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Gilberto Leite

Cemitérios têm agenda
antecipada no feriado

Milhões de pessoas visitarão os túmulos de seus entes queridos no próximo dia 2 de novembro. Neste 
ano, a expectativa é de que o número de visitantes nos cemitérios de Cuiabá seja de aproximadamente 
20 mil pessoas. Para evitar aglomerações, as datas de celebrações devem começar uma semana antes. 
As novas medidas são válidas para os cemitérios da Piedade, do Porto e do Coxipó da Ponte. As missas 
celebradas serão realizadas nas capelas próximas aos locais com horários escalonados, para evitar aglo-
meração, a fim de evitar a propagação da covid-19 Pág. 6

Agência abre processo 
para expulsar Rota do 
Oeste de Mato Grosso

A Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) aprovou a instauração de processo admi-
nistrativo de caducidade do contrato da concessio-
nária Rota do Oeste, que administra a rodovia fe-
deral BR-163 em Mato Grosso. Relator do processo 
da Rota na ANTT, o diretor Davi Barreto destacou 
que foi dado prazo para a concessionária corrigir as 
falhas, mas o prazo se esgotou sem que nada fosse 
feito. A estimativa é que o processo de caducidade 
de contrato possa durar até dois anos, já que há di-
versos prazos para recursos e ações Pág. 5

Atacados ganham a preferência
O setor supermerca-

dista do país já sente, 
nos resultados, os pri-
meiros reflexos da per-
da de renda e fome dos 
brasileiros. Em agosto 
de 2021, estabeleci-
mentos registraram um 
recuo de 2,33% no con-
sumo nos lares brasilei-
ros na comparação com 
julho. A nova realidade 
fez com que o modo de 
comprar ficasse con-
centrado em lojas ata-
cadistas, em detrimento 
dos hipermercados. Em 
Mato Grosso, a conver-
são de lojas varejistas 
para atacado cresceu 
durante a pandemia de 
covid-19
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Moraes trava ação
sobre Mesa da AL

O julgamento da Ação Direta de Inconstituciona-
lidade (ADI) que pode mudar a composição da Mesa 
Diretora da Assembleia Legislativa terá que aguar-
dar mais um pouco. Após ser incluída para julga-
mento virtual no Supremo Tribunal Federal (STF), 
o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque do 
processo. Com isso, o julgamento é interrompido e 
encaminhado para o ambiente físico, ou quase isso, 
já que as sessões estão ocorrendo por videoconfe-
rência devido à pandemia de covid-19 Pág. 4

Juliana Pesqueira/Amazônia Real

Janaína lembra 
histórico e prevê

aproximação entre 
Stopa e Mauro

A deputada estadual Janaina Riva, correligioná-
ria de Emanuel Pinheiro no MDB, afirmou na ma-
nhã desta quinta-feira (21) que acredita na aproxi-
mação do prefeito interino de Cuiabá, José Roberto 
Stopa (PV), com o governador Mauro Mendes (DEM). 
Mauro e Emanuel são rivais políticos e vivem em ‘pé 
de guerra’, uma situação que incomoda a classe po-
lítica. Com o afastamento de Emanuel, a deputada 
vê espaço para promover a aproximação, mas pede 
tempo para isso
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Gilberto Leite

Preço da carne despenca, mas
nada não chega ao consumidor

Sem exportar car-
ne bovina para a China 
há pouco mais de seis 
semanas, a indústria 
brasileira de frigoríficos 
já sente os reflexos no 
preço da arroba do boi, 
que despencou. Só quem 
ainda não viu o resul-
tado foi o consumidor 
final, que continua a 
amargar preços acima 
de R$ 30 por quilo nas 
gôndolas dos supermer-
cados. Nesta terça-feira 
(19), o Sindicato das In-
dústrias Frigoríficas de 
Mato Grosso (Sindifri-
go) ‘jogou a bomba’ no 
colo do setor varejista, 
cobrando o repasse da 
redução dos preços ao 
consumidor
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Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília

STF corta auxílio de juízes aposentados
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou 

nesta terça-feira (19) a concessão de auxílio-moradia para magistrados apo-
sentados e pensionistas. O pagamento havia sido declarado ilegal pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), mas a Associação Mato-grossense de Magistrados 
(Amam) ingressou com mandado de segurança para restabelecê-lo. Para o mi-
nistro, não há como se falar em direito líquido e certo, por mais que esteja esta-
belecido em lei, já que isso transformaria uma verba indenizatória em salário, 
o que não é permitido Pág. 5

Mato Grosso não deve se unir à greve
Uma nova paralisação 

dos caminhoneiros está 
marcada para acontecer no 
início do mês de novembro 
em todo o País. Caminho-
neiros se reuniram no últi-
mo sábado (16), no Rio de 
Janeiro e decidiram que es-
tariam em “estado de gre-
ve” a partir daquela data. 
No entanto, os caminho-
neiros de Mato Grosso não 
devem aderir à paralisação
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OPINIÃO

A conta das gambiarras

EDITORIAL

Não é exatamente o Auxílio 
Brasil que irá furar o teto de 
gastos, motivo de pânico geral 
no mercado durante a sema-
na que passou. O aumento do 
Bolsa Família e a ampliação do 
número de beneficiários seria 
totalmente possível com um 
corte nas despesas discricioná-
rias do governo. O próprio mi-
nistro Paulo Guedes, da Econo-
mia, afirmou nesta sexta que a 
ideia do governo era elevar o 
Auxílio Brasil sem furar o teto 
de gastos, mas houve uma for-
te pressão da ala política para 
ampliar as despesas em 2022.

E o rombo pode ser muito 
maior. Enquanto o Ministério 

da Economia quer ampliar os 
gastos em até R$ 30 bilhões 
fora do teto, a ala política se 
mobiliza por uma licença total 
para gastar. Diretor-execu-
tivo da Instituição Fiscal In-
dependente (IFI), Felipe Saito 
estima que o buraco no teto 
pode alcançar R$ 94,4 bilhões, 
quando somadas as manobras 
para mudar o teto e a rolagem 
das dívidas dos precatórios.

Para piorar, os sinais que 
vêm da Praça dos Três Pode-
res apontam que o governo e 
o Congresso abandonaram a 
ideia de reforma do Imposto 
de Renda, que poderia pro-
ver ao menos uma parte dos 
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Francisney Liberato (*)

Buscar melhorar a comunicação com 
os outros é algo de extrema necessidade. 
Creio que muitos têm lutado para melhorar 
esse aspecto em suas vidas. Uma das pos-
sibilidades disponíveis a nós é a utilização 
da neurolinguística como ferramenta para 
viver com qualidade, tendo diálogos sau-
dáveis e uma comunicação mais assertiva.

A Programação Neurolinguística – PNL 
utiliza-se de palavras e expressões que 
condicionam o cérebro e influenciam nos-
sas ações. A seguir, alguns exemplos:

A palavra “mas”, utilizada numa frase, 
tem a finalidade de “negar” o que foi dito 
anteriormente, por exemplo: “você é uma 
pessoa boa e cheia de talentos, mas o seu 
gênio estraga tudo”. O segredo é substituir 
o vocábulo “mas” por “e” aliando-o, sem-
pre, a uma palavra de encorajamento e 
positividade. Assim, será mantida a ligação 
da frase, sem anular, cancelar ou despertar 

dúvidas sobre a primeira parte da oração. 
Veja a frase reorganizada: “você é uma 
pessoa boa e cheia de talentos, e tenho 
certeza que será capaz de melhorar o 
seu gênio”. Ao ouvirem a palavra “mas”, 
as pessoas deixam de escutar o que vem 
depois, e com certeza suas intenções não 
surtirão os efeitos desejáveis.

Em síntese, o “mas” suaviza o que foi 
dito até o primeiro momento e dá ênfase 
ao que vem depois. Uma alternativa reco-
mendável é expressar antes o que você 
desaprova; no caso, “você pode melhorar 
o seu gênio, mas é muito boa e talentosa”. 
Para deixar notório o poder do “mas” numa 
frase, o ditado norte-americano manifesta 
esse imbróglio da seguinte forma: “a gente 
só conhece o que uma pessoa realmente 
pensa da outra depois do ‘mas’”.

Se esforce para evitar em falar a pala-
vra “tentar”. De acordo com o dicionário 
eletrônico “Dicio”, o verbo transitivo tentar 
significa: “Procurar conseguir; experimen-

Outubro é rosa!

recursos necessários para o 
Auxílio Brasil. Esses mesmos 
sinais indicam que é o centrão 
quem está dando as cartas no 
Planalto, o que inspira toda 
sorte de temores entre inves-
tidores brasileiros e interna-
cionais.

O resultado preliminar foi 
visto na valorização abrupta 
do dólar e na queda do Ibo-
vespa durante ao longo dos 
últimos dias. A conta real das 
gambiarras populistas que es-
tão em curso no Planalto deve 
chegar nos próximos meses, 
já que a valorização do dólar 
pressiona os custos da maio-
ria dos produtos consumidos 
no Brasil, principalmente ali-
mentos e combustíveis, itens 
que já estão pesando demais 
no bolso dos trabalhadores.

A manobra para romper o 
teto de gastos é só mais um 
sinal de que o Orçamento da 
União foi sequestrado por 
uma pequena elite política 
que não tem projeto qualquer 
para o Brasil, a não ser expro-
priar recursos coletivos para 
alimentar interesses próprios. 
Disfarçam descaradamente 
uma preocupação com a crise 
social que o país vive, enquan-
to vivem cercados de benesses 
proporcionadas pelo dinheiro 
público.

Não se enganem: a conta 
dessa lambança fiscal vol-
tará como um bumerangue 
contra os mais pobres. A in-
flação e o aumento de juros 
decorrente dessas medidas 
atrapalhadas irá pesar ainda 
mais sobre o preço dos ali-

mentos, comendo o aumen-
to prometido sobre o auxílio. 
A conta será paga por todos 
nós, menos pela legião que 
vive de auxílio moradia, ver-
ba indenizatória e salários 
astronômicos.

Enquanto não punirmos 
esses políticos por seus com-
portamentos predatórios, 
continuaremos sendo massa-
crados por seus interesses.

tar ter êxito; arriscar: veio para tentar fortu-
na. Mostrar intenção de; pretender: tentou, 
em vão, regenerar-se. Empregar, usar de: 
tentei todos os meios para convencê-lo”. 
Se você pedir para alguém lhe fazer um 
favor e ele responder: “tentarei”, qual a 
sua interpretação sobre essa resposta? 
Você acha que a pessoa realmente vai 
fazer o favor? Se é possível fazer o favor 
solicitado, não diga “tentarei” e sim “vou 
fazer”, ou melhor, responda: “sim”, “não” 
ou “talvez”.

A palavra “tentar” é um verbo de má 
vontade. “Não sei, vou tentar”, então, é 
ainda pior. É uma frase declarada de que 
não será possível conseguir.

Na busca por uma comunicação me-
lhor, é possível usufruir da neurolinguísti-
ca, pois assim você terá alternativas para 
fazer com que o cérebro de outra pessoa 
entre na sua sintonia e compreenda me-
lhor as suas intenções, através de sua 
comunicação verbal. As dicas são simples 

e de muita valia para 
o engrandecimento 
de uma comunicação 
perfeita, mas é ne-
cessário pensar nelas 
enquanto estiver ree-
ducando sua forma de falar.

FRANCISNEY LIBERATO é Auditor Público 
Externo do Tribunal de Contas de Mato Gros-
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Mentor. Mestre em Educação pela University 
of Florida. Doutor em Filosofia Universal Ph.I. 
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Lourembergue Alves (*)

Administrar um país está longe, bastan-
te longe de ser tarefa fácil. Talvez seja bem 
mais fácil tocar uma empresa. E, de fato, 
o é. Ainda que esta seja grande, imensa. 
Mesmo assim não tem, nem carrega a 
complexidade daquele, nem tem as ne-
cessidades de uma população, tampouco 
suas adversidades. Por isso, claro, que um 
empresário de sucesso nada tem a ver com 

a chefia do Executivo. Muitos “deram com 
o burro n’água” quando estiveram à frente 
da administração pública (exceto um ou 
outro deles). Muitos darão. Assim como os 
de outras áreas. Das mais diversas delas. 
Profissionais liberais ou não. Até porque, 
volta e meia, eles procuram ingressar-se 
no jogo político-eleitoral, e o fazem não 
pelo comprometimento com a coisa pú-
blica. Nem tocados pela sensibilidade de 
servir-se. São bem outras suas razões. 

Barco Desgovernado
Ingenuidade imaginar que não teriam. 
Quem não os teria? Embora uma porção 
de eleitores tenda a acreditar em “história 
da carochinha”. Comporta-se desse modo 
durante a campanha eleitoral, e permanece 
de igual modo durante o mandato, talvez 
movido pela crença do impensável, inima-
ginável, improvável. Crença que romantiza 
a disputa político-eleitoral. Romantiza-se 
tanto que se esquece de se comportar 
como cidadão.  

O cidadão é aquele que se sente inco-
modado com o simples papel de votante, e 
é quem questiona, procura ler e ouvir além 
do que as palavras dizem, analisa o teor do 
prometido, além de puxar conversas com 
outrem a respeito das candidaturas postas. 
Isto é o mínimo que se tem de fazer. Afinal, 
cidadão comum algum foi à casa de alguém, 
empresário ou não, político ou não, pedi-lo 
para sair-se candidato. Candidatou-se por-
que quis, e até forçou a barra para sê-lo, e, 
ao torna-lo, deveria ser avaliado com todo 
rigor possível. Mas, infelizmente, não é bem 
isso que acontece. Acontece um desleixo, 
uma falta de cuidado da imensa maioria 
do eleitorado. E o que muito pior, esta se 
transforma em torcedora. Condição que faz 
do campo político uma enorme arena, cuja 
dependência é totalmente dividida entre a 
torcida “A” e a “B”. Ovaciona e vaia. Vaia e 
ovaciona. Situação que não termina com a 
publicação dos nomes dos eleitos. Perma-
nece bem viva. Palanques são mantidos de 
pé. Sustentados pelas colunas da emoção 

e da paixão. O cordão 
do oba-oba se estica 
e se fortalece. Abarca 
um contingente maior. 
Cego pelo fanatismo. 
Servos da paixão. Ido-
latra e endeusa o político de estimação 
(considera inaceitável a crítica). Quem não 
se alinha a esse cordão, corre-se o risco de 
ser banido, estigmatizado e submetido ao 
horror da intolerância. 

A intolerância é a arma dos fracos, do 
negacionista, de quem se sente incapaz de 
lidar com a adversidade, com o plural e com 
o posicionamento contrário. Vale-se dela 
para destruir os adversários, tidos como 
inimigos, ainda que não sejam, e não são 
mesmos, apenas se colocam em trinchei-
ras opostas, e não aceitam a idolatria de 
políticos, mas preferem trazer os fatos e o 
racional nas discussões sobre o retrato do 
país. Retrato marcado pelo aceleramento 
da insegurança alimentar, pelo desemprego 
e pela desigualdade social gritante. Isto é 
o óbvio. Óbvio não enxergado por todos. 
Não enxergam, sequer, que o país navega 
sem rumo pelas águas bravias e perigosas 
da insensatez, da falta de bússola, e pela 
ausência de uma rota definida, bem como 
de um mapa condizente com as exigências 
do momento vivido. Barco desgovernado. 
Gente no mar! É isto.  

LOUREMBERGUE ALVES é professor uni-
versitário e analista político. 

Rubens Carlos de Oliveira Júnior (*)

Há 46 anos, o cotidiano em Cuiabá 
era muito diferente, a cidade estava se 
expandindo e Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul formavam um só Estado.

Neste importante período de urbaniza-
ção, uma equipe desbravadora e corajosa 
de 22 médicos fundou a Unimed Cuiabá 
no dia 20 de outubro de 1975. Esse impor-
tante passo para a saúde mato-grossense 
começou com 20 empresas contratantes 
e 10 mil usuários.

Aos poucos, nossos fundadores foram 
difundindo o novo modelo de negócio e 
conquistando novos espaços. Os desafios, 
certamente, existiam, mas todos supera-
dos com sucesso.

Os princípios e valores cooperativis-
tas, baseados em democracia, liberdade, 
justiça social e solidariedade, logo atraí-
ram novos cooperados. O jeito de cuidar 
próprio do Sistema Unimed conquistou o 
povo mato-grossense e nos tornou o maior 
plano de saúde do estado.

Em nossa trajetória, buscamos sempre 
uma gestão forte e competente com foco 
na perenidade do negócio, valorização 
dos cooperados e cuidado com o paciente.

A gestão de uma Cooperativa sempre 
foi tarefa complexa, muito mais no atual 
cenário pandêmico, de incertezas no mer-
cado local e nacional.

Diante das mudanças significativas que 
o mercado de saúde suplementar está 
atravessando, o Sistema Unimed tem uma 
nova estratégia muito clara desde 2018: a 
verticalização do negócio.

Vemos na verticalização dos servi-
ços um dos caminhos mais seguros. A 
Unimed Cuiabá tem acompanhado esse 
movimento há um tempo e desenvolvido 
ações nesse sentido. Uma das iniciativas 
começou em 2016 com a construção do 
Espaço Cuidar, um prédio de sete andares 
voltados ao cuidado do paciente. Agora, o 
edifício passa por uma adaptação para se 
tornar um hospital. 

As previsões são que o início do seu 
funcionamento seja para 2023. Além disso, 
estão bastante adiantados os trabalhos 
para a inauguração do Laboratório Unimed 
Cuiabá, em breve.

Já a estrutura do Espaço Cuidar 
será reestabelecida em outro local, 
dentro de um núcleo importante para a 
história regional e que, durante muito 
tempo, foi ambiente de convívio social 

Unimed Cuiabá 46 anos
da cuiabania: o Grêmio Antônio João. 
O imóvel é de propriedade da Unimed 
Cuiabá e está localizado no bairro Porto, 
próximo ao futuro Complexo Integrado 
de Saúde Unimed Cuiabá, na rua Barão 
de Melgaço.

O Hospital Unimed Cuiabá, que terá 
pronto-atendimento, centro cirúrgico, UTI 
e salas de internação, será parte, então, 
desse Complexo, que incluirá também a 
Fisioterapia, o núcleo de Vacinas e Farmá-
cia, inclusive o Laboratório e usina. Todos 
no mesmo endereço e de fácil acesso.

Aprimoramos nossos serviços e mante-
mos o foco no melhor cuidado ao cliente, 
e sempre oferecendo boas condições de 
trabalho aos cooperados.

Pensando nisso, há um ano, em um 
momento crítico da pandemia, era inau-
gurada a UTI Unimed Cuiabá dentro do 
Hospital Santa Helena. A Implantação 
dos 10 leitos contou com uma equipe 
multidisciplinar com foco no atendimento 
humanizado e os resultados da iniciativa 
foram bastante positivos. Já em 2021, 
estruturamos a Jornada do Paciente On-
cológico, uma importante rede de apoio 
à prevenção, diagnóstico e tratamento 
de câncer com objetivo de aprimorar 

os cuidados que os 
beneficiários Unimed 
Cuiabá já recebem.

Como uma marca 
forte, cuiabana, que 
tem uma presença 
importante no mercado e no coração 
da população da capital e região, temos 
a convicção de que esse trabalho só é 
possível devido à dedicação dos 1417 
médicos cooperados, que todos os dias 
empreendem suas forças na preservação 
da saúde.

Tudo o que foi gerado para produzir 
mudanças, alterar rumos, superar desafios 
e gerar resultados decorreu da unidade 
de estratégia entre diretoria, cooperados 
e colaboradores. Em uma feliz coincidên-
cia, é comemorado na mesma semana 
do aniversário da Cooperativa o Dia do 
Médico (18/10), uma data que nos lembra 
a importância de cada profissional, os 
grandes responsáveis por cuidar do bem 
mais valioso que temos: a nossa saúde.

RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR 
é médico patologista, presidente da Unimed 
Cuiabá, presidente da Unimed Federação de 
Mato Grosso.
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Deputada afirma que prefeito interino tem ‘folha em branco’ para 
escrever sua própria história e defende conciliação com o governador

Da redação

A deputada estadual 
Janaina Riva, correligio-
nária de Emanuel Pi-
nheiro no MDB, afirmou 
que tentará articular uma 
aproximação do prefei-
to interino de Cuiabá, 
José Roberto Stopa (PV), 
com o governador Mauro 
Mendes (DEM).

Mauro e Emanuel são 
rivais políticos e vivem 
em ‘pé de guerra’, uma 
situação que incomo-
da a classe política em 
todo o estado, já que os 
dois ocupam os cargos 
executivos mais impor-
tantes em Mato Grosso. 
Com a saída de Emanuel, 
Janaina vê espaço para 
promover a aproxima-
ção do prefeito da maior 
cidade de Mato Gros-
so com o governador. 

No entanto, a deputada 
pede tempo para isso, 
até porque Emanuel 
pode voltar ao cargo a 
qualquer momento.

“Acredito que dê para 
trabalhar uma aproxi-
mação. Talvez não ago-
ra, até porque, com cer-
teza, o prefeito já deve 
ter feito um recurso e 
até o julgamento acho 
que é natural que tenha 
mais cautela. Mas, evi-
dentemente que, fican-
do mais tempo, o Stopa 
tem condições, até por-
que já foi secretário do 
Mauro Mendes. Existe 
uma relação anterior e 
vejo também que ele en-
tra no cenário político, 
vamos dizer assim, des-
contaminado” disse a 
deputada, em entrevista 
à Rádio CBN.

A parlamentar afir-
mou ainda que espe-
ra que Stopa aproveite 
a oportunidade que tem 
de assumir a cadeira de 
prefeito, mesmo que de 
forma interina. Janaina 
avalia que o atual pre-
feito tem uma folha em 
branco a ser escrita e não 
possui inimizade política.

“Hoje no cenário po-
lítico, já temos vários 

MUDANÇA NO ALENCASTRO

Janaína vê margem para aproximação
Gilberto Leite

Deputada diz que Stopa entra no cenário político ‘descontaminado’, sem histórico de rusgas

embates do passado e 
rusgas. O Stopa não tem 
isso politicamente. Ele 
ainda tem uma folha em 
branco a ser escrita. En-
tão, ele tem muitas pos-
sibilidades, basta saber 
se ele vai abraçar essas 
possibilidades para fa-
zer a diferença enquanto 
prefeito, mesmo que in-
terino”, acrescentou.

Janaína também afir-
mou que o afastamento 
de Emanuel acaba ar-
ranhando a imagem do 
partido. Segundo a de-
putada, por mais que o 
prefeito não seja ativo 
nas reuniões e encontros 
do MDB, ele é um nome 
forte no estado e uma 
das principais lideranças 
dentro da sigla.

“É uma situação 
ruim para o partido, 
porque apesar das di-
vergências que nós te-
mos internas, o Ema-
nuel reforça o nome do 
partido como prefeito 
da capital. Então, é na-
tural que para o parti-
do não seja agradável e 
que não seja algo posi-
tivo”, concluiu.

AFASTAMENTO - 
Stopa assumiu o man-
dato interinamente na 
quarta (20), após Ema-
nuel ser afastado do 
cargo em meio às in-
vestigações da Operação 
Capistrum, que inves-
tiga contratações tem-
porárias na Secretaria 
de Saúde para acomodar 
indicações políticas.

Gabriel Soares

O ministro Edson 
Fachin, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
negou seguimento ao 
habeas corpus que bus-
cava libertar a adoles-
cente de 16 anos que 
atirou e matou Isabele 
Guimarães Ramos, 14, 
em uma casa no condo-
mínio de luxo Alphavil-
le, em Cuiabá. A decisão 
foi proferida na se-
gunda-feira (18) e tem 
como resultado a ma-
nutenção da internação 
da adolescente no Com-
plexo Pomeri.

O processo corre em 
segredo de Justiça, por 
se tratar de ré menor 
de idade. No entanto, é 
possível ver no trecho 
do despacho que o mi-
nistro Edson Fachin não 
vislumbrou constran-
gimento ilegal da ado-
lescente, nem afronta à 
jurisprudência da Su-
prema Corte.

"(...) 3. Destarte, como 
não se trata de decisão 
manifestamente con-
trária à jurisprudência 
do STF ou de flagrante 
hipótese de constrangi-
mento ilegal, com fulcro 
na Súmula 691/STF e no 

CASO ISABELE

Fachin nega HC para adolescente que matou amiga
art. 21, §1º, do RISTF, 
nego seguimento ao ha-
beas corpus. Publique-
-se. Intime-se. Brasília, 
18 de outubro de 2021", 
diz o trecho da decisão 
que foi publicado.

A adolescente com-
pletou na terça-feira 
(19) nove meses de in-
ternação no Lar Menina 
Moça, anexo ao Comple-
xo Pomeri. Ela foi con-
denada a três anos de 
internação compulsória 
no Sistema Socioeduca-
tivo por cometer ato in-
fracional análogo ao ho-
micídio doloso - quando 
há intenção ou se assu-

me o risco de matar - e 
qualificado.

Na decisão, a juíza 
Cristiane Padim, da 2ª 
Vara Especializada da 
Infância e Juventude de 
Cuiabá, afirma que a ati-
radora agiu com “frieza, 
hostilidade, desamor e 
desumanidade”.

RELEMBRE O CASO 
- Isabele Guimarães foi 
morta com um tiro no 
rosto em 12 de julho de 
2020, após um jantar na 
casa da amiga em um 
condomínio de luxo em 
Cuiabá.

Em sua defesa, a ado-
lescente afirmou que se 

tratava de um tiro aci-
dental. Ela alega que 
a estava carregando 
a arma em um caixa, 
quando se desequilibrou 
e a pistola caiu no chão, 
realizando o disparo.

A Polícia Civil apon-
tou que a jovem é pra-
ticante de tiro esportivo 
e sabe manusear uma 
arma. A perícia consta-
tou ainda que o instru-
mento não é capaz de 
gerar disparo aciden-
tal, pois possui meca-
nismos de segurança. 
Conforme o laudo, o 
tiro que matou Isabe-
le foi disparado a uma 

distância entre 20 e 30 
cm do rosto, a uma al-
tura de 1,44m.

Diante disso, o Mi-
nistério Público Esta-
dual (MPMT) concluiu 
que a jovem assumiu o 
risco de matar e pediu 
sua condenação por ato 
infracional análogo ao 
homicídio doloso e qua-
lificado.

A adolescente chegou 
a ser detida provisoria-
mente em setembro de 
2020, mas foi solta cer-
ca de 8 horas depois, por 
força de um habeas cor-
pus concedido pela Jus-
tiça Estadual.

Gabriel Soares

Relator da CPI da Co-
vid no Senado Federal, 
Renan Calheiros (MDB-
-AL) apresentou seu 
relatório final sobre as 
investigações. Além do 
presidente Jair Bolsona-
ro, são denunciadas ou-
tras 67 pessoas, entre as 
quais estão duas pessoas 
ligadas a Mato Grosso.

Ao longo de quase seis 
meses, a CPI ouviu mais 
de 50 depoimentos de 
médicos, cientistas, jor-
nalistas, empresários e 
políticos. O trabalho foi 
marcado por controvér-
sias e bate-bocas. O re-
sultado é um relatório 
com mais de 1.100 pági-
nas, nas quais são indi-
ciados o presidente, três 
de seus filhos, ministros, 
ex-ministros, deputados 
federais e empresários.

Entre os mato-gros-
senses na lista de Renan 
está Danilo Trento. A CPI 
pede seu indiciamento 
pelos crimes de fraude 
em contrato, formação 
de organização crimino-
sa e improbidade admi-
nistrativa.

Trento é diretor insti-
tucional da Precisa Me-
dicamentos, a empresa 
que intermediou a com-
pra da vacina indiana 
Covaxin com o Ministé-
rio da Saúde. O contrato 
previa a compra de 20 
milhões de doses da Co-
vaxin por R$ 1,6 bilhão. 
Segundo a CPI, há indí-
cios de superfaturamen-
to, pagamento de pro-
pina e um pedido para 
pagamento antecipado a 
uma empresa localizada 
em paraíso fiscal.

A comissão suspeita 
que Danilo Trento seja 
'sócio oculto' de Fran-
cisco Maximiano na 
Precisa Medicamentos. 
Ele compareceu ao de-
poimento amparado por 
um habeas corpus do 
Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) e não falou 
muito. Ele não soube 
explicar à CPI quais são 
as atividades exercidas 
pela sua própria empre-
sa, a Primarcial Holding 
e Participações.

O outro envolvido é 
Marcos Tolentino. A CPI 
pede seu indiciamento 
pelos crimes de fraude 

em contrato, formação 
de organização crimino-
sa e improbidade admi-
nistrativa.

Os senadores suspei-
tam que Tolentino seja 
'sócio oculto' do FIB 
Bank, empresa que deu 
garantia financeira de R$ 
80 milhões no contrato 
firmado entre a Precisa 
Medicamentos e o Mi-
nistério da Saúde. Se-
gundo as investigações, 
ele teria usado outras 
duas empresas de sua 
propriedade para operar 
a garantia do contrato, 
já que a FIB Bank não 
tem autorização do Ban-
co Central para oferecer 
este tipo de fiança.

Tolentino já era co-
nhecido em Mato Gros-
so por outro caso. Ele 
foi um dos delatores da 
Operação Ararath. Ele 
foi acusado por lavagem 
de dinheiro no processo 
que investigou a compra 
de vagas no Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-
-MT), mas assinou um 
acordo de delação pre-
miada e pagou R$ 3 mi-
lhões para se livrar do 
processo.

INVESTIGAÇÃO NO SENADO

Cuiabano e delator podem
ser indiciados após CPI

Da redação

O senador Jayme 
Campos (DEM) afirmou 
na manhã desta sexta-
-feira (22) que o afasta-
mento do prefeito Ema-
nuel Pinheiro (MDB) foi 
exagerado. Segundo o 
senador, a prática de no-
mear indicados políti-
cos é comum em todo o 
país e, se isso fosse cri-
me, hoje não haveria um 
prefeito, governador ou 
presidente.

Emanuel Pinheiro foi 
afastado do cargo pela 
Justiça na última ter-
ça-feira (19), em de-
corrência da Operação 
Capistrum, que investi-
ga a contratação de ser-
vidores temporários na 
Secretaria de Saúde de 
Cuiabá para atender in-
dicações políticas.

“Ele sendo afasta-
do porque contratou 250 
pessoas na área da saú-
de, então, não sobra um 
prefeito no Brasil, um 
governador no Brasil, não 
sobra ninguém aí na al-
tura do campeonato. É de 
prática, sobretudo nesse 

momento da pandemia, o 
que houve de contratação, 
até por força da exigência 
do momento desse trans-
torno, obrigatoriamente 
teve que contratar pesso-
as”, declarou, em entre-
vista à Rádio Capital.

Jayme acrescentou 
que é normal que haja 
indicações políticas e, 
por isso, vê exagero na 
decisão que o afastou. Ele 
lembrou que o prefeito 
está sendo ouvido pelas 
autoridades nesta sexta e 
deve recorrer da decisão 
para retornar ao cargo.

“Para mim, houve um 
certo exagero em pedir o 
afastamento do prefei-
to da capital, que acabou 
de ganhar uma eleição. 
Eu acho que houve um 
certo exagero, mas de 
qualquer forma devemos 
respeitar a decisão judi-
cial”, acrescentou.

Na avaliação de Jay-
me, a operação acaba por 
macular a imagem do 
prefeito, mesmo que se 
prove o contrário depois. 
No entanto, o senador 
acredita que Emanuel 
está "vacinado" contra 

esse tipo de adversidade, 
até pelo fato de ter ga-
nhado uma eleição ‘so-
zinho’ em 2020, enfren-
tando toda a repercussão 
do caso paletó.

Até então, Emanuel 
estava 'correndo por 
fora' para disputar o go-
verno do Estado contra 
Mauro Mendes (DEM) 
em 2022. Após a opera-
ção, conversas de basti-
dores apontam um obs-
táculo político para suas 
pretensões.

DEPOIMENTOS - 
Emanuel Pinheiro e sua 
esposa, a primeira-da-
ma Márcia Pinheiro, 
prestaram depoimento 
na manhã desta sexta-
-feira (22) sobre o caso 
investigado pelo Minis-
tério Público Estadual 
(MPMT). Emanuel co-
meçou a depor às 9h, en-
quanto Márcia iniciou a 
sua oitiva às 10h. Ambos 
prestam depoimento de 
forma virtual. O depoi-
mento de Emanuel du-
rou menos de uma hora. 
Logo em seguida, Már-
cia começou a ser ouvida 
pelas autoridades.

OPERAÇÃO CAPISTRUM 

Jayme Campos vê exagero: 
contratações são normais
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Em sessão marcada por discussões acaloradas, maioria dos deputados optou 
por impedir a implantação do comprovante de imunização em MT

Da redação

Em meio a um debate 
acalorado, a Assembleia 
Legislativa aprovou com 
13 votos favoráveis, o 
projeto de lei da depu-
tada Janaína Riva (MDB) 
que proíbe a implanta-
ção do ‘passaporte da 
vacina’ em Mato Grosso. 
O projeto chegou a ser 
rejeitado pela Comissão 
de Saúde da Casa de Leis, 
mas os parlamentares 
optaram por derrubar o 
parecer. A matéria ain-
da precisa ser aprovada 
uma segunda vez an-
tes de ser encaminhada 
para sanção. 

O passaporte já é exi-
gido nos Estados Unidos, 
em alguns países da Eu-
ropa, e já foi adotado por 
várias cidades no Brasil, 
incluindo Rondonópo-
lis (MT). No entanto, ele 
gera polêmicas por onde 
passa.

Na visão de Janaina, 
o passaporte priva o ci-
dadão de ir e vir, ferin-
do assim o artigo 5º da 
Constituição Federal. A 
deputada citou inclusi-
ve que o Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM) 
tem um posicionamento 
contrário ao passaporte 
da vacina, pois entende 
que dá uma falsa sensa-
ção de segurança, já que 
nenhuma vacina é 100% 
eficaz contra o corona-
vírus, ainda. 

“Não somos radi-
cais. Eu sou vacinada, 
sou a favor da vacina, 
mas também sou a favor 
da liberdade, do direito 
de a pessoa ir e vir. Vai 
acontecer uma segrega-
ção por trás da exigência 
do passaporte sanitá-
rio. [...] O STF [Supremo 
Tribunal Federal] tem 
que seguir as legisla-
ções e quem faz a lei é 
deputado e senador, não 
ministros”, disse a de-
putada.

A sessão foi acom-
panhada por dezenas 
de pessoas que vaiaram 
Lúdio Cabral (PT) por 
se posicionar a favor da 
implantação do passa-
porte em todo o estado. 
Além de deputado, Lú-
dio é médico sanitaris-
ta. Ele argumentou que 

PRIMEIRA VOTAÇÃO

Passaporte vacinal sofre derrota
o estado de Mato Gros-
so estabelece, em seu 
código de Saúde, que 
as regras para controle 
sanitário devem partir 
da autoridade sanitária, 
no caso, o governador e 
o secretário estadual de 
Saúde.

“Não cabe à Assem-
bleia aprovar qualquer 
projeto de lei para o 
estado adotar medidas 
quando necessário. Es-
tamos longe de alcançar 
um número ideal de va-
cinação no nosso terri-
tório. Estamos lidando 
com um vírus traiço-
eiro, que é um vírus de 
RNA suscetível a mu-
tações, e não queremos 
ter que enfrentar uma 
terceira onda que, infe-
lizmente, pode aconte-
cer enquanto não tiver-
mos cobertura vacinal 
adequada. As maiores 
economias capitalistas 
do mundo estão colo-
cando o passaporte sa-
nitário”, esclareceu o 
deputado.

Os deputados Fais-
sal Calil (PV), Gilberto 
Cattani (PSL), Ulysses 
Moraes (PSL) e Xuxu 
Dal Molin (PSC) tam-
bém usaram a tribuna 
do parlamento estadu-
al para se posiciona-
rem contra a obrigato-

Gilberto Leite

Autora do projeto, Janaína diz que passaporte vacinal fere o direito 
constitucional de ir e vir livremente

Gabriel Soares

MDB, PP e PSD devem 
caminhar juntos na elei-
ção de 2022. A informa-
ção foi confirmada pelo 
deputado federal Car-
los Bezerra, presidente 
regional do MDB, logo 
após uma reunião com o 
governador Mauro Men-
des (DEM). No encontro, 
líderes dos três partidos 
comunicaram o desejo 
de trabalhar pela eleição 
do deputado federal Neri 
Geller (PP) para uma 
vaga no Senado Federal.

Em conversa com 
jornalistas, Bezerra afir-
mou que a união entre os 
três partidos está prati-
camente selada e conta 
com a anuência da base 
de cada um deles. 

“Essa conversação 
entre nós existe e ela 
está em andamento para 
se efetivar com a eleição 
do Neri ao Senado. Isso 
é fruto de uma análi-

se que vem sendo fei-
ta dentro do partido há 
longo tempo. Chegamos 
praticamente à conclu-
são de que esse é o me-
lhor encaminhamento, a 
aliança desses três par-
tidos. O governador sabe 
dessa posição e acho que 
ele não tem nada contra 
isso. Já houve consulta 
praticamente a todo no 
MDB, deputados esta-
duais, federais e prefei-
tos”, disse Bezerra.

Geller conta que a 
conversa sobre seu pro-
jeto para o Senado Fede-
ral já vem sendo tratada 
desde a eleição suple-
mentar de 2020, quando 
Carlos Fávaro (PSD) foi 
eleito para ocupar a ca-
deira aberta com a cas-
sação de Selma Arruda. 
Na ocasião, o PP de Neri 
Geller apoiou e o MDB de 
Bezerra apoiaram Fáva-
ro, estabelecendo as ba-
ses de uma aliança mais 
longa.

ELEIÇÕES 2022

Três siglas se unem para lançar Geller ao Senado
“Fico bastante feliz, 

me motiva, me coloca 
em compromisso com o 
MDB e com certeza vai 
se afunilando para fa-
zermos uma composição 
bem aberta. Fico feliz 
pela confiança e pré-
-alinhamento do PSD 
e do MDB, que são dois 
partidos muito fortes e, 
alinhados com o PP, se 
fortalecem ainda mais”, 
afirmou.

Já Fávaro indicou que 
a aliança entre os par-
tidos pode se estender 
para as eleições propor-
cionais em 2022 (depu-
tado federal e vereador). 
Afirmou ainda que os 
três partidos se mantêm 
na base do governo e 
aguardam a definição de 
Mauro sobre a candida-
tura à reeleição.

“É importante o go-
vernador Mauro Men-
des saber que sua base 
está fortalecida. Ficou 
claro na nossa conversa 

que estamos mantendo 
a base que me apoiou 
ao Senado e foi vitorio-
sa. Vamos fortalecer as 
proporcionais do MDB, 
PP e PSB e tenho certe-
za que, no momento que 
governador tomar a de-
cisão e fizer o anúncio, 
o Democratas fará parte, 
assim como outros par-
tidos podem fazer parte 
dessa decisão”, afirmou.

ÁGUA FRIA - A alian-
ça dos três partidos em 
torno da candidatura de 
Neri Geller coloca a de-
putada estadual Janaína 
Riva, uma das princi-
pais lideranças do MDB, 
em uma ‘sinuca’. Nora 
do senador Wellington 
Fagundes (PL), ela ten-
tava levar a sigla e seus 
aliados para apoiar a 
reeleição de seu sogro. 
No entanto, apenas uma 
vaga ao Senado será dis-
putada em 2022, o que 
impede uma aliança tão 
difusa.

Gilberto Leite

Geller diz que união entre os três partidos surgiu em 
2020, na aliança para eleger Fávaro

riedade do passaporte. 
Faissal lembrou que as 
pessoas que acompa-
nhavam à sessão não 
foram perguntadas se 
haviam sido vacinadas.

“Sou contra o passa-
porte sanitário, o con-
trole social. Todos que 
estiveram aqui não fo-
ram perguntados se to-
maram vacinas. Não é 
só questão de liberdade, 
mas também a questão 

de privacidade”, disse.
Já Valdir Barranco 

(PT), que ficou 81 dias 
internado com covid-19, 
defendeu que o parla-
mento crie mecanismo 
para obrigar as pessoas 
a se vacinarem. Segun-
do ele, cabe ao STF in-
terpretar se o passapor-
te vacinal fere o direito 
de ir e vir. Acontece que, 
recentemente, o presi-
dente do STF, Luiz Fux, 

concluiu que as prefei-
turas têm o poder de es-
tabelecer medidas para 
combater a dissemina-
ção do vírus, incluindo 
o passaporte da vacina.

Diante da polêmica 
sobre o assunto, o pre-
sidente da Assembleia 
Legislativa, Max Russi 
(PSB), afirmou que ain-
da não há data prevista 
para a segunda votação 
do projeto.

Gabriel Soares

O julgamento da 
Ação Direta de In-
constitucionalidade 
(ADI) que pode mudar 
a composição da Mesa 
Diretora da Assembleia 
Legislativa terá que 
aguardar mais um pou-
co. Após ser incluída 
para julgamento virtu-
al no Supremo Tribunal 
Federal (STF) a partir 
desta sexta-feira (22), 
o ministro Alexandre de 
Moraes pediu destaque 
do processo, adiando 
novamente uma deci-
são sobre o caso.

O pedido de desta-
que no plenário virtual 

é uma solicitação para 
que o julgamento seja 
interrompido e enca-
minhado para o am-
biente físico, ou quase 
isso, já que as sessões 
estão ocorrendo por 
videoconferência devi-
do a pandemia de co-
vid-19.

Proposta pela Pro-
curadoria-Geral da Re-
pública (PGR), a ação 
questiona a validade de 
uma lei estadual que 
permitia a reeleição de 
membros da Mesa Di-
retora para mandatos 
subsequentes.

No começo deste 
ano, o ministro Ale-
xandre de Moraes, re-

PEDIDO DE DESTAQUE

Ação sobre Mesa da AL vai ao plenário do STF
lator do caso, concedeu 
liminar determinando 
a suspensão da eleição 
que conduziu o depu-
tado Eduardo Botelho 
(DEM) para seu ter-
ceiro mandato como 
presidente da Assem-
bleia. Como resultado, 
a AL realizou uma nova 
eleição, que conduziu 
Max Russi (PSB) à pre-
sidência.

Ao analisar o méri-
to da ação, Moraes de-
terminou que a lei seja 
declarada inconstitu-
cional e que a Assem-
bleia siga a Constitui-
ção Federal, que proíbe 
a reeleição de mem-
bros da Mesa Diretora 

do Congresso Nacional 
em mandatos subse-
quentes.

O julgamento teve 
início em junho deste 
ano, mas foi suspenso 
após o primeiro pedi-
do de vistas de Gilmar 
Mendes. Ele seguiu 
a decisão de Moraes, 
mas divergiu sobre os 
efeitos imediatos, de-
terminando que a As-
sembleia mantivesse a 
eleição que reconduziu 
Botelho para o tercei-
ro mandato como pre-
sidente. A divergência 
proposta por Mendes 
foi acompanhada pelo 
ministro Ricardo Lewa-
ndowski.

Dias após apresentar 
seu voto, Gilmar Men-
des fez um segundo 
pedido de vistas, o que 
levou a uma nova sus-
pensão. O julgamento 
seria retomado nesta 
sexta-feira (22), mas 
deve seguir agora para 
o plenário físico.

Neste ‘meio tempo’, 
a Assembleia Legisla-
tiva se manifestou no 
processo alegando a 
perda de objeto da ação 
e pedindo que o STF 
mantenha a eleição 
que conduziu Russi à 
presidência. A Procu-
radoria da ALMT des-
tacou que foi promul-
gada, em setembro, a 

emenda constitucional 
nº 100/2021, que proí-
be a reeleição de mem-
bros da Mesa Diretora 
em termos ainda mais 
restritivos que os es-
tabelecidos na Consti-
tuição Federal. Afirma 
ainda que o reconhe-
cimento da eleição de 
Russi dá segurança ju-
rídica para os futuros 
pleitos.

Há dois dias, foi a vez 
do PSB, partido de Max 
Russi, apresentar peti-
ção ao STF seguindo os 
mesmos argumentos 
feitos pela Procurado-
ria da Assembleia.

Ainda não há data 
para o julgamento.
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Agência abre procedimento para caducidade do contrato, devido ao 
descumprimento; concessionária poderá cobrar pedágio até o fim do processo

Da redação

A Agência Nacional 
de Transportes Terres-
tres (ANTT) aprovou a 
instauração de processo 
administrativo de ca-
ducidade do contrato da 
concessionária Rota do 
Oeste, que administra 
a rodovia federal BR-
163 em Mato Grosso. A 
decisão foi tomada em 
reunião da diretoria da 
ANTT ocorrida na quin-
ta-feira (21) e confirma-
da nesta sexta (22). 

A caducidade foi 
aprovada porque a con-
cessionária manteve-se 
inerte no atendimento 
aos prazos concedidos 
para corrigir uma série 
de irregularidades apon-
tadas pela ANTT. A Rota 
buscava a troca do con-
trole acionário, por meio 

de um ‘plano de cura’, 
que foi rejeitado pela di-
retoria da Agência. 

Relator do processo 
da Rota na ANTT, o di-
retor Davi Barreto des-
tacou que foi dado prazo 
para que a concessioná-
ria corrigisse as falhas 
encontrados no ‘Plano 
de Cura’ e apresentasse 
soluções para as trans-
gressões contratuais, 
mas o prazo se esgotou 
sem que nada fosse feito.

“Uma vez que a ins-
trução processual da 
unidade técnica concluiu 
que os serviços presta-
dos pela CRO eram ina-
dequados e ineficientes, 
bem como foram verifi-
cados diversos descum-
primentos de cláusulas 
contratuais e parâmetros 
técnicos e de desempe-
nho previstos no Progra-
ma de Exploração da Ro-
dovia (PER), chegou-se 
ao estágio que dá início 
a esse processo, a edição 
da Deliberação ANTT nº 
105/2021, que comuni-
cou à Concessionária so-
bre os descumprimentos 
contratuais e estabeleceu 
prazo para correção das 
respectivas irregularida-
des”, informa.

BR-163

ANTT quer expulsar Rota do Oeste
Divulgação/Rota do Oeste

Max Russi afirmou, durante a semana, que irá entrar com processo para impedir 
cobrança de pedágio durante a caducidade

A caducidade é a ex-
tinção do contrato de 
concessão em decorrên-
cia da inexecução total 
ou parcial do contrato 
por parte da conces-
sionária. Dessa forma, 
o trecho voltaria para a 
reponsabilidade do De-
partamento Nacional de 
Infraestrutura Terrestre 
(DNIT). Como próximo 
passo, a comissão pro-
cessante terá o prazo 
de 180 dias para instru-
ção do processo admi-
nistrativo, nos termos 
da Resolução ANTT n° 
5.935/2021.

A estimativa é que o 
processo de caducidade 
de contrato possa durar 
até dois anos, já que há 
diversos prazos para re-
cursos e ações. Duran-
te esse tempo, a Rota do 
Oeste continuará operan-
do na rodovia e cobrando 
o pedágio dos motoris-
tas. Essa perspectiva não 
é aceita pela Assembleia 
Legislativa, que prome-
teu ajuizar ação contra a 
empresa para impedir a 
cobrança de pedágio en-
quanto durar o processo 
de caducidade.

CPI - A Rota do Oes-
te vem sendo alvo de 

constantes críticas por 
causa do atraso na du-
plicação da BR-163. São 
necessários mais de R$ 
4 bilhões em investi-
mentos na rodovia, que 
é uma das principais 
saídas para o escoa-
mento da produção ma-
to-grossense.

Além do processo, a 
Rota deve ser alvo de 
uma CPI na Assembleia 
Legislativa. O presiden-
te da Casa, Max Russi 
(PSB), informou nesta 
semana que já conse-
guiu as 16 assinaturas 
necessárias para ins-
taurar uma Comissão 

Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) que vai apurar 
a conduta da empresa 
e o atraso nas obras de 
duplicação. Na próxima 
terça-feira (26), Max 
deve apresentar o re-
querimento e colocar 
para votação na sessão 
de quarta-feira (27).  

Gabriel Soares

O ministro Ricardo 
Lewandowski, do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF), negou na terça-
-feira (19) a concessão 
de auxílio-moradia para 
magistrados aposen-
tados e pensionistas do 
Poder Judiciário de Mato 
Grosso. O pagamento 
havia sido declarado ile-
gal pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), mas 
a Associação Mato-gros-
sense de Magistrados 
(Amam) ingressou com 
mandado de segurança 
para restabelecer o pa-
gamento do benefício.

Na ação, a Amam 
afirma que o Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso 
(TJMT) cometeu erro por 
não incorporar os valo-
res de auxílio-moradia 
ao salário dos magistra-
dos inativos, como de-
terminava a lei estadu-
al nº 4.964/1985. Desta 
forma, quando foi cum-

prir a decisão do CNJ, 
excluiu o pagamento do 
benefício, embora ele fi-
zesse parte dos salários. 

“Em outras palavras, 
ignorou o CNJ, à época, 
que os magistrados ina-
tivos do Estado de Mato 
Grosso não recebiam au-
xílio moradia, apenas os 
respectivos proventos, 
ainda que o TJMT errone-
amente tenha separado 
as verbas nas respectivas 
folhas de pagamento”, 
argumentou.

Para o ministro Ri-
cardo Lewandowski, não 
há como se falar em di-
reito líquido e certo no 
pagamento dos valores 
de auxílio-moradia aos 
aposentados e pensio-
nistas, por mais que es-
teja estabelecido em lei, 
já que isso transforma-
ria uma verba indeniza-
tória em salário, o que 
não é permitido. 

“Assinalo, desde 
logo, que não verifico o 
alegado direito líquido e 

FIM DOS ‘PENDURICALHOS’

STF mantém corte de auxílio para juízes inativos
certo à concessão de au-
xílio-moradia a magis-
trados inativos e pen-
sionistas. Isso porque, 
ainda que implementada 
pela legislação estadual, 
a medida transformaria 
verba indenizatória de 
caráter transitório em 
vantagem remunera-
tória permanente, fato 
este incompatível com 
a natureza jurídica do 
instituto, que, como é 
cediço, está voltado ao 
ressarcimento dos cus-
tos ocasionados pelo 
deslocamento do servi-
dor público para outros 
ambientes que não o de 
seu domicílio habitual”, 
destacou o ministro.

A Amam ainda apon-
tava que, em 2014, o 
Tribunal de Justiça con-
cedeu mandado de segu-
rança para determinar o 
pagamento do benefício 
aos magistrados apo-
sentados e pensionis-
tas. No entanto, Lewa-
ndowski destacou que a 

decisão de um Tribunal 
não pode se sobrepor à 
do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).

“Nesse cenário, afi-
gura-se necessário re-
afirmar a autoridade 
desse Conselho e a força 
cogente de suas resolu-
ções, conforme decidido 
pelo Supremo Tribunal 
Federal no julgamento 
da ADC 12, oportunidade 
em que a Corte Suprema 
assentou a natureza pri-
mária dos atos normati-
vos editados pelo Conse-
lho Nacional de Justiça, 
posto que diretamente 
derivados da Constitui-
ção Federal”, concluiu.

O caso também já ha-
via sido julgado em ou-
tubro de 2020 pelo CNJ, 
no Procedimento de 
Controle Administrativo 
440/2006. Na ocasião, 
o órgãos declarou, mais 
uma vez, a impossibili-
dade de pagar ajuda de 
custo para os magistra-
dos e pensionistas.

Carlos Humberto/ SCO/ STF

Lewandowski diz que incorporação do auxílio aos 
salários desvirtua a finalidade da verba indenizatória

Gabriel Soares

Senador por Mato 
Grosso, Carlos Fávaro 
(PSD) criticou o acordo 
feito entre o governo Jair 
Bolsonaro e líderes do 
Congresso para mudar o 
Teto de Gastos e encai-
xar uma despesa adicio-
nal de R$ 83 bilhões no 
Orçamento de 2022. O 
acerto foi feito na manhã 
de quinta-feira (21) e 
causou rebuliço no mer-
cado. A Bolsa de Valores 
chegou a cair até 4% ao 
longo do dia e o dólar al-
cançou o maior patamar 
desde março, cotado em 
R$ 5,67.

Segundo Fávaro, o 
acerto proposto pela 
equipe de Bolsonaro 

para acomodar a nova 
versão do Bolsa Família 
remete às pedaladas fis-
cais cometidas pela ex-
-presidente Dilma Rou-
sseff (PT), que sofreu 
impeachment por burlar 
a legislação fiscal.

“Lamentável que os 
críticos da história nada 
aprenderam com ela. 
Regras fiscais são para 
ser cumpridas, que o 
diga Dilma Rousseff. 
Não dá pra aceitar que 
o comando do país fique 
todo o tempo ensaian-
do jogar fora das quatro 
linhas. E pior: se esco-
rando na fragilidade das 
famílias mais necessita-
das para justificar a fal-
ta de política econômica 
adequada”, escreveu o 

senador, em suas redes 
sociais.

O acordo firmado en-
tre governo e parlamen-
tares prevê uma mu-
dança no cálculo do Teto 
de Gastos. Atualmente, 
o limite de despesas é 
corrigido pelo IPCA acu-
mulado em 12 meses até 
junho do ano anterior ao 
de sua vigência. A ideia 
é adotar a correção da 
inflação de janeiro a de-
zembro. Além disso, o 
novo cálculo irá retroa-
gir até a criação do teto, 
em 2016. Com isso, o 
governo deve ganhar um 
espaço fiscal de até R$ 
40 bilhões.  O restante 
do valor deve vir da li-
mitação no pagamento 
de precatórios.

‘PEDALADA FISCAL’

Senador de MT compara
Bolsonaro a Dilma Rousseff

Da redação

O advogado Francis-
co Faiad afirmou que não 
há provas cabíveis para 
manter o afastamento do 
prefeito Emanuel Pinhei-
ro (MDB), que aconteceu 
na última terça-feira (19). 
Responsável pela defe-
sa do emedebista, Faiad 
afirma que já entrou com 
recurso para derrubar a 
decisão.

O advogado argumen-
ta que as contratações 
alvo de investigação fo-
ram realizadas durante o 
período de pandemia de-
vido à abertura de novas 
unidades de saúde. Con-
tudo, a informação não 
procede. As contratações 
apontadas como irregu-

lares pelo Ministério Pú-
blico do Estado (MP-MT) 
datam a partir de 2018, 
quando ainda não existia 
pandemia.

“É um absurdo. Não há 
provas do envolvimento 
do prefeito nos autos e, 
por isso, não há funda-
mento para o afastamen-
to”, declarou em poucas 
palavras o advogado.

O recurso impetrado 
por Faiad será aprecia-
do pelo desembargador 
Marcos Machado, que 
está substituindo o de-
sembargador Luiz Ferrei-
ra da Silva. O magistrado 
poderá tomar a decisão 
de forma monocrática 
ou poderá solicitar que o 
julgamento seja feito de 
forma colegiada na Tur-

ma de Câmaras Criminais 
Reunidas, que é composta 
por 9 desembargadores.

AFASTAMENTO - A 
Justiça Estadual autorizou 
o afastamento de Ema-
nuel do cargo de prefeito. 
Também foi determina-
da busca e apreensão de 
bens contra Emanuel e 
sua esposa Márcia Apa-
recida Kuhn Pinheiro, do 
chefe de gabinete Antônio 
Monreal Neto, da secre-
tária adjunta de Governo 
e Assuntos Estratégicos 
Ivone de Souza e do ex-
-coordenador de Gestão 
de Pessoas Ricardo Apa-
recido Ribeiro.

O chefe de gabinete do 
prefeito, Antônio Monre-
al Neto, foi preso tempo-
rariamente.

‘DECISÃO FRÁGIL’

Faiad diz que não há provas
para afastamento de Emanuel
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Alunos com comorbidades continuam no ensino remoto desde 
que pais levem laudo médico até a escola

Da redação

O retorno 100% das 
aulas presenciais em 
Mato Grosso aconteceu 
na segunda-feira (18). 
Ao todo, 393 mil alu-
nos estão matriculados 
este ano, mas segundo a 
Secretaria de Estado de 
Educação (Seduc-MT) 
aqueles que possuem 
comorbidades não vol-
tarão neste momento. O 
estado possui 727 esco-
las em 141 municípios. 

“Nossos estudan-
tes ficaram longe das 
salas de aula por qua-
se um ano e meio. Os 
prejuízos à aprendiza-
gem foram imensos. O 
Governo do Estado tem 
feito os investimentos 
necessários, melhoran-
do a infraestrutura física 
das escolas, garantindo 
conectividade para pro-
fissionais e estudantes, 
mas, acima de tudo, tem 
planejado e investido na 
área pedagógica, para 

garantir um ensino cada 
vez mais de qualidade”, 
disse Alan Porto, secre-
tário de Educação.

Antes da retomada 
das aulas presenciais, 
os pais e responsáveis 
pelos alunos foram con-
vidados a visitarem uni-
dades escolares onde 
estão matriculados, 
para conhecer os traba-
lhos feitos para garantir 
principalmente a bios-
segurança. 

As escolas, que já vi-
nham sendo monito-
radas, não apresenta-
ram nenhum caso de 
covid-19 na 11ª semana 
de acompanhamento 
das medidas de biosse-
gurança. Segundo Alci-
mária Ataídes da Costa, 
secretária adjunta de 
gestão educacional, nem 
alunos ou profissionais 
da educação testaram 
positivo para a doença 
durante o período. 

“Estamos fazendo 
um retorno responsá-
vel. A ciência garante o 
retorno com segurança. 
A Seduc-MT ampliou o 
valor dos recursos para 
garantir a compra de 
materiais para que todas 
as escolas estejam ap-
tas a receber os alunos”, 
ressalta.

Ela ressalta ainda que 
os professores e a equipe 
pedagógica das escolas 

TODOS EM SALA

Aulas presenciais voltam 100%
Gilberto Leite

Pais foram convidados para conhecer como unidades escolares estão preparadas para retorno presencial

estão trabalhando a re-
cuperação da aprendi-
zagem. “Trata-se de um 
direito do aluno e um 
compromisso nosso, de 
todos os profissionais da 
educação”, assinala.   

O uso de máscara e 
do álcool em gel serão 
obrigatórios. Na hora 
do lanche, será seguido 
o distanciamento para 
que todos se sintam se-
guros. Para os alunos 

com comorbidades, está 
garantido o ensino re-
moto. Para isso, os pais 
têm que levar o laudo 
médico até a secretaria 
da escola para garantir 
esse direito.  

VACINAÇÃO - Um 
dos pontos elencados 
antes mesmo do retor-
no híbrido, principal-
mente pelo Sindicato 
dos Trabalhadores no 
Ensino Público de Mato 

Grosso (Sintep/MT), di-
zia respeito a vacinação 
dos trabalhadores da 
educação e estudantes. 
Sobre isso, a secretaria 
informou que todos os 
profissionais de Mato 
Grosso já tiveram a 
oportunidade de tomar 
às duas doses de imu-
nizantes que protegem 
contra a covid-19.

Aos que se negaram 
ou por algum motivo não 

se vacinaram, precisa-
rão apresentar um laudo 
médico que comprove a 
contraindicação da va-
cinação, isso para pode-
rem retornar ao trabalho 
de forma normal.

Sobre os estudantes, 
a pasta destacou que já 
está sendo feita e entre-
ga para os municípios, 
dos lotes que são desti-
nados aos adolescentes 
de 12 a 17 anos.

 Da redação

No próximo dia 2 de 
novembro, milhões de 
pessoas visitarão os tú-
mulos de seus entes que-
ridos. O Dia de Finados é 
uma data celebrada pela 
Igreja Católica desde o 
século II e consiste em ir 
até as sepulturas de ami-
gos e familiares, enfeitá-
-las e orar pelos que já se 
foram. Mesmo sendo um 
feriado católico, esse dia 
também tem um signi-
ficado importante para 
outras religiões.

Para o Frei Eliseu 
Aiolfi, vigário da Pa-
róquia Nossa Senhora 
Aparecida, as chamadas 
práticas de misericórdia, 
tanto corporais como es-
pirituais, dizem que to-
dos têm o direito a um 
enterro digno, bem como 
rezar pelas pessoas fale-
cidas. 

“De que vale a nossa 
fé se não acreditarmos 
na ressurreição? Nós en-
quanto criaturas, sabe-
mos que somos finitos, 
que temos as nossas fra-
quezas, limitações do ser 
humano, por isso aquela 
afirmação ‘és pó e ao pó 
há de retornarmos’”, ex-
plicou o vigário. 

Eliseu afirma que para 
os católicos o Dia de Fi-
nados é, acima de tudo, 
mais uma expressão de 
vida e esperança do que 
pesar e tristeza. É um 
momento de expres-
sar silêncio, veneração, 
respeito e muita oração, 
ao mesmo tempo de de-
monstrar a fé na ressur-
reição.  

“Que possamos pres-
tar essa homenagem 
diante das pessoas fa-
lecidas e aos entes que-
ridos na perspectiva da 
saudade, pois a sauda-
de é o amor que fica dos 
princípios e valores que 

foram deixados para 
cada um de nós. E, ao 
mesmo tempo, ter a pro-
funda esperança de um 
encontro face a face com 
nosso Senhor”, finalizou 
o Frei.

VISÃO LUTERANA - O 
Luteranismo surgiu como 
resultado da Reforma 
Protestante ocorrida em 
1517 com Martinho Lute-
ro reformando a doutrina 
e prática da Igreja Cató-
lica. Para os luteranos, a 
salvação vem por meio da 
“graça, fé e por Cristo”, 
diferentemente do ponto 
de vista católico, que se 
baseia em uma salvação 
pelo “amor e pelas boas 
obras”. 

Partindo disso, a vi-
são do pastor Nestor 
Duemes, que congrega 
na Igreja Evangélica Lu-
terana de Cuiabá, é de 
que a data é o momento 
de se recordar com cari-
nho das pessoas amadas 
que se foram e deixaram 
a dor da saudade. Além 
disso, é o momento de se 
lembrar que Jesus Cris-
to venceu a morte e com 
sua ressurreição garan-
tiu a vida eterna no céu. 

“Trata-se de um dia 
de muito respeito, dia 
no qual somos lembra-
dos a chorar com os que 
choram e orar por quem 
sofre por sentir a dor da 
saudade de alguém que 
já não está mais aqui en-
tre nós”, afirma o pastor.

Ele esclarece que a ida 
aos cemitérios neste dia 
não é obrigatória, mas 
que deve ser um dia de 
respeito e compreensão 
com quem vai. 

“É acima de tudo um 
dia para lembrar que 
a vida de quem crê em 
Cristo não termina no 
cemitério. É, portanto 
dia de lembrar da res-
surreição dos mortos e 
da vida eterna, plena e 

EM CUIABÁ

Programação nos cemitérios é antecipada no Dia de Finados
sem fim. Foi esta vida 
que Jesus garantiu para 
todos com a sua ressur-
reição no Domingo de 
Páscoa”, explicou.

VISÃO ESPÍRITA - A 
visão espírita é diferen-
te da católica e da lute-
rana. Segundo a Federa-
ção Espírita Brasileira, o 
dia 2 de novembro é um 
dia como qualquer outro, 
uma vez que a ida ao ce-
mitério é a representação 
exterior de um fato ínti-
mo. As pessoas que visi-
tam um túmulo manifes-
tam mais uma obrigação 
social no calendário hu-
mano. Para os espiritas, 
não é necessário ir ao ce-
mitério para homenage-
ar um ente querido que 
já desencarnou, termo 
utilizado para se referir 
àqueles que já morreram.

“O desencarne para 
nós é mudar de plano. 
É como se alguém se 
transferisse de uma ci-
dade para outra. Ela vai 
continuar vivendo, exis-
tindo, sem que o cor-
po físico altere qualquer 
coisa neste sentido. A 
doutrina espírita nos 
transforma completa-
mente porque ela muda 
essa perspectiva de fu-
turo. Muitos acham que 
morreu, acabou e não 
existe mais nada além 
disso e isso é um engano. 
A vida continua no plano 
espiritual”, explicou Jo-
cinei Silva, coordenador 
da Associação Espírita 
Wantuil de Freitas.

O que sensibiliza o es-
pírito, segundo a fé espí-
rita, não é propriamente 
a visita à sepultura, mas 
a lembrança fraterna e 
a prece sincera daquele 
que ficou na Terra, o que 
pode ser feito a qualquer 
momento e em qualquer 
lugar. Por isso, o Dia de 
Finados não é mais im-
portante que outros dias 

para os desencarnados. A 
diferença entre a data e 
os demais dias é que, na-
quele, mais pessoas cha-
mam os espíritos pelos 
pensamentos por meio 
de sua prece.

PROGRAMAÇÃO - 
Neste ano a Cuiabana 
Administradora de Ce-
mitérios tem a expecta-
tiva de que o número de 
visitantes seja inferior a 
20 mil pessoas. Por mais 

que a pandemia de co-
vid-19 esteja sob con-
trole, os cemitérios da 
capital têm uma pro-
gramação especial para 
evitar aglomerações e 
por isso as celebrações 
da data devem começar 
uma semana antes. 

A empresa comuni-
cou que as novas medi-
das são válidas para os 
cemitérios da Piedade, 
do Porto e do Coxipó da 

Ponte. Ficou determina-
do que as missas do Dia 
de Finados serão realiza-
das nas capelas próximas 
aos cemitérios com ho-
rários escalonados para 
evitar aglomeração.

O uso de máscaras fa-
ciais segue obrigatório, 
bem como a manutenção 
do distanciamento social 
e o uso do álcool em gel, 
que será distribuído nos 
locais. 

Gilberto Leite

O uso de máscaras faciais segue obrigatório, bem como o distânciamento e 
uso do álcool em gel
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Associações nacionais convocaram paralisação a partir de 1º de novembro, 
contra a alta do diesel e pela tabela mínima de frete

Da redação

Uma nova paralisação 
dos caminhoneiros está 
marcada para acontecer 
no início do mês de no-
vembro em todo o País. 
Caminhoneiros se reu-
niram no último sábado 
(16), no Rio de Janeiro e 
decidiram que estariam 
em “estado de greve” a 
partir daquela data. No 
entanto, os caminho-
neiros de Mato Grosso 
não devem aderir à pa-
ralisação.

A informação partiu 
do presidente do Sindi-
cato dos Caminhoneiros 
de Tangará da Serra, Ed-
gar Laurini, em entre-
vista ao Jornal Estadão 
Mato Grosso. Segundo 
ele, a proximidade do 
final da safra já deixou 
muitos caminhoneiros 

parados e, por isso, a 
manifestação não faria 
sentido.

“Por enquanto, não 
temos nada confirma-
do. É provável que nós 
aqui de Mato Grosso 
não vamos aderir à gre-
ve. Somos um estado de 
agricultura e estamos 
no final da safra, já tem 
muitos caminhoneiros 
que estão parados. Mas, 
estou conversando em 
alguns grupos de cami-
nhoneiros e, caso tenha 
algo, passaremos a in-
formação”, disse.

Apesar de não se co-
locar entre os grevistas, 
Laurini explicou que não 
se trata de uma pauta 
partidária, mas sim da 
continuidade e sobre-
vivência da categoria 
em meio ao cenário de 
carestia geral, sobretu-
do quanto ao preço dos 
combustíveis, que afeta 
diretamente os profis-
sionais.

Nesta segunda-feira, 
18 de outubro, os cami-
nhoneiros encaminha-
ram ao governo federal 
uma lista com várias rei-
vindicações, que com-
põem a pauta da greve. 
Entre elas estão o cum-

Caminhoneiros de MT não vão parar
primento do valor mí-
nimo do frete rodoviá-
rio, mudança na política 
de preços da Petrobras 
para reduzir a flutuação 
do diesel, além de uma 
aposentadoria especial 
para a categoria.

O documento entre-
gue ao governo foi as-
sinado pela Associação 
Brasileira dos Condu-
tores de Veículos Auto-
motores (Abrava), pelo 
Conselho Nacional do 
Transporte Rodoviário 
de Cargas (CNTRC) e pela 
Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em 
Transportes e Logística 
(CNTTL). Conforme as 
entidades, é a primeira 
vez desde 2018 que as 
três associações atuam 
juntas em um mesmo 
movimento.

No entanto, a ame-
aça de greve dos ca-
minhoneiros não está 
sendo ‘levada a sério’ 
pelo governo fede-
ral. Fontes do Planalto 
apontam que o gover-
no vê a movimentação 
como mais uma ten-
tativa que não deve se 
cumprir, já que hou-
veram 16 tentativas de 
paralisação da catego-

Gilberto Leite

Representante da categoria afirma que fim da safra já fez muitos caminhoneiros 
pararem e não vê sentido para greve em MT

ESTADO DE GREVE

ria desde 2018, mas ne-
nhuma teve sucesso - à 
exceção das manifesta-
ções alusivas ao Sete de 
Setembro em 2021.

Em nota, a Associação 
Nacional do Transpor-
te de Cargas e Logística 
(NTC&Logística) mani-

festou “total repúdio” 
às paralisações organi-
zadas por caminhonei-
ros, no ato que teria sido 
organizado por influên-
cia de supostos líderes 
da categoria.

“Trata-se de movi-
mento de natureza po-

lítica e dissociado até 
mesmo das bandeiras e 
reivindicações da pró-
pria categoria, tanto 
que não tem o apoio da 
Confederação Nacional 
dos Transportadores 
Autônomos”, disse a 
entidade.

Gabriel Soares

Sem exportar carne 
bovina para a China há 
pouco mais de seis se-
manas, a indústria bra-
sileira de frigoríficos 
já sente os reflexos no 
preço da arroba do boi, 
que despencou. Só quem 
ainda não viu o resultado 
foi o consumidor final, 
que continua a amar-
gar preços acima de R$ 
30 por quilo nas gôndo-
las dos supermercados. 
Nesta terça-feira (19), o 
Sindicato das Indústrias 
Frigoríficas de Mato 
Grosso (Sindifrigo) ‘jo-
gou a bomba’ no colo do 
setor varejista, cobrando 
o repasse da redução dos 
preços ao consumidor.

“Como era de se espe-
rar as grandes mudanças 
provocam ajustes nem 
sempre acompanhados 
ao mesmo tempo pelos 
elos da cadeia, porém 
existe neste momento 
uma distorção que cha-
ma atenção do mais lei-
go observador, e deixa o 
consumidor confuso, já 
que ele escuta nos no-
ticiários sobre a grande 
baixa dos preços da ar-

roba do boi, mas percebe 
que não há movimento 
no preço da carne”, diz 
nota enviada à impren-
sa, assinada pelo pre-
sidente do Sindifrigo, 
Paulo Bellincanta.

O Brasil suspendeu 
voluntariamente os em-
barques de carne bovina 
para a China, seu maior 
parceiro comercial, no 
início de setembro, após 
a confirmação de dois 
casos atípicos da doença 
da vaca louca, em Minas 
Gerais e Mato Grosso. Por 
se tratar de casos isola-
dos e que não represen-
taram riscos à saúde hu-
mana, esperava-se que 
as exportações fossem 
retomadas rapidamente, 
o que não ocorreu.

Desde que os em-
barques foram sus-
pensos, as exportações 
despencaram. Dados da 
Secretaria de Comér-
cio Exterior (Secex), do 
Ministério da Econo-
mia, apontam que só em 
outubro a redução já al-
cançou 43%. Com menos 
carne sendo exportada, 
os preços da arroba do 
boi para a indústria des-
pencaram, assim como o 

MERCADO DA CARNE 

Indústria ‘joga a bomba’ pro varejo
ritmo de abates. A arro-
ba do boi gordo à vista, 
que era comercializada 
acima de R$ 300 até o 
final de agosto, já está 
sendo cotada a R$ 255, 
uma redução de 16%.

Com menos vendas, 
os frigoríficos tiveram 
que reduzir o ritmo de 
produção. Isso fez com 
que o mês de setembro 
fosse marcado como o 
de menor utilização da 
capacidade instalada, 
com 39,32%. O número 
total de abate também 
caiu, de 449,4 mil cabe-
ças em agosto para 327,6 
mil em setembro. Nova-
mente, o menor número 
de abates no ano.

“Houve quedas de 
15% a 20% na arroba do 
boi e na carne da indús-
tria para o atacado, mas 
no balcão não teve ne-
nhuma queda, ou seja, 
foi 0%, o que o varejo 
baixou em seus produ-
tos. Distorção que mos-
tra a ganância de um elo 
que não quer fazer parte 
de uma corrente da ca-
deia”, diz.

Diante dos núme-
ros, o Sindifrigo fez um 
apelo aos varejistas para 

que reduzam os preços 
ao consumidor final, na 
tentativa de reconquis-
tar o mercado interno. 
Isso porque a escala-
da nos preços da carne 
meses, devido à elevada 
demanda da exportação, 
forçou os consumidores 
a mudarem seus hábitos 
de consumo.

Segundo dados do 
Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), 
o consumo de carne bo-
vina deve recuar 14% este 
ano na comparação com 
2019. O levantamento 
aponta que o consumo 
diminuiu para 26 kg por 
habitante, o menor nível 
em 26 anos de série his-
tória da Conab. Em 1996, 
cada brasileiro comia 
uma média de 38 kg de 
carne vermelha por ano. 

“Nesta confusão 
inadvertidamente, se 
começa a achar culpa-
dos, queimando amigos 
e parceiros de luta, por 
isso, está na hora de o 
balcão mostrar sua par-
ceria, baixando os pre-
ços do produto e propor-
cionando maior vazão a 
nossa produção”, con-
clui a entidade.

Bruno Cecim/AGPA

Queda nas exportações derrubou as cotações do boi e forçou frigoríficos a reduzirem o ritmo de produção

Da redação 

As exportações do 
agronegócio em setem-
bro foram de US$ 10,10 
bilhões atingindo o re-
corde da série histórica 
no mês. O valor, segundo 
o Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abaste-
cimento (MAP) foi 21% 
superior exportado em 
setembro de 2020. A soja 
e as carnes foram des-
taques nas exportações 
do mês, registrando au-
mento de US$ 1,91 bilhão 
no valor exportado.

Segundo a Secreta-
ria de Comércio e Rela-
ções Internacionais do 
MAPA, a alta deve-se à 
forte elevação das cota-
ções internacionais dos 
produtos do agronegócio 
exportados pelo Brasil 
(+27,6). A quantidade de 
produtos exportados teve 
redução de 5,1%, compa-
rado a setembro de 2020.

Apesar do recorde nas 
exportações do agrone-
gócio em setembro, a 
participação do setor na 
balança comercial caiu 
de 45,8% em setem-
bro de 2020 para 41,6% 
em setembro de 2021. 
O resultado é explicado 
pelo forte crescimento 
das exportações dos de-
mais produtos na balan-
ça comercial brasileira 
(+43,5%), que também 
observaram elevação 
dos valores exportados 
pelo crescimento dos 
preços internacionais de 
commodities.

As importações de 
produtos do agrone-
gócio alcançaram US$ 
1,25 bilhão em setem-
bro de 2021 (+19,2%). 
Estes valores também 
foram impactados pela 
alta dos preços médios 
de diversos produtos, 
como nos casos do trigo 
(+24,7%) e óleo de pal-
ma (+77,7%).

SETORES - O princi-
pal setor exportador do 
agronegócio brasileiro 
foi a soja, responsável 
por quase um terço do 
valor exportado no mês. 
As exportações do se-
tor tiveram aumento de 
50%, subindo de subi-
ram de US$ 2,13 bilhões 
em setembro de 2020, 
para US$ 3,19 bilhões 
em setembro de 2021. A 
forte demanda chinesa 
pela soja brasileira foi 
responsável pelo recorde 
de embarque do mês de 
setembro.

As exportações de 
carnes (bovina, suína e 
de frango) também ba-
teram o recorde na série 
histórica: o Brasil nunca 
havia exportado mais de 
US$ 2 bilhões em meses 
de setembro. Em 2021, 
as vendas externas de 
carnes no mês foram de 
US$ 2,21 bilhões, com 
expansão de 62,3% em 
relação a setembro de 
2020. As exportações de 
carne bovina tiveram 
a maior contribuição 
nas vendas externas do 
setor, subindo de US$ 
668,20 milhões em se-
tembro de 2020 para US$ 
1,19 bilhão em setembro 
de 2021 (+77,7%). Hou-
ve recordes no valor e no 
volume exportados (212 
mil toneladas), além de 
alta expressiva no pre-
ço médio de exportação 
(+39,3%).

Em setembro de 2021, 
cinco setores alcança-
ram 80,6% do valor total 
exportado pelo Brasil em 
produtos do agronegó-
cio: complexo soja, car-
nes, produtos florestais, 
complexo sucroalcoo-
leiro, cereais, farinhas e 
preparações. Estes seto-
res aumentaram a parti-
cipação nas exportações 
brasileiras em relação a 
setembro de 2020, que 
foi de 79,0%.

COMÉRCIO EXTERIOR 
Exportação do agro bate 
recorde da série histórica
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Volta do público anima setor de bares e restaurantes, mas retomada é 
comprometida pela escassez de profissionais no mercado de trabalho

Da redação 

O alto índice de de-
semprego estampou as 
capas dos noticiários 
brasileiros nos últimos 
18 meses de pandemia. 
Segmentos do setor de 
serviços, como bares e 
restaurantes, foram os 
primeiros a serem afe-
tados pela crise sanitá-
ria e um dos últimos a 
retomar o crescimento. 
Os primeiros sinais de 
melhoras e estabilida-
de do setor conhecido 
como Alimentos e Be-
bidas (A&B) apareceram 
em setembro de 2021. 
As sondagens mais re-
centes no mercado para 
um aumento no inte-
resse dos empresários 
em contratar. Só que 
está difícil achar candi-
datos. 

O crescimento das 
intenções de contrata-
ção no setor é reflexo da 
alta no número de vaci-

nados contra a covid-19. 
Com mais da metade da 
população imunizada, o 
Brasil presencia a redu-
ção do índice de mortes 
e casos graves da do-
ença, o que possibilita a 
flexibilização de regras 
sanitárias e reabertura 

CRISE AO AVESSO

Falta trabalhador para contratar

dos bares e restaurantes 
sem maiores restrições. 

Durante a crise da 
pandemia, muitos donos 
de bares e restauran-
tes precisaram demitir 
funcionários para cortar 
custos e sobreviver. Com 
isso, profissionais como 

Gilberto Leite

Faltam trabalhadores para todos as áreas, mas profissionais qualificados estão ainda mais escassos no mercado

cozinheiros, garçons, 
gerentes e auxiliares de 
cozinha perderam seus 
postos de emprego. 

Agora, com a expec-
tativa de aumento do 
público nos estabele-
cimentos, o segmento 
volta a abrir vagas para 

essas especialidades, 
mas está difícil encon-
trar candidatos. Confor-
me pesquisa realizada 
pela Associação Brasi-
leira de Bares e Restau-
rantes (Abrasel), cerca 
de 31% dos donos de es-
tabelecimentos no setor 

pretende recontratar nos 
próximos três meses. 

Por outro lado, a 
mesma pesquisa mos-
tra que uma em cada 
cinco empresas (20%) 
que querem contratar 
alegam dificuldade para 
recrutar trabalhadores. 
Situação que também é 
sentida pelas empresas 
mato-grossenses.

“Bares e restaurantes 
é o setor que que mais 
emprega, mas está sem 
mão de obra. Até para o 
primeiro emprego está 
difícil e não estamos 
conseguindo encontrar 
gente para trabalhar. 
Alguns até mostram in-
teresse na vaga, mas não 
chegam a ir nem para a 
entrevista”, avalia Lo-
renna Bezerra, presi-
dente da Abrasel Mato 
Grosso.

Os cargos mais qua-
lificados são os que têm 
menos oferta de profis-
sionais. Um exemplo é 
que quase metade (47%) 
das vagas para cozinhei-
ro ficam ociosas por fal-
ta de pessoas preparadas 
para assumir a função. 
De acordo com a pes-
quisa, os cargos mais 
escassos são: cozinhei-
ros, gerentes e chefe, 
especialistas sushiman e 
churrasqueiros, garçons 
e auxiliares de cozinha. 

Da redação

O setor supermerca-
dista do país já sente, 
nos resultados, os pri-
meiros reflexos da per-
da de renda e fome dos 
brasileiros. Em agosto de 
2021, estabelecimentos 
registraram um recuo 
de 2,33% no consumo 
nos lares brasileiros na 
comparação com julho. 
A nova realidade fez com 
que o modo de comprar 
ficasse concentrado em 
lojas atacadistas, em de-
trimento dos hipermer-
cados. Em Mato Gros-
so, a conversão de lojas 
varejistas para atacado 
cresceu durante a pan-
demia de covid-19. 

Até o fim do ano, ao 
menos uma loja ataca-
dista será inaugurada e 
outra reinaugurada em 
Cuiabá. Investimentos 
que sinalizam o “bom 
momento” para essa ca-
tegoria. 

O conceito de hiper-
mercado no estado não 
chegou a cair no gosto 
dos mato-grossenses, 
mesmo quando o movi-
mento ainda estava forte 
no restante do país. Po-
rém, com a pandemia, 
as poucas lojas existen-
tes foram fechadas e se-
rão transformadas em 
atacarejos, com novos 
proprietários.

“O formato [hiper-
mercado] nunca foi for-
te em Mato Grosso. Os 
que tinham foram com-
prados por uma rede 
nacional e estão sendo 
substituídos por ata-
carejos, que vêm num 
crescimento muito forte 
nesse período, tanto re-
gional como nacional”, 
conta Alessandro Mor-
beck, presidente da As-
sociação de Supermer-
cados de Mato Grosso 
(Asmat). 

Com poder de com-
pra mais restrito, a po-

pulação mato-grossense 
acompanha uma ten-
dência nacional de com-
prar em lojas que ofe-
reçam mais por menos. 
São atraídos pelas em-
balagens mais econômi-
cas ou produtos que se 
encaixam no conceito do 
“leve mais e pague me-
nos”, facilmente encon-
trados nos atacarejos.

Houve uma “mu-
dança de consumo”, 
confirma Alessandro, 
que atribui parte desse 
acontecimento ao au-
mento expressivo dos 
preços das commodities 
como o milho e a soja. 
Esses produtos, que têm 
seu valor determinado 
pelo câmbio, ou seja, em 
dólares, influenciaram 
altas nos preços dos ali-
mentos no varejo. 

"Isso também tem 
uma grande variação 
com o dólar, já que as 
commodities subiram 
tanto nacional como 
mundialmente, e tam-
bém a redução do auxí-
lio emergencial, que fez 
com que o consumidor 
migrasse de produtos 

NA GRAÇA DO POVO

Atacados ofuscam hipermercados

mais caros para mais 
baratos", pontua.

A carne bovina, o 
arroz e o açúcar são 
exemplos de itens es-
senciais para alimenta-
ção que perderam es-
paço nos carrinhos de 
supermercados. “Teve 
uma migração de car-
ne para frangos e suí-
nos, além da mudança 
de marcas por produtos 
com menor valor agre-
gado”, observa. 

O encolhimento do 
consumo nos super-
mercados registrado em 
agosto deste ano poderá 
se repetir nas próximas 
pesquisas. No mês em 
questão, a diminuição de 
2,33% no consumo nos 
lares brasileiros refletia 
fatores externos e inter-
nos como a alta da infla-
ção e o desemprego. 

"Câmbio, geadas e 
a população com bol-
so mais restrito tiveram 
influência no resulta-
do de agosto", observou 
Marcio Milan, vice-pre-
sidente da Associação 
Brasileira de Supermer-
cados (Abras), entidade 

responsável pelo índice 
de consumo no setor.

Durante evento pro-
movido pela Associação 
Paulista de Supermerca-
dos (Apas), Jorge Faiçal, 
presidente do Grupo Pão 
de Açúcar (GPA), decla-
rou ao Valor Econômi-
co que o cenário atual é 
mais desafiador e o pró-
ximo ano exige atenção. 
“Estamos vivendo um 
momento de queda de 
volumes que não víamos 
há anos”. 

Levando em conside-
ração a persistência da 
inflação, o consumo nas 
lojas de atacarejo deve 
crescer. De acordo com 
o IBGE, o índice de in-
flação no acumulado de 
12 meses, encerrados em 
setembro, já atingiu o 
valor de 10,25%.

“Estamos acompa-
nhando com atenção a 
questão dos preços e a 
variedade de marcas no 
mercado que cabem em 
todos os bolsos. É neces-
sário o consumidor pes-
quisar neste momento”, 
recomenda o vice-pre-
sidente da Abras.

Gilberto Leite

Em Mato Grosso, a conversão de lojas varejistas para atacado cresceu no último ano

Da redação 

O prejuízo diário de-
corrente da suspensão 
das vendas de carne 
bovina para a China é 
de US $ 4,4 milhões por 
dia útil. Caso a produ-
ção não seja destina-
da a outros mercados, 
o impacto gerado no 
mês de outubro, con-
siderando o ritmo das 
exportações em 2021, 
indica uma perda de 
faturamento com as 
exportações de até US $ 
88,17 milhões somente 
para Mato Grosso.

De acordo com o 
Instituto Mato-Gros-
sense da Carne (Imac), 
dados preliminares da 
Secex apontam uma 
redução de 30,19% no 
valor diário movimen-
tado pelas exportações 
de carne bovina para 
todos os países. Em re-
lação ao volume, uma 
queda é de 43% por dia, 
referente aos 10 dias 
úteis de outubro / 21.

Bruno de Jesus An-
drade, diretor de ope-
rações do Imac, explica 
que os números já re-
fletem o efeito China. 
“No Brasil, até o mo-
mento a perda diária 
foi de 10,4 milhões de 
US $ por dia útil e 42% 
desta receita seria de 
Mato Grosso. A sus-
pensão está trazendo 
prejuízos não só para 
a indústria, no campo 
a arroba do boi já caiu 
cerca de 20% nas últi-
mas semanas”. 

Isso indica um pre-
juízo para todos os elos 
da cadeia, em confina-
dores especiais de gado 
de corte que precisam 
comercializar seus ani-
mais terminados.

Um levantamen-
to realizado pelo Imac 

aponta uma queda na 
atratividade das expor-
tações de carne bovina 
para a China em 2021. 
Em 2020, o índice de 
atratividade era, em 
média, 123,1 e em 2021, 
a média de janeiro a 
setembro, o índice caiu 
parágrafo 94,3. Este 
indicador apresenta 
muitas arrobas podem 
ser compradas com a 
venda de uma tonelada 
de carne exportada.

“O poder de com-
pra de uma tonelada de 
carne exportada para 
a China reduziu entre 
2020 e 2021, ainda que 
essa relação tenha sido 
melhorada entre agos-
to e setembro de 2021. 
Essa informação ante-
rior somada à análise 
do indicador Equiva-
lente Físico (EF) apon-
ta que a indústria está 
vendendo a carcaça em 
valor inferior ao preço 
pago por ela à carcaça 
comprada do pecuaris-
ta”, afirma o diretor do 
Imac.

PERSPECTIVAS - 
Com maior oferta de 
carne no mercado in-
terno, perspectivas de 
que o preço da car-
ne reduza no merca-
do local, caso as ex-
portações não sejam 
retomadas em curto 
prazo. A arroba do boi 
e o preço da carne no 
atacada já estão sendo 
negociados em valo-
res menores. “O va-
rejo é o setor que mais 
demora para repassar 
essa queda de preço ao 
consumidor. Pode le-
var mais tempo para 
que a desvalorização 
no campo e no ataca-
do possa ser verificado 
nas gôndolas dos su-
permercados”, Explica 
Bruno Andrade.

SUSPENSÃO DE VENDAS 
Prejuízos ultrapassam 
US$ 60 milhões


