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VIOLÊNCIA

Desentendimento familiar leva filho
esfaquear pai no Bairro Vila Irene
Foto: Ilustrativa

A tentativa de homicídio aconteceu no Bairro Vila Irene por
volta das 23h 50 de terça-feira, quando o autor Nelson Amorim
Espinoza, de 42 anos, arrombou a porta da casa onde mora seus pais.
Página 03

TRAFEGABILIDADE

Prefeitura de Cáceres intensificou o trabalho de
recuperação de bairros e ruas no mês de maio
Foto: Arquivo/Prefeitura

Ocorrência policial, filho esfaqueia pai

NA ATIVA

Cartório do 3º Oficio já
atende em novo endereço

Secretaria de Obras promove recuperação das ruas e avenidas

A Prefeitura de Cáceres, por meio da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbano, vem trabalhando em várias frentes, para
recuperação de ruas e avenidas. Página 05

Foto: JCC

O Cartório do 3º
Ofício de Cáceres, que
estava com serviços
suspensos por ordem
judicial no período de 22 a
30 de maio,
já está
atendendo os usuários em
novo endereço, Rua Padre
Cassemiro, nº 767, próximo
a Praça da Feira. Página 03

ESPORTES

Cartório do 3º Ofício em novo endereço

ESTRESSE

Enfermagem convida acadêmicos da Unemat
para responder pesquisa sobre saúde mental
Foto: Divulgação

"Saúde Mental é essencial # é
muita pressão" é um projeto em que todos
os acadêmicos da Universidade do Estado
de Mato Grosso (Unemat) estão sendo
convidados a responder um questionário
online sobre os seus hábitos de vida
acadêmico. Página 04
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A excessiva judicialização restringe
o acesso aos planos de saúde

Tiro no pé
Conforme veiculado na imprensa, o
STF decidiu na semana passada que a
legislação que prevê a exigência da Taxa de
Fiscalização e Combate contra Incêndio é
inconstitucional.
Aliás, já escrevi sobre o assunto em
outra oportunidade e a pedido de uma
entidade de classe industrial, apresentei na
aludida Corte Suprema argumentos no
referido processo no sentido de contribuir
para o debate do assunto.
Defendi na oportunidade que nos
moldes da Constituição Federal, a
fiscalização estatal e eventual serviço
relativo ao combate contra incêndio, devem
ser remunerados através da arrecadação de
impostos já exigidos e não através uma taxa
específica.
O argumento está respaldado na
própria Constituição Federal que impõe que
os serviços universais do poder público que
beneficiam toda a população de forma
genérica tais como saúde, educação,
infraestrutura e segurança, devem ser
remunerados por impostos já exigidos tais
como o IPTU, ISS, ITBI, ICMS, IPVA,
ITCMD, IR, IPI, Imposto sobre Importação
e Exportação e ITR, sem considerar as
contribuições sociais, a exemplo da
contribuição ao PIS, COFINS, CSLL,
CPRB e Contribuições Previdenciárias
destinadas à seguridade social
compreendendo a saúde, previdência e
assistência social.
Mas ao acompanhar o referido
julgamento ouvi atentamente o
posicionamento de alguns ministros que
mesmo admitindo que as atividades
essenciais devam ser remuneradas pela
arrecadação dos impostos já exigidos, os
Estados estão sem recursos para atender os
serviços básicos da população.
É verdade! Porém, estamos diante
de um problema de ordem financeira. O
estado brasileiro está inflado e as despesas
aumentaram mais do que a arrecadação.
De notar que a Constituição Federal
em vigor apenas autoriza a União em casos
excepcionais a instituir tributos em caso de
situações extraordinárias tais como
calamidades públicas e guerras, não
permitindo que os Estados e Municípios
venham a instituir tributos extraordinários,
em especial para cobrir eventuais rombos
financeiros e suprir debilidades financeiras
específicas de um determinado setor, a
exemplo da saúde.
Da mesma forma também não
podem ser desviados os recursos alocados
em fundos com finalidades específicas para
dar cabo às despesas decorrentes de
atividades essenciais do Poder Público.
Nesse sentido, evidenciado o
descontrole das finanças estatal não é
lógico, constitucional e razoável, instituir
tributos e mais tributos para tapar os buracos
financeiros. Até porque a majoração da
carga tributária tem o condão de diminuir o
poder de compra da população e resultar no
enfraquecimento da economia.
Portanto, nada mais oportuno do que
apontar aquela metáfora de que de nada
adianta tentar enxugar o gelo. É preciso
melhorar a distribuição financeira do
estado, sem contudo, onerar indevidamente
o contribuinte.

A saúde é um direito
internacionalmente reconhecido,
inserido em diversas Cartas
Constitucionais e Pactos
Internacionais. No Brasil, está
prevista como direito fundamental nos
artigos 6º, 196º e seguintes da
Constituição Federal. Diferente não
poderia ser. Com base no amparo
legal, e na tentativa desesperada de se
obter medicamentos, exames,
cirurgias ou tratamentos é que se
justifica o crescente número de
processos judiciais em que se pretende
o acesso à saúde e a garantia do direito
à vida, tanto em desfavor do sistema
de saúde pública quanto das empresas
e cooperativas que oferecem planos de
saúde suplementar.
O indivíduo se vê obrigado a
apelar ao Poder Judiciário para, em
verdade, pôr fim ao sofrimento,
requerendo acesso a medicamento,
cirurgia ou tratamento. No entanto,
não raras vezes, o Sistema Único de
Saúde não consegue cumprir tal
decisão judicial e nos deparamos
então com a ineficácia da
judicialização. Sim, quando se trata de
saúde pública, o buraco é mais
embaixo. Contudo, dentro da sua
prerrogativa, resta ao cidadão
judicializar.
Inobstante à deficiência na
saúde pública, resta ao judiciário dar
tratamento aos inúmeros (e
crescentes) casos nesse sentido. Há
alguns anos começou uma
movimentação da OAB nacional e
outros órgãos, inclusive o Conselho
Nacional de Justiça, para que fossem
implementadas varas especializadas
em direito da saúde em algumas
comarcas.
A verdade é que, em meio a
tantas demandas, a judicialização
lamentavelmente se institucionalizou,
prejudicando aqueles que correm
contra o tempo para proteger o direito
à vida.
Em outras palavras, a
banalização deste recurso, com ações
judiciais econômica ou moralmente
injustificáveis, coloca em risco a vida
daqueles que realmente precisam da
intervenção do Poder Judiciário.
No que se refere à saúde
privada, há um problema evidente e
difícil de resolver. Importante
esclarecer que a Lei 9656/98 veio para
regulamentar os contratos de planos
de saúde. Antes, portanto, de 1998, os
planos de saúde não eram

regulamentados.
O que se vê atualmente é o livre
deferimento de tutelas de urgência
imputando às operadoras de planos de
saúde a cobertura ampla e irrestrita do
direito à saúde, em decorrência do
sistema público falho. Assim, o que
parece é que há uma insegurança
jurídica da empresa quanto às
decisões judiciais que, por vezes,
ignoram o contrato firmado entre a
operadora e o cidadão, e se
fundamentam em critérios subjetivos
de justiça social.
No entanto, é necessário alertar
que essa responsabilidade irrestrita
atribuída aos planos de saúde pode
gerar (e é o que vem acontecendo)
efeitos econômicos assustadoramente
prejudiciais a todo o mercado de saúde
suplementar. Na verdade, quando a
operadora se vê forçada a cobrir
benefícios ao segurado que, via de
regra, não faz jus a esse direito por não
existir previsão contratual, ela sofre
um “gap” econômico que, certamente
será direcionado aos demais
consumidores. Por certo, não fosse
assim, as empresas de planos de saúde
não se viabilizariam.
A bem da verdade, isso gera
tamanha onerosidade que torna o
plano de saúde cada vez mais caro e
mais restrito. No afã de proteger o
direito à vida, os julgadores tem, com
frequência, ignorado os termos do
contrato e condenado as empresas a
fornecer medicamentos de altíssimo
c u s t o , r e a l i z a r c i r u rg i a s e m
procedimentos experimentais, entre
outras situações que ultrapassam a
margem contratual.
É preciso pensar na saúde
financeira dessas operadoras, mas não
para preservar interesses de
empresários, e sim para evitar que o
acesso a planos de saúde se torne cada
vez mais restrito.
Inviabilizar os planos de saúde
suplementar, com decisões judiciais
que desconsideram o pactuado no
contrato entre o cliente e a operadora,
acabará por jogar, no Sistema Único
de Saúde (SUS), um número cada vez
maior de cidadãos. E, como todos
sabem, o SUS está falido e não tem,
nem de longe, capacidade para atender
a todos os cidadãos brasileiros.
Amanda Sodré Piona é advogada,
pós-graduada em processo civil e pós
graduanda em direito médico.
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EM DIA
Cumprindo o compromisso de pagamento
do salário dentro do mês trabalhado, a
Secretaria de Finanças quitou na terçafeira (30) os vencimentos de todos os
servidores, tanto dos que recebem pelo
Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da
Educação, quanto por recursos próprios
da Prefeitura. O valor bruto da folha é de
R$ 5.957.479,53.
MOTOCICLISTA VIVO
O Departamento Estadual de Trânsito Detran-MT, desenvolveu por meio da
Escola Pública de Trânsito, um curso de
pilotagem defensiva com o Programa
Motociclista Vivo, que propõe a adoção
de um comportamento seguro. A
capacitação leva o motociclista a refletir
sobre sua atitude no trânsito, levando-o a
adotar uma postura segura no trânsito. O
curso surgiu após levantamento que
identificou que as principais causas dos
acidentes são velocidade excessiva,
dirigir sob efeito de álcool e sem CNH. E
que no ano de 2015 em Cuiabá, 57,1% das
vítimas eram condutores e passageiros de
moto, contra 31,6% de carro, 7,1%
pedestres e 4,1% ciclistas. O curso é
destinado a empresas, órgãos públicos e
sociedade organizada.
PRORROGAÇÃO FIES
O prazo para fazer a renovação de
contratos do Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies) no primeiro semestre de
2017 foi prorrogado para 16 de junho. O
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), autarquia vinculada
ao Ministério da Educação, decidiu
estender o prazo para que nenhum
estudante seja prejudicado. Até então, a
data limite para realizar o aditamento era
esta quarta-feira, 31 de maio. Cerca de
1,28 milhão de contratos devem ser
aditados neste semestre. Os contratos do
Fies devem ser renovados a cada
semestre. O pedido de aditamento é feito
inicialmente pelas faculdades e, em
seguida, os estudantes devem validar as
informações inseridas pelas instituições
no SisFies.
PEC 67/16
A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) do Senado aprovou hoje
(31), por unanimidade, a admissibilidade
da Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 67/16, que prevê a realização de
eleição direta para presidente e vicepresidente da República se os cargos
ficarem vagos nos três primeiros anos de
mandato. Atualmente, a Constituição
admite eleição direta apenas se a vacância
ocorrer nos dois primeiros anos. Após
esse período, deve ser realizada eleição
indireta pelo Congresso Nacional, em até
30 dias. Com a mudança proposta na PEC,
a realização de eleição indireta para
presidente e vice-presidente ficará restrita
ao último ano do mandato. A PEC será
encaminhada para votação no plenário do
Senado e, se aprovada, seguirá para a
Câmara dos Deputados.
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NA ATIVA

O horário de atendimento é das 9h as 17 horas de segunda a sexta-feira

Cartório do 3º Oficio já
atende em novo endereço
Da Redação
Foto: Arquivo

De acordo com o
tabelião, qualquer interessado
pode fazer uma consulta
pessoal gratuitamente, basta
fornecer documento de
identificação oficial para a

verificação de possíveis
pendências de protesto.
O horário de
atendimento é das 9h as 17
horas de segunda a sexta-feira.

VIOLÊNCIA

Desentendimento familiar leva filho
esfaquear pai no Bairro Vila Irene
Da Redação

A

Tabelião Interino Juliano Alves Machado

O

Tabelião Interino,
Juliano Alves
Machado, comunica a

população que os títulos de
protestos protocolados do dia
17 a 19 do mês de maio, terão

seus prazos para pagamento
prorrogados até esta sextafeira, dia 02 de Junho.

FALTA DE ESTRUTURA

Justiça dá prazo de 60 dias para
Prefeitura reformar duas escolas

tentativa de homicídio
aconteceu no Bairro
Vila Irene por volta das
23h 50 de terça-feira, quando o
autor Nelson Amorim
Espinoza, de 42 anos,
arrombou a porta da casa onde
mora seus pais. Após discussão
com o pai, Nelson desferiu um
golpe com faca o que provocou
um corte no pescoço do pai
Cassiano da Costa Espinoza de
63 anos.
Depois de cometer o
crime, Nelson deixou a casa
dos pais e foi encontrado pela
Polícia Militar no Bairro
Massa Barro, ainda com a

roupa suja de sangue. Quando
indagado sobre o ocorrido ele
apenas disse que era problemas
de família.
Fábio, irmão do
suspeito, relata que existe uma
medida protetiva contra o
agressor, com a finalidade de
manter a distância dele ao seu
pai.
A vitima foi conduzida
ao Hospital Regional de
Cáceres, para cuidados
médicos e
Nelson foi
encaminhado a Delegacia de
Polícia Civil para providências
cabíveis ao caso.
Foto: Ilustrativa

Assessoria/TJMT

A

Constituição da
República reconhece e
assegura, expressamente,
o direito à educação como direito
fundamental, direito social e
dever do Estado em sentido lato,
que deve dispensá-los às crianças
e aos adolescentes com absoluta
prioridade. Com este
entendimento a Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo do
TJMT manteve a condenação do
município de Cáceres, que foi
obrigado a promover a reforma de
duas escolas na cidade.
A Ação Civil Pública foi
proposta pelo Ministério Público

Estadual, após a Vigilância
Sanitária, Corpo de Bombeiros e
Conselho Tutelar atestar que as
escolas Centro Educacional
Máximo Biennés e Escola
Municipal Tancredo Neves do
município de Cáceres, não
tinham condições de receber os
alunos, precisando de reparos
urgentes e imediatos na rede
elétrica, hidráulica e na estrutura.
O juiz do Fórum de
Cáceres determinou que as
escolas fossem reformadas no
prazo de 20 dias, sob pena de
multa diária.
A
r e l a t o r a ,
Foto: Arquivo

desembargadora Helena Maria
Bezerra Ramos, assegurou que o
Poder Judiciário, em situações
excepcionais, com vistas a
cumprir direito assegurado
constitucionalmente, pode
determinar que a Administração
Pública proceda à reforma e à
ampliação da rede elétrica em
prédio público que,
comprovadamente, esteja em
situação precária, sem que isso
configure violação ao Princípio
da Separação de Poderes e à
cláusula da reserva do possível.
Ao julgar a Remessa
Necessária, a Primeira Câmara de
Direito Público e Coletivo
manteve a obrigação do
município de promover a
reforma, ampliando o prazo para
60 dias e excluindo a multa diária
(astreintes), fixada pelo juiz de
piso.

Filho desferiu golpe de faca em pai

Prefeitura tem 60 dias para executar as reformas

Cáceres-MT, quinta-feira 01 de junho de 2017

04
ESTRESSE

Mais informações no site: muitapressao.wixsite.com/saudeuniversitaria ou no facebook @muitapressao

Enfermagem convida acadêmicos da Unemat
para responder pesquisa sobre saúde mental
Hemilia Maia
Foto: Divulgação

universitários lidam com o
estresse, em conhecer o padrão de
sono desses estudantes, em
investigar os sintomas
depressivos e suas consequências
no dia a dia acadêmico, assim
como tomar conhecimento do

consumo de substâncias
psicoativas no meio
universitário.
Mais informações no site:
muitapressao.wixsite.com/saude
universitaria ou no facebook
@muitapressao

FETHAB

Prefeitura adquiri mais 2
máquinas retroescavadeira
Assessoria

E

m apenas 15 minutos o
acadêmico contribuirá
para a criação de ações
futuras, mais adequadas, para a
promoção, prevenção e cuidado
com a saúde mental dos
estudantes da Instituição.
O curso de Enfermagem
da Unemat, câmpus de Cáceres,
está desenvolvendo um projeto
com o objetivo de analisar a
prevalência de sintomas de
depressão e ansiedade em
acadêmicos, assim como seus
fatores desencadeantes e suas

estratégias de enfrentamento de
estresse.
De acordo com a
coordenadora desse trabalho a
professora Poliany Cristiny de
Oliveira Rodrigues, doutora em
Saúde Pública e Meio Ambiente,
os sintomas graves de ansiedade e
depressão podem levar esse
acadêmico a falta de
concentração, a diminuição de
produtividade, a desistência do
curso, a dependência química e
até mesmo a risco de suicídio.
«Com esse projeto

pretendemos conhecer as
condições de saúde mental dos
estudantes e ajudá-los a lidar
melhor com o estresse, além de
facilitar a informação e
elaboração de estratégias eficazes
de enfrentamento do estresse nos
alunos", explicou a professora.
Saúde Mental é essencial
# é muita pressão envolve
acadêmicos de Enfermagem que
estão concentrando seus estudos
nos possíveis sintomas de
ansiedade vividos pelos
universitários, em saber como os

A

Prefeitura de Cáceres,
através da Secretaria de
Obras e Serviços
Urbanos, recebeu hoje (30) de
m a i o , 2 m a q u i n a s
retroescavadeiras, adquiridas
com o dinheiro que foi repassado
do (FETHAB) Fundo Estadual de
Transporte e Habitação, no valor
de R$ 245 mil reais cada.
“Essas maquinas vão nos
ajudar a manter as estradas da
Zona Rural, em melhores
condições de trafegabilidade.
Estamos esperando mais 3 iguais
a essas que já estão compradas. Já
vamos dar inicio aos trabalhos na
região da Zona Rural do Distrito

do Caramujo.”
Explicou o Secretário de
Obras Valdeci Rodrigues.
O Prefeito de Cáceres
Francis Maris Cruz, salientou que
“Já compramos uma infinidade
de maquinários, mas Cáceres tem
mais de 6.000 quilômetros de
estradas rurais, que precisam de
constante manutenção, mas
estamos trabalhando para
proporcionar ao trabalhador
rural, condições dignas de escoar
os seus produtos sem perdas,
oportunizar as nossas crianças
que estudam nas escolas do
Campo, menos tempos dentro dos
ônibus escolares.”
Foto: Assessoria

Secretário de Obras Valdeci Rodrigues explica que as
máquinas vão ajuda a manter as estradas da Zona Rural
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Prefeitura de Cáceres intensificou o trabalho de
recuperação de bairros e ruas no mês de maio
Assessoria
Foto: Arquivo/Prefeitura

Operação Tapa Buracos

O

Secretário de Obras,
Va l d e c i R o d r i g u e s
explica que ”A
engrenagem está funcionando a
todo vapor, começamos a mostrar
um novo cenário nas ruas de
Cáceres, fizemos uma reunião
com os presidentes de bairros, no
inicio do mês, discutimos as
prioridades e junto com os nossos
engenheiros e coordenadores, as
melhores técnicas dentro das
nossas condições financeiras.”
Valdeci ainda salientou
que “Este mês de maio, atuamos

na recuperação asfáltica da Rua
dos Canários, no Bairro Cidade
Alta e no trecho da Av. Getúlio
Vargas e da Rua das Esmeraldas
Cohab Velha, eliminando assim,
os buracos que atrapalhavam a
trafegabilidade. Foi retirado o
asfalto danificado e colocado
uma nova camada, feito a
sinalização nas laterais e meiofio. E estamos dando
continuidade em várias ruas da
nossa cidade, na sequência dos
trabalhos, fizemos a recapagem
da Rua Joaquim Murtinho e no

dia 30 de maio, começamos a
fazer o recapeamento na Avenida
Castelo Branco.”
O prefeito Francis Maris
disse que, “Estamos
reaproveitando todo o material
arrancado de asfalto velho e
jogando nos buracos mais
profundo dos bairros que ainda
não estão totalmente asfaltado, já
foi feito o bairro Garcês, DNR, e
no Empa a recuperação das ruas,
com o trabalho de limpeza,
patrolamento e encascalhamento.
A Avenida Tancredo
Neves onde o Governador Pedro
Taques, através do nosso
Deputado Leonardo, nos
presenteou com um novo asfalto,
a Prefeitura para evitar maior
transtorno aos usuários dessa via,
se adiantou e fez a recuperação da
Avenida Arco Iris e as travessas
que dão acesso, aos bairros,
Cohab Velha, Jardim Padre
Paulo.
Além disso todos os dias,
nossa equipe está nas ruas
fazendo o trabalho de tapaburaco.” Francis ainda
mencionou “A recuperação das
ruas estão acontecendo dia a dia,
mas o nosso município tem

grande extensão de área nas
estradas rurais, são 6.300
quilômetros, na área urbana
temos um total de 625
quilômetros de ruas, 412 de terra
e só 213 de pavimentação, e os
asfaltos são antigos e com grande

concentração de água por baixo,
devido a falta de drenagem na
construção, mas hoje estamos
bem estruturados com
maquinários e equipamentos e
temos condições de recuperar
nossas ruas e estamos fazendo.”

AVALIA MT

Seduc lança programa com objetivo
de analisar o sistema de ensino estadual
Gustavo Nascimento/Seduc-MT

A

Secretaria de Estado de
Educação, Esporte e Lazer
(Seduc) lança nesta quintaf e i r a ( 0 1 . 0 6 ) a Av a l i a ç ã o
Diagnóstica do Ensino Público do
Estado de Mato Grosso (AvaliaMT/2017), programa que visa a
elaborar um panorama da
educação estadual e traçar
diretrizes para os próximos anos.
O lançamento será
realizado no Salão Nobre Clóves
Vettorato, no Palácio Paiaguás, às
8h30, pelo governador Pedro
Taques e pelo secretário de Estado
de Educação, Marco Marrafon - e
também contará com a presença de
diretores, assessores pedagógicos
e gestores das unidades escolares.
Em 2016, a Seduc realizou
uma avaliação que contemplou
mais de 160 mil alunos da rede
estadual de ensino do 2º, 4º; 6º e 8º
anos do Ensino Fundamental e 1º e
2º anos do Ensino Médio, de 469
escolas estaduais urbanas, 12 de
educação do campo e duas
unidades quilombolas. O resultado
foi utilizado pelas unidades
escolares para auxiliar no
planejamento das ações de 2017.
Conforme a secretáriaadjunta de Gestão Educacional e
Inovação da Seduc, Marioneide
Kliemaschewsk, agora o programa
prevê a avaliação de todo o sistema
de ensino da rede estadual. O
projeto também já foi apresentado
e discutido junto ao Sindicado dos
trabalhadores no Ensino Público
de Mato Grosso (Sintep).
Para realizar um

diagnóstico completo de todo o
ensino, o Avalia MT foi dividido
em quatro módulos: Projeto
Político Pedagógico; avaliação de
desempenho profissional;
avaliação de desempenho do
gestor; e avaliação de desempenho
acadêmico.
O primeiro módulo fará
um diagnóstico das unidades,
analisando a aplicação dos
projetos políticos pedagógicos,
ambiente educativo, prática
pedagógica, formação, condição
de trabalho, ambiente físico
escolar, acesso, compreensão e uso
dos indicadores de avaliação.
Segundo a secretária, os
módulos serão desenvolvidos
simultaneamente, para dar mais
celeridade e assertividade ao
trabalho. Para isso, a Seduc criou
uma comissão especial de
trabalho. “Pretendemos realizar
um diagnóstico completo, que
compreenda todas as fazes do
processo de aprendizagem, para
levar a reflexão e retornar a ação
com intervenções precisas e
definir matrizes para os próximos
anos”, afirmou.
Durante o evento, a Seduc
também irá divulgar o “Prêmio
Gestão Escolar 2017”,
desenvolvido pelo Conselho
Nacional dos Secretários
Estaduais da Educação (Consed) e
entidades parceiras, que premia as
melhores gestões escolas públicas
brasileiras da Educação Básica
(Educação Infantil, Ensino
Fundamental e/ou Médio).
Foto: Assessoria

Programa Avalia MT será lançado hoje
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Sem opções de venda, produtores contam com redução para exportar para outros estados

Pecuaristas aguardam isenção do
ICMS para retomada das vendas
Laís Costa Marques
Foto: Ilustrativa

A Acrimat atende a uma reivindicação dos pecuaristas
mato-grossenses que estão sem opções de venda

M

ais de dez dias após a
Associação dos Criadores de
Mato Grosso (Acrimat)
protocolizar a solicitação de isenção do
Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) para o
envio de gado para abate em outros
estados, o governo do Estado, por meio
da Secretaria de Fazenda, ainda não se
posicionou oficialmente ao setor. A
demanda da Acrimat atende a uma
reivindicação dos pecuaristas matogrossenses que estão sem opções de
venda.
A isenção do ICMS para gado
em pé, como é chamada a alíquota
cobrada para o envio de animais para
serem abatidos em frigoríficos de outros
estados, seria uma alternativa depois que
a principal indústria frigorífica em Mato
Grosso deixou de pagar à vista. Desde
então, produtores de algumas regiões
não têm mais o direito de escolher como
vender seus produtos.
A concentração empresarial no

setor da carne é um problema que vem se
agravando desde 2008, após a falência
de algumas indústrias e a aquisição das
mesmas por três grandes grupos
nacionais. O produtor de Canarana e
diretor da Acrimat, Marcos Jacinto,
explica que há alguns anos os
pecuaristas passaram a ser reféns de
alguns grupos devido à falta de
concorrência. Agora, além de não ter
para quem vender, não existe a
possibilidade de escolher como vender.
“Aqui na região do Araguaia só
existe uma empresa que abate um
rebanho de quase 6 milhões de animais e
esta empresa, há duas semanas, não paga
mais a vista. Os pequenos produtores
muitas vezes não têm margem para
receber depois de 30 dias e sem a isenção
do ICMS não temos como vender para
outros estados”, afirma Jacinto.
De Vila Rica a Barra do Garças,
região da divisa entre Mato Grosso,
Goiás e Tocantins com
aproximadamente 800 quilômetros de

extensão, existem cinco plantas
frigoríficas, mas somente três em
operação e todas da mesma empresa.
O presidente da Acrimat,
Marco Túlio Duarte Soares, explica que
a redução do ICMS, neste momento, é a
única saída para os pecuaristas.
“Esperamos sensibilidade do poder
público com o setor que sempre
produziu riquezas para o Estado e um
dos responsáveis pela projeção
econômica de Mato Grosso, mesmo em
tempo de crise. Neste momento, é a vez
do governo estender as mãos para nós”,
declara Marco Túlio.
Atualmente, quando o gado é
vendido para indústrias de outros
estados, há um desconto de 7% da
alíquota de ICMS e mais o valor do frete.
Mato Grosso possui um dos menores
valores de arroba, com os descontos de
imposto e transporte, o preço não paga
os custos de produção.
Desde que houve a operação
Carne Fraca, em março deste ano, o
preço do boi gordo vem despencando dia
após dia. Em janeiro, a arroba do boi
gordo a vista custava R$ 128,7, em
média. Nesta semana, o preço chegou a
R$ 120,9, baixa de 6,7% sem o desconto
do Funrural, que eleva este percentual
para 9%.
“O governo do Estado precisa
avaliar seu posicionamento com relação
à pecuária de corte. Mato Grosso tem um
dos maiores custos de produção e
menores preços de mercado. Se não
houver uma redução de imposto, muitos
produtores poderão migrar para outros
estados”, afirma Jacinto.
Em São Paulo, nesta semana a
arroba do boi gordo está cotada em R$

133 à vista, na Bahia a arroba chegou a

R$ 140 e no Pará R$ 121.

INOVAÇÃO

Mato Grosso sedia maratona
tecnológica internacional
Maria Helena Manhães/Secitec
contece nessa sexta-feira, 02 de
junho, o lançamento do HackaCity
Cuiabá. Uma maratona mundial que
une conhecimento, dados geoeconômicos,
24 horas de trabalho e tem foco no
desenvolvimento de aplicações com
impacto para os cidadãos a partir dos dados
fornecidos pela própria cidade.
A abertura conta com a palestra
“Cidade Inteligentes”, com Cláudio
Nascimento – coordenador da maratona no
Brasil e acontece nessa sexta-feira, 02/06, às
19h30, no CineTeatro Cuiabá. Nos dias 3 e 4
de junho, o hackaton acontece no Goiabeiras
Shopping. A coordenação local é da
Secretaria Estadual de Ciências, Tecnologia
e Inovação (Secitec) e da Rede Brasileria de
Cidades Inteligentes & Humanas. As
inscrições para a palestra de abertura são
gratuitas e podem ser feitas pelo link
https://goo.gl/forms/MpWb4Ml0TqIr07W
P2.
A maratona terá 24 horas de
trabalho, e reunirá programadores,
desenvolvedores, designers, cientistas de
dados e gestores públicos. Para o secretário
Domingos Sávio Parreira o equilíbrio entre
os recursos humanos e a tecnologia são os
diferenciais da maratona. "Cada cidade tem
suas particularidades, problemas que
precisam ser pensados, melhorados.
Os desafios, demandas e visões
precisam ser consideradas na solução suas
dificuldades. O HackaCity une a ciência e a
tecnologia a esses olhares, em busca da
inovação para o desenvolvimento de
espaços melhores para Cuiabá e Várzea

A

Grande", afirma Domingos. O Hackacity foi
criado na cidade do Porto -Portugal, em
2015. No ano seguinte, outras cidades pelo
mundo aderiram à ideia, assim como Olinda
e Recife, que foram as primeiras cidades
brasileiras a realizar o evento que agora vem
à Cuiabá.
Para trabalhar as soluções, os
participantes desenvolverão com
plataformas de código aberto, como o
Fiware, ajudando a solucionar problemas
dos cidadãos. Para este ano, o Hackacity terá
maratonas simultâneas nas cidades de Porto
(Portugal), Zagreb (Croácia), Utrecht
(Holanda), e no Brasil, acontecem em
Garanhuns (Pernambuco) e Cuiabá.
A coordenação do HackaCity é da
Secretaria Estadual de Ciências, Tecnologia
e Inovação (Secitec) e da Rede Brasileria de
Cidades Inteligentes & Humanas, e tem
como parceiro principal o Governo do
Estado de Mato Grosso, além de empresas
como Porto, &7Graus, UbiWhere, FiWare,
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de Mato Grosso (Fapemat), Secretaria de
Estado de Cultura (SEC), Prefeitura
Municipal de Cuiabá, Prefeitura Municipal
de Várzea Grande, Mato Grosso Criativo,
Parque Tecnológico, Sebrae, CVC, Net,
Goiabeiras Shopping, Células
Empreendedoras, Vanguard, Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico
(Sedec), Unemat, UFMT, Instituto de
Arquitetos do Brasil, GDG Cuiabá, Startup
MT, OniQ, Sindetur, Estuda.com, TC Urbes,
Drone Cuiabá, Cine Teatro Cuiabá, Cin,
Catalizr e Emprel.
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Segundo investigação, Francisco Godoy, representante do atleta, foi o responsável
por alterar sentido de mensagens protocoladas pelo clube. Inter pode sofrer punições

Inquérito: e-mails usados pelo Inter em
"caso Victor Ramos" foram adulterados
Globo Esporte
Foto: Giuliano Gomes/ PR PRESS

A

novela envolvendo o
Internacional e o zagueiro Victor
Ramos parecia ter acabado. Ledo
engano. A situação pode trazer
consequências graves para a equipe
gaúcha, incluindo a possibilidade de
exclusão da Série B. Cambaleante na
Série A de 2016, o Colorado tentou
reverter o rebaixamento com a possível
escalação irregular do zagueiro Victor
Ramos, à época no Vitória, naquele que
ficou conhecido como "caso Victor
Ramos".
As denúncias feitas pelo Inter
mostravam o nome de Reynaldo
Buzzoni, diretor de registros e
transferências da CBF. Em seguida,
Buzzoni questionou a validade do
documento. Após inquérito realizado no
STJD (Superior Tribunal de Justiça
Desportiva), duas perícias foram
realizadas e uma delas comprovou que os
e-mails enviados pelo clube foram
adulterados por Francisco Godoy,
representante do jogador.
A investigação foi conduzida
pelo auditor Mauro Marcelo, delegado de
polícia em São Paulo e ex-diretor da Abin
(Associação Brasileira de Inteligência).
As perícias nos e-mails apresentados
pelo Inter e pela CBF foram feitas em
locais diferentes; uma em São Paulo e
outra no Rio de Janeiro. O conteúdo das
mensagens foi confrontado, e a
conclusão de uma das perícias aponta que
os e-mails enviados pelo Colorado
sofreram modificações que
descaracterizam o conteúdo da
mensagem original.
Em uma das frases no e-mail
enviado pela CBF, consta a seguinte
mensagem: "O Palmeiras e o clube
mexicano devem dar uma conclusão ao
TMS sobre o empréstimo do atleta para o
Palmeiras". Já no e-mail do Inter, a frase
aparece com conteúdo diferente:
"Precisa-se analisar se o empréstimo
estiver concluído, o ITC permanece no
Brasil e o jogador não terá mais vínculo
com o mexicano".
Outra mensagem também
apresenta diferenças em comparação
com a que foi enviada pela CBF,
inclusive em relação ao remetente. No email da confederação, consta o nome de
Bernardo Zalan, funcionário da entidade.
Na versão adulterada, o responsável pela
mensagem é Reynaldo Buzzoni.
O clube gaúcho também
realizou perícia para rastrear as
mensagens adulteradas. Descobriu-se
que elas passaram nas mãos de
advogados e empresários muito antes de
chegarem ao Beira-Rio. No entanto, o
primeiro a fazer as modificações foi o
representante do zagueiro. Godoy
repassou as mensagens ao Monterrey
(México), clube ao qual o jogador
pertencia e que encaminhou o e-mail ao
empresário Décio Berman. Questionado,
Gustavo Juchem, vice-presidente
jurídico do Internacional, disse que o
Colorado não checou a veracidade do email e que acreditava que não havia
motivos para suspeita.

- Não, nós não tínhamos em
absoluto porque suspeitar que haveria
alguma inconsistência, alguma alteração.
Inclusive o conteúdo do arquivo que
recebemos e apresentamos é um
conteúdo perfeitamente factível, o que tá
dito ali está de acordo com a justiça
desportiva. Então, não havia nenhum
motivo pra suspeita de qualquer ordem.
Décio Berman, primeiro a
receber a mensagem do Monterrey, é
agente Fifa e está há quinze anos
trabalhando no futebol. O empresário
afirmou que não sabia que os e-mails
eram adulterados e disse que seu único
objetivo era "dar o melhor atendimento"
a seu cliente; no caso, o Monterrey.
- Em hipótese alguma. Meu
objetivo principal era dar o melhor
atendimento ao meu cliente... eles me
solicitaram esse tipo de auxilio e eu
acabei encaminhando os emails para
quem era devido - afirmou.
Antes de chegar ao
Internacional, o e-mail ainda passou
pelos advogados André Ribeiro e Breno
Tannuri. Ambos são sócios de uma
empresa de advocacia. Em entrevista,
Tannuri afirma que só encaminhou o email porque teve autorização para isso,
mas disse que também não sabia que eles
haviam sido adulterados.
- Houve uma solicitação do
nosso cliente que, a gente só podia
autorizar, só podíamos encaminhar esse
e-mail pro Inter se houvesse essa
autorização, essa autorização ocorreu e
nós encaminhamos o e-mail. Ciência de
que eles foram adulterados eu nunca tive
- disse.
A equipe colorada protocolou
os e-mails adulterados no STJD às 18h56
do dia 7 de dezembro de 2016, 81
minutos depois de receber os arquivos. A
denúncia foi, portanto, feita antes que o
rebaixamento da equipe fosse

concretizado, tendo em vista que a última
rodada do Brasileiro aconteceu no dia 11.
O inquérito já foi encerrado e,
agora, cabe ao procurador-geral do STJD
decidir se denunciará ou não o
Internacional. O caso será encaminhado
ao Ministério Público do Rio, por conter
indícios de crimes previstos no código
penal. Já o Inter foi indiciado no artigo 60
do código disciplinar da Fifa, que diz
respeito ao uso de documentos forjados
ou falsificados. A pena pode levar até a
exclusão da equipe da Série B.
Apesar da equipe gaúcha ter
sido indiciada, Gustavo Juchem, vicepresidente do jurídico do Inter, crê que
não há motivo para a equipe ser excluída
da competição.
- Eu não acredito nessa possibilidade,
mas a competência é do STJD para
examinar a questão. (...) Eu acho que não
há motivo para isso - declarou.
O repórter Fred Justo trouxe
detalhes do inquérito no "Redação
SporTV" e analisou as consequências da
investigação. Ele explica que o CBJD
(Código Brasileiro de Justiça
Desportiva) não pune pessoas jurídicas,
mas o código disciplinar da Fifa sim.
Sendo assim, o Colorado pode ser
punido. A pena pode variar entre multas e
a exclusão do time da divisão que
disputa.
- Só para ficar claro, o CBJD
(Código Brasileiro de Justiça
Desportiva) não pune pessoas jurídicas;
no caso, o clube. Pune pessoas físicas.
Então, todos os envolvidos nessa história
vão ser indiciados, se o caso andar no
STJD, pelo artigo 234, que trata de
falsificar ou usar documento falsificado.
Há uma punição, que pode ser uma multa,
até a suspensão da pessoa ligada ao
futebol. Já o código disciplinar da Fifa
pode pegar pesado com o Inter.
Segundo o artigo 61, inciso

Segundo inquérito, e-mails usados pelo Inter foram modificados

primeiro e inciso quarto, os que
compõem esse inquérito, tratam
justamente disso. Quem falsifica ou
quem usa documento falsificado (...)
pode também ser punido. Pode variar de
uma multa, que é uma multa até salgada,
até a exclusão do time da divisão que está.
No caso, hoje o Inter está na Série B e
poderia ser até excluído do Campeonato
Brasileiro - explicou.
Agora, a próxima etapa é a
análise do inquérito pelo procuradorgeral do STJD, que irá avaliar em quais
artigos os envolvidos no caso irão
responder.

- O inquérito acaba de ser relatado, ele
está sendo divulgado agora no site do
STJD, o inquérito fechado. Agora, o que
acontecer: o procurador-geral do STJD, o
Dr. Felipe Bevilacqua, vai receber esse
inquérito e vai avaliar em quais artigos
todos esses envolvidos, o Inter, os
advogados, os empresários e o próprio
jogador pode também ser denunciado,
em quais artigos eles vão responder. Se o
procurador aceitar integralmente o que
está no inquérito, certamente o Inter vai
responder, e vai correr até o risco de ser
excluído da Série B do Campeonato
Brasileiro - concluiu.

Foto: Reprodução/SporTV

Tannuri recebeu e-mails utilizados pelo Inter em denúncia
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Esotérico
O Sol recebe um ótimo
aspecto de Júpiter indicando
dias de maior movimento
social e aproximação dos
amigos. O período, que dura
alguns dias, pode envolver a
negociação de um acordo, que pode estar
relacionado com um novo contrato de
trabalho. Viagens e estudos são altamente
beneficiados.

O Sol recebe um ótimo
aspecto de Júpiter indicando
dias de maior envolvimento
com seus sonhos e filosofia
de vida. Uma viagem
internacional e o contato
com outras culturas podem dar um novo
sentido à sua vida. O momento é ótimo
para começar ou retomar um curso
superior.

O Sol recebe um ótimo
aspecto de Júpiter indicando
dias de crescimento e
expansão em sua vida
material e financeira. Um
bom negócio, projeto ou
contrato pode ser firmado nos próximos dias
envolvendo o aumento de seus rendimentos.
De uma forma ou de outra, o dinheiro chega
com mais facilidade.

O Sol recebe um ótimo
aspecto de Júpiter deixando
você interiorizado, mas em
contato profundo com suas
emoções, que passam por um
momento de equilíbrio. O
momento é ótimo para firmar uma nova
sociedade ou parceria financeira ou para
pedir um empréstimo. De uma maneira ou
de outra, o dinheiro chega com mais
facilidade.

O Sol em seu signo, recebe um
ótimo aspecto de Júpiter
indicando dias de crescimento
e expansão em alguns setores
de sua vida. O momento é
ótimo para novos inícios,
sejam de projetos pessoais ou profissionais. O
momento envolve libertação e você sentirá
uma forte necessidade de libertar-se de
situações e pessoas que o aprisionam.

O Sol recebe um ótimo
aspecto de Júpiter indicando
dias de intenso movimento
em sua vida social e
aproximação dos amigos. Os
dias seguem mais tranquilos, agradáveis,
com muitos compromissos sociais. O
momento é ótimo para firmar sociedades e
parcerias comerciais, mas, também, para
começar um romance.

O Sol recebe um ótimo
aspecto de Júpiter indicando
dias de interiorização e
crescimento de sua vida
emocional. Você estará em
contato mais profundo com suas emoções,
que passam por um momento de
equilíbrio. Os dias seguem mais
tranquilos, com sentimentos espirituais
mais intensos e profundos.

O Sol recebe um
ótimoaspecto de Júpiter
indicando dias de
compromissos agradáveis,
especialmente no trabalho.
O momento pode envolver a chegada de
um novo projeto, que trará crescimento e
expansão em sua carreira. Um novo
emprego pode surgir, mas, também, a
melhoria e equilíbrio de sua saúde.

O Sol recebe um ótimo
aspecto de Júpiter indicando
dias de maior envolvimento
com sua vida social e os
amigos. O período, que dura
alguns dias é ótimo para
organizar uma nova equipe de trabalho,
mas, também, para começar um novo
projeto em equipe, especialmente os sociais
e políticos.

O Sol recebe um ótimo
aspecto de Júpiter indicando
dias de crescimento e
expansão nas relações
afetivas; as que envolvem o
seu coração. O momento é
ótimo para estar ao lado de quem o ama. O
momento é ótimo para envolver-se em
projetos criativos, mas também para
começar um novo romance.

O Sol recebe um ótimo
aspecto de Júpiter indicando
dias de maior envolvimento
com projetos que envolvam
seu crescimento e expansão
profissional. Sua carreira dá um passo à
frente e alguns sonhos podem ser
realizados. O momento é ótimo para pedir
uma promoção ou apresentar um novo
projeto.

O Sol recebe um ótimo
aspecto de Júpiter indicando
dias de maior envolvimento
com sua vida interior, sua
casa e família. Os dias
seguem mais tranquilos e
equilibrados, portanto, aproveite para estar
mais perto de quem ama. Sua casa pode
tornar-se o melhor lugar do mundo para
estar nos próximos dias.

By Rosane Michels
***********************************

Quem está comemorando data nova é o jovem
Erick Thaygor, ele que é funcionário da OAB de
Cáceres. Parabéns Erick que esta data se repita
por longos anos.

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

Um bom dia aos irmãos Alexandre Thiago e André
Augusto. Sempre encantando a todos com charme e
simpatia.

*********
Uma quinta-feira
regada de
alegrias é o que
desejamos ao
casal Polyana
Fornazari seu
esposo Carlos e o
pequeno príncipe
João Carlos.

*********

Quem colheu mais uma rosa no jardim de sua
existência foi a querida Leia Maciel, a quem
enviamos votos de Felicidades, Paz e Saúde!

