo com informações
preliminares, a quadrilha era
composta por oito pessoas, quatro
assaltantes, dois receptadores e
dois compradores. Os assaltantes
residiam na cidade de Goianésia, e
são dos Estados de Sergipe e
Maranhão. Ambos com passagens
pela polícia por latrocínio, roubo e
homicídio.
O centro das ações eram
comandadas de Goianésia, onde os
pneus eram ocultados e repassados
aos receptadores de Goiânia e
Anápolis, que também foram
presos na operação.
Dentro da organização, as
funções eram distribuídas,
primeiramente, no assalto e
retirada dos pneus, em seguida,
chegando na cidade, o material era
repassado aos receptadores e, a
partir disso, era feita a revenda das
rodas. Todo esse processo não
levava mais de dois dias e, a cada
remessa, eram repassados de 30 a
60 pneus.
Além do roubo e comércio
ilegal dos pneus, com a quadrilha,
foram encontrados sete veículos,
todos roubados e/ou placas
clonadas. Dois caminhões, que
eram usados para fazer os assaltos
e cinco veículos de passeio, todos
de luxo.
Segundo a polícia, os
indivíduos encomendavam o furto
dos automóveis e negociavam a
troca pelos pneus roubados.
Até o momento, seis
envolvidos foram capturados pela
polícia e dois continuam
foragidos. Os presos permanecem
na Delegacia da Polícia Civil, em
Goianésia.
Foto: PJC

Seis envolvidos foram presos e dois estão foragidos
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A proposta em favor do Instituto foi então escrita pelos professores da Unemat que agora comemoram o resultado

Instituto Munduruku e Unemat conseguem
recursos para valorização da etnia
Hemilia Maia
Foto: Moisés Bandeira

O

Instituto Munduruku, da
etnia de mesmo nome, foi
contemplado como
Ponto de Cultura e receberá um
valor de apoio de 60 mil reais do
Estado por meio da Secretaria de
Cultura de Mato Grosso.
Os professores Saulo
Augusto de Moraes e Ana Maria
de Lima, ambos da Universidade
do Estado de Mato Grosso
(Unemat), câmpus de Juara,
viram no Edital de Seleção
Pública nº006/2016/SEC-MT
"Rede de Pontos de Cultura da
Política Nacional de Cultura Viva
no estado de Mato Grosso",
publicado em novembro de 2016,
uma chance de promover o
resgate e a produção de
artesanatos tradicionais da etnia
Munduruku presente no
município que fica distante mais
de 630 km da capital.
A proposta em favor do
Instituto foi então escrita pelos
professores da Unemat que agora
comemoram o resultado. "São
indígenas da região que carecem
de apoio dos mais diversos e o
Instituto e a Unemat já são
parceiros de longa data por meio
de trabalhos de pesquisa"
comentou Saulo Moraes. O
resultado final do edital trouxe os

visibilidade e valorização dos
artefatos indígenas Munduruku,
como arco e flecha, bordunas,
vestimentas tradicionais, pinturas
que são os bens imateriais,
ligações e cânticos e ainda, de
logística e difusão da vivência

dos indígenas da sua etnia.
Marcelo ainda citou que existem
mais três povos indígenas no
município de Juara. São eles os
Apiakás, Kaiabis e Rikbatsas.
E lamentou que sejam
pouco conhecidos.

XX MARCHA A BRASÍLIA

AMM defende pauta municipalista
em plenário da Câmara Federal
Agência de Notícias da AMM

T

Instituto Munduruku, foi contemplado como Ponto de Cultura e receberá um valor de apoio de 60 mil reais

14 Pontos de Cultura
selecionados na categoria
Municípios da Região
Metropolitana do Vale do Rio
Cuiabá e os 21 da categoria
Municípios do Interior do Estado,
entre eles Monjoroko wuy babi
mobaput ap (Mostrando a Arte
Munduruku): Produção e Resgate
do Artesanato Indígena
Munduruku.
Ana Maria explicou que o
Instituto Munduruku trabalha
com diversas expressões
culturais entre elas a dança, que
podem resgatar a história da

etnia, desenvolve artefatos de
caça e pesca e adornos que
contribuem com a renda do povo
indígena.
«A demanda veio da
comunidade. É papel da
Universidade ouvir e conhecer as
reais necessidades dos que estão a
sua volta. E nós também nos
colocamos a disposição de outros
pleitos sociais", disse a
professora.
O procurador do Instituto,
professor egresso da Unemat,
Marcelo Munduruku, disse que
esse apoio financeiro promoverá

rês itens importantes da
pauta municipalista foram
defendidos nesta segundafeira (15) no plenário da Câmara
dos Deputados, em Brasília, pelo
presidente da Associação Matogrossense dos Municípios,
Neurilan Fraga. O
pronunciamento integrou a
programação da XX Marcha a
Brasília em Defesa dos
Municípios, que teve início
ontem com a participação de
prefeitos de todo o país. A
mudança na Lei Kandir, o Pacto
Federativo e o veto ao Imposto
sobre Serviços – ISS foram os
temas abordados.
Fraga sugeriu a
participação de senadores na
Comissão Especial criada pela
Câmara para discutir a Lei
Kandir. A sugestão visa a acelerar
a tramitação no Congresso do
Projeto de Lei 288/2016, de
autoria do senador Wellington
Fagundes e elaborado pela AMM
em parceria com a Confederação
Nacional dos Municípios. O
projeto visa à compensação
integral aos entes federados da
perda de receita causada pela
desoneração das exportações,
estabelecida pela lei.
Fraga ponderou que a Lei
Kandir é importante, pois
equilibra a balança comercial
brasileira, consolida o
agronegócio, mas impacta as
finanças municipais e penaliza o
cidadão, principalmente aqueles
que moram nos estados
produtores da produção primária.
“Só os municípios deixaram de

arrecadar nesses últimos 10 anos
quase R$ 200 bilhões. Mato
Grosso, que é o maior produtor da
produção primária de soja, de
carne, de algodão, só no ano
passado deixou de arrecadar R$ 5
bilhões. Os municípios matogrossenses deixaram de arrecadar
no ano passado cerca de R$ 1,3
bilhão. E o Governo Federal faz
uma compensação através do
FEX de apenas R$ 96 milhões
para os municípios do estado,
menos de dez por cento do que
nós deixamos de arrecadar”,
frisou.
Fraga também ressaltou aos
deputados a importância da
revisão do Pacto Federativo para
tornar mais justa a divisão de
recursos entre os entes federados.
O presidente da AMM se
dirigiu, ainda, aos deputados que
votarem a favor do veto do
Imposto sobre Serviços – ISS,
cartão de crédito, plano de saúde.
“O deputado que votar a favor do
veto do presidente Michel Temer
estará votando contra os
municípios brasileiros”, afirmou.
A derrubada do veto à matéria do
ISS é um dos itens da pauta
municipalista.
Os gestores argumentam
que o veto impede que cerca de
R$ 6 bilhões sejam redistribuídos
aos municípios. Os dispositivos
vetados tratam da mudança do
local de recolhimento do
imposto, ou seja, os serviços de
administração de cartões de
crédito e débito passariam a ser
recolhidos onde está estabelecido
o tomador do serviço.
Foto: AMM

Presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios, Neurilan Fraga
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BOLA NA REDE

Nos 10 jogos realizados foram feitos 33 gols, marca que só perde para 2007, quando os
jogadores balançaram a rede 39 vezes; nenhuma vitória de visitante também chama a atenção

Brasileirão tem segundo melhor
início desde 2006 em gols marcados
Globo Esporte
Foto: Reprodução

A

julgar pela rodada de
estreia, quem estava
ansioso pelo início do
Brasileirão 2017 para ter a
oportunidade de acompanhar
jogos competitivos, equilibrados
e, acima de tudo com muitos gols,
não se decepcionou.
Nos 10 confrontos
disputados, a bola estufou a rede
33 vezes, o que dá uma média de
3,3 por partida.
Foi a segunda melhor
marca da competição desde 2006,
quando o campeonato no sistema
de pontos corridos passou a ser
disputado por 20 clubes,
perdendo apenas para 2007, com
39 gols assinalados.

O desempenho deste ano
superou o de 2015. Na ocasião, os
jogadores fizeram os goleiros
buscar a bola dentro da meta em
28 oportunidades.
Lembrando que o atual
formato de disputa foi implantado
em 2003 com 24 equipes, número
que se repetiu no ano seguinte e
passou para 22 em 2005.
Nos três anos, os números
de gols marcados foram 35, 29 e
30, respectivamente.
Pelo visto, os atletas
colocaram o pé na forma para se
redimir da pior performance neste
período, ocorrida no ano passado,
com apenas 14 gols, seguida
pelas edições de 2014 (16) e 2006

(18).
Se o empate por 0 a 0 entre
Avaí e Vitória, na Ressacada, foi a
única partida sem gol na primeira
rodada, o duelo entre Bahia e
Atlético-PR, vencido pelo
Tricolor de Aço por 6 a 2, na
Fonte Nova, compensou com um
total de oito gols marcados, para
alegria sobretudo da torcida
baiana que aproveitou o fato de a
equipe jogar em casa para
empurrar o time e comemorar
bastante.
Por falar em mando de
campo, esta foi a primeira vez na
era dos pontos corridos, iniciada
em 2003, que o Brasileiro termina
a primeira rodada sem vitória dos

ENQUADRADO

Torcedores enquadram Sassá na saída
do treino e cobram comprometimento
Globo Esporte

U

m
g r u p o
d e
aproximadamente 20
torcedores do Botafogo foi
na manhã desta terça-feira ao
Nilton Santos atrás de Sassá. O
motivo? Cobrar comprometimento
do atacante após os últimos
episódios: corte da estreia do
Campeonato Brasileiro por
indisciplina; fotos na noite do Rio
de Janeiro e uma suposta conversa
de WhatsApp que circula nas redes
sociais, na qual desdenhava do
clube. Ao avistarem o carro do
atacante, fecharam o portão do
estacionamento, exigiram uma
conversa e enquadraram o jogador,

que desceu do veículo.
Segundo relatos, os ânimos
estavam exaltados no início, mas se
acalmaram quando Sassá saiu pelo
portão para ir até eles do lado de
fora, junto de um dos seguranças do
Botafogo. O tom foi de cobrança,
porém, o papo foi pacífico quando a
imprensa chegou e recebeu o
pedido para não filmar. O atacante
negou que a conversa de WhatsApp
seja dele, alegando que não sabe
usar a crase que aparece no batepapo, e disse que ficou chateado
com a barração, mas não falta
comprometimento. Questionado
por um torcedor se iria para o
Foto: Arquivo Pessoal

Torcedores enquadraram Sassá no portão do estacionamento do Nilton Santos

Flamengo, disse que não.
No final, a cobrança
terminou em apoio, com pedidos de
fotos (e gritos de que "isso a
imprensa não mostra") e aplausos
dos torcedores. Bruno Silva, que
saía com Sassá no momento,
também foi cobrado pela derrota
para o Grêmio no domingo, mas
argumentou que foi um jogo
atípico, em que todos jogaram mal.
O clima tranquilo permitiu até que
o volante gravasse um vídeo
convocando a torcida para lotar o
estádio nesta quinta-feira, contra o
Atlético Nacional, da Colômbia,
valendo vaga nas oitavas de final da
Libertadores. O grupo exigiu a
classificação.
Sassá sequer foi a campo
nesta terça-feira. Segundo a versão
do clube, o atacante ficou na
academia a pedido da prepraçaõ
física, mas o GloboEsporte.com
apurou que ele está sem clima
internamente. Os últimos atrasos
nos treinamentos e o
comportamento do atacante
deixaram sua situação complicada
em General Severiano. Seu
contrato com o Botafogo termina
no fim do ano, e a renovação está
distante. A pedida do jogador de R$
5 milhões de luvas e R$ 300 mil de
salário assustou os dirigentes, e a
negociação está travada.
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Avaí x Vitória foi o único jogo que terminou empatado por 0 a 0 na primeira rodada

visitantes.
Foram sete triunfos dos
mandantes - Fluminense 3 x 2
Santos; Palmeiras 4 x 0 Vasco;
Cruzeiro 1 x 0 São Paulo; Bahia 6
x 2 Atlético-PR; Ponte Preta 4 x 0
Sport; Grêmio 2 x 0 Botafogo; e
Coritiba 4 x 1 Atlético-GO - e
outros três empates - Flamengo 1
x 1 Atlético-MG; Corinthians 1 x
1 Chapecoense; e Avaí 0 x 0
Vitória. Chama a atenção o fato
de o Coxa ter devolvido este ano a
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Esotérico
Mercúrio deixa Áries e
começa sua caminhada
através de Touro marcando o
início de uma fase de maior
envolvimento com negócios
relacionados ao aumento de
seus rendimentos. Você estará mais
estrategista, a comunicação focada e, por
esse motivo, com grande possibilidade de
firmar bons negócios.

Mercúrio deixa Áries e
começa sua caminhada
através de Touro marcando o
início de uma fase de maior
contato com seu mundo
emocional e necessidade de
envolver-se mais efetivamente com
estudos esotéricos ou psíquicos. O período
pode envolver a negociação de um acordo
de sociedade ou parceria financeira.

Mercúrio deixa Áries e
começa sua caminhada
através de seu signo
marcando o início de uma
fase de melhora significativa
na comunicação e novas
oportunidades nos negócios. Novos
amigos se aproximam de você e antigas
amizades são renovadas. Você estará mais
aberto, simpático e comunicativo.

Mercúrio deixa Áries e
começa sua caminhada
através de Touro marcando o
início de uma fase de
movimento intenso na vida
social e aproximação de
amigos, novos e antigos. O período, que
dura algumas semanas, pode envolver uma
negociação ou acordo relacionados a um
novo contrato.

Mercúrio deixa Áries e
começa sua caminhada
através de Touro marcando o
início de uma fase de
introspecção e necessidade de
distanciamento da vida social.
O momento envolve reflexão e
interiorização. Você estará mais voltado para
questões íntimas e sentimentos do passado.
Bom para o planejamento de um novo
projeto.

Mercúrio deixa Áries e
começa sua caminhada
através de Touro marcando o
início de uma fase de rotina
movimentada e possibilidade
de abertura de portas e novas
oportunidades de trabalho. Acordos e
negociações podem ser feitos levando a um
novo contrato, especialmente se for um
profissional independente.

Mercúrio deixa Áries e
começa sua caminhada
através de Touro marcando o
início de uma fase de maior
envolvimento com sua vida
social e aproximação dos amigos. É
bastante provável que você seja convidado
para fazer parte ou gereciar um novo
projeto em equipe. Maior envolvimento
com questões sociais e políticas.

Mercúrio deixa Áries e
começa sua caminhada
através de Touro marcando
o início de uma fase de
movimento intenso em sua
vida social, muito divertimento, alegria e
prazer. O período, que dura algumas
semanas, pode envolver a chegada de um
romance que começa a ser desenhado pelo
Universo.

Mercúrio deixa Áries e
começa sua caminhada
através de Touro marcando o
início de uma fase de maior
envolvimento com sua
carreira e projetos
profissionais. Um plano de negócios pode
começar a ser criado ou colocado em
prática. O momento é ótimo para
apresentação de projetos e palestras.

Mercúrio deixa Áries e
começa sua caminhada
através de Touro marcando o
início de uma fase de maior
envolvimento com atividades
domésticas e relacionamentos
familiares. O período, que dura algumas
semanas, pode transformar sua casa em um
agradável ponto de encontro com amigos e
parentes mais próximos.

Mercúrio deixa Áries e
começa sua caminhada
através de Touro marcando o
início de uma fase de maior
envolvimento com projetos
de médio prazo e
envolvimentos com pessoas e empresas
estrangeiras. Uma negociação envolvendo
viagens, processos de intercâmbio,
passaportes internacionais e estudos fora do
País dá um passo à frente.

Mercúrio deixa Áries e
começa sua caminhada
através de Touro marcando o
início de uma fase de
comunicação fácil e boas
trocas e acordos. Uma negociação,
envolvendo um novo contrato, pode
começar e terminar com sua assinatura, em
algumas poucas semanas. O período
beneficia também viagens e estudos.

derrota sofrida para o Dragão em
2011.
Numa rodada com tantos
gols, seis jogadores se
destacaram ao marcarem dois
gols cada e assumirem a artilharia
da competição: os atacantes
Henrique Dourado (Fluminense),
Clayson (Ponte Preta) e Borja
(Palmeiras); os meias Tomas
Bastos (Coritiba) e Régis (Bahia).
além do volante Ramiro
(Grêmio).
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By Rosane Michels

Uma quarta-feira
re g a d a d e b o a s
energias ao
simpático André do
Couto. Ele que
desenvolve um
brilhante trabalho na
c o o rd e n a ç ã o d a
SICMATUR.

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

Colhendo mais uma flor no jardim da vida a
encantadora Janaina Moraes de Campos
Teodoro, que recebe o carinho especial dos
familiares e amigos. Felicidades hoje e sempre é
o que lhes desejamos.

************************
Um Bom Dia, ao
elegante casal
Carlos Alberto
Junior e Leiko
Hayashida. Eles
que espalham o
amor por onde
passam.

****************************
O destaque especial de
hoje vai para a
competente advogada
Cibele Simões e sua
companheira Adriane
Nascimento. Sucessos!

Completou mais um ano de vida a nossa querida
amiga e leitora Salete Carvalho, que festejou a data
envolto as manifestações de amor e carinho da
família. Rogamos ao Criador milhões de bençãos
em sua vida, que essa data seja comemorada por
muitos e muitos anos com saúde e felicidades.
Parabéns!!!

