
TUCANOS

Cinco filhotes de tucano começam a se preparar para a vida livre. Os ani-
mais foram encaminhados pela Sema para guarda voluntária temporária. 
Quando os animais estiverem aclimatados à região e em condições ideais 
para viver na natureza, terá início o processo de soltura branda.       Página  - 8

USO DE DROGAS

ICMS

Alterando a percepção da realidade

Mendes convida empresários e 
população para debater polêmica

Marina Oliveira, Marcelo Ferraz e Maria Zélia. Três pessoas bru-
talmente assassinadas por usuários de drogas nos últimos meses. 
Os homicídios chamam atenção para crimes associados ao uso de 
entorpecentes.            Página - 7

A polêmica sobre o aumento no preço de produtos após nova 
composição do ICMS por parte do Governo de Mato Grosso conti-
nua. Por causa disso o governo via realizar na próxima quinta-feira 
(30), um debate público para esclarecer ao cidadão, de acordo com o 
Executivo, quem são os verdadeiros “responsáveis” pelo abusivo au-
mento nos preços dos produtos.                                                   Página - 3

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

assessoria

FILHOTES EM SOLTURA BRANDA

O valor da arroba do boi gordo nos últimos meses foi o centro das atenções no mercado 
da carne. A alta nos preços no fim de 2019 animou muitos pecuaristas que conseguiram 
fechar bons negócios. O ano começou com a queda da arromba que, em média, está cotada 
em R$ 70 no estado.                                       Página -4

AO CONSUMIDOR

Preço da carne bovina
reduz após negociações

Bryant: o
símbolo
maior de
uma era

O impacto devastador da morte 
de Kobe Bryant se alastra por 
dois caminhos dolorosos. 
Primeiro, a tragédia humana. 
Depois, pelo impacto gigantes-
co que o astro do Lakers teve 
na comunidade do basquete em 
um momento muito especial. 

         Página  -6

Mato Grosso 
terça-feira, 28 de janeiro de 2020
Ano II - Edição 220 - R$ 2,00 
Informações: 66 3535-1000 Manhã Tarde Noite Máx 31 | Mín 21





Diário do Estado Estado de Mato Grosso, terça-feira, 28 de janeiro de 2020 03 | POlÍTICA | www.diariodoestadomt.com.br

Secretários de Segurança Pública cobram
bloqueio de sinal de celulares em presídios
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Os secretários de Seguran-
ça Pública de todo o país se 
reuniram em Brasília, com 
o presidente Jair Bolsona-
ro para cobrarem medidas 
do Governo Federal sobre o 
bloqueio de sinal de celula-
res dentro das cadeias e pe-
nitenciárias do Brasil.

Na reunião o Colégio Na-
cional dos Secretários de 
Segurança Pública (Consesp) 
cobrou que a Agência Na-
cional de Telecomunicações 
(Anatel), notifique as opera-
doras de telefonia móvel que 
realizem o bloqueio nestas 
localidades.  

Alexandre Bustamante, re-
presentante de Mato Grosso 
na reunião diz acreditar que 
o pedido feito pela entidade 
possa sim ser acatado pelo 
ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Sério Moro, 
como também pelo presi-
dente Jair Bolsonaro.

“A Anatel passaria a obrigar 
as companhias de telefonia 
celular a fazer os bloquea-
dores e manter determinado 
raio sem o funcionamento 
do sinal de celular. A telefo-
nia celular é uma concessão 
e como concessionárias, as 
empresas têm a obrigação de 
fazer o bloqueio de uso des-
ses aparelhos nas unidades 
carcerárias. É um absurdo o 

PEDIDO URGENTE | Na reunião com Bolsonaro pediram também a independência da Segurança Pública 

Consesp quer notificação às operadoras 

FOTO: FláviO Alves/ssP-DF
governo federal e os estados 
comprarem bloqueadores 
para impedir um serviço que 
é público”.

DESMEMBRAMENTO
Durante a reunião também 

foi discutida a possiblidade 
de desmembramento da Se-
gurança Pública da pasta da 
Justiça. Os representantes 
do Consesp defendem que a 
Segurança Pública volte a ser 
um ministério independen-
te para que o setor possa ter 
maior atenção.

“Não se trata de ser contra 
ou a favor do ministro Sér-
gio Moro. O que buscamos 
é um Ministério exclusivo 
para Segurança Pública, pois 
é uma demanda urgente da 
sociedade. Buscamos ações 
mais específicas e dedicadas 
a área. Hoje a Segurança Pú-
blica está em segundo plano 
no ministério. O que os se-
cretários de Segurança Pú-
blica buscam é atendimento 
prioritário, como a saúde e 
a educação”, explicou Busta-
mante.

No final da semana passa-
da, em visita à Ásia, o pre-
sidente Bolsonaro chegou 
a declarar que pelo menos, 
neste momento, não há a 
menor possiblidade de des-
membramento entre Justiça 
e Segurança Pública, ficando 
assim, ambos sob o coman-
do do ministro Sérgio Moro.

AUDIÊNCA PÚBLICA

Governador convida 
empresários e população 
para debater corte dos 
incentivos fiscais

A audiência ocorrerá no Palácio Paiaguás 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A polêmica sobre o au-
mento no preço de produtos 
após nova composição do 
ICMS por parte do Governo 
de Mato Grosso continua. 
Por causa disso o gover-
no via realizar na próxima 
quinta-feira (30), um debate 
público para esclarecer ao 
cidadão, de acordo com o 
Executivo, quem são os ver-
dadeiros “responsáveis” pelo 
abusivo aumento nos preços 
dos produtos.

O convite foi feito pelo 
próprio governador Mauro 
Mendes (DEM), em entrevis-
ta à Rádio Vila Real. O debate 
que vai contar com a presen-
ça dos técnicos da Secreta-
ria de Estado de Fazenda 
(Sefaz) e membros do setor 
comercial, terá a cobertura 
da imprensa, como também, 
transmissão ao vivo pelas re-
des sociais em horário ainda 
a ser definido.

“Na verdade, nós não 
aumentamos nenhum im-
posto. O imposto é aquela 
alíquota sobre os produtos. 
O que nós fizemos foi cortar 
alguns privilégios de incenti-
vos fiscais. Eu desafio alguém 
a mostrar que nós aumenta-
mos a alíquota de imposto. 
Nós reduzimos incentivos 
fiscais e reduzimos privilé-
gios”, explicou o governador.

A escolha de realizar a 
audiência pública partiu em 
virtude do posicionamen-

to contrário de vários gru-
pos empresariais estarem 
divulgando que houve um 
aumento no imposto, mas 
segundo o Governo do Es-
tado a prática do aumento 
nos preços em produtos es-
senciais para a população é 
injustificável.

“Estamos cortando al-
guns privilégios e por isso 
tem povo do comércio 
chiando. E se estão chiando 
é porque o Governo está fa-
zendo a coisa certa. Porque o 
governo quando faz coisa er-
rada, ninguém reclama. Ago-
ra nós fazemos a coisa certa”, 
reforçou Mendes.

Um dos principais mo-
tivos para o governo decidir 
cortar os incentivos, é a de-
núncia de que incentivos es-
tavam sendo “vendidos”, por 
governos anteriores aos em-
presários. A suposta propina 
apontada pelo Executivo já 
chegou a ser divulgada em 
algumas delações. “Incenti-
vos foram vendidos, isso está 
escrito em processos que 
estão tramitando na Justiça. 
Então você, que sabe que eu 
sou governador, acha que 
eu vou manter isso? Está em 
delação que alguns setores 
compraram incentivo fiscal 
em Mato Grosso. Pagaram 
salvo engano R$ 2 milhões. 
Esses setores querem que 
esse governo mantenha in-
centivos fiscais que foram 
comprados com propina? 
Isso não vai acontecer”. Disse 
o governador.

FOTO: DivulgAçãO
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ESTUPRO E ASSÉDIO

Lei que determina divulgação de 
notificações de casos é sancionada 

DESCRENTE

Bolsonaro vê dificuldades na 
aprovação de reforma tributária 

Médicos deverão fazer registro policial 

Neste semestre serão 237.128 vagas 

DA REPORTAGEM

A Lei nº 11.068/2019, de 
autoria do deputado Romo-
aldo Júnior (MDB), que obri-
ga hospitais, clínicas e labo-
ratórios do setor público e 
privado a colocar em seus 
recintos, cartazes informati-
vos, sobre a comunicação às 
autoridades competentes de 
casos de estupro e assédio 
sexual, foi sancionada pelo 
governador Mauro Mendes 
(DEM). Os anúncios devem 
ter medidas mínimas de 
500 × 250 mm e conter fra-
se informativa nos seguintes 
termos: “Conforme o artigo 
66, II, da Lei de Contraven-
ções Penais, comete violação 
o profissional de saúde que 
deixar de comunicar à auto-
ridade competente casos de 
estupro de que teve conhe-
cimento no exercício da me-
dicina ou de outra profissão 
sanitária”.

O deputado lembra 
que, em setembro de 2018, 
entrou em vigor a Lei Fede-
ral nº 13.718/2018, que trou-
xe alterações no direito pe-
nal e processual penal, uma 
delas é a alteração do art. 225 
do Código Penal que torna 
os crimes contra a dignida-
de sexual uma ação pública 
incondicionada, ou seja, nos 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O presidente Jair Bolso-
naro vê dificuldades na apro-
vação de uma reforma tribu-
tária no Brasil. Em viagem 
oficial à Índia, ele conversou 
com jornalistas sobre o tema 
e disse que sua experiência 
como parlamentar mostra 
que nenhum ente federativo 
aceita perder arrecadação e 
que isso inviabiliza a refor-
ma.

“Passei 28 anos na Câ-
mara e nunca chegou até o 
final uma reforma tributária 
porque não atende estado, 
município e União. E não 
atendendo um dos três, e 
ninguém quer perder nada, 
acaba todo mundo perden-
do muito e o Brasil continua 
nesse cipoal tributário que 

casos de estupro e assédio 
sexual não mais necessita de 
autorização da vítima, mas 
sim, da iniciativa do Minis-
tério Público.

“Ao identificar prová-
vel estupro e assédio sexual 
num atendimento médico, 
o profissional deverá fazer o 
registro policial. A denúncia 
vai permitir adequada in-
vestigação do caso e garantir 
apoio à vítima de violência, 
que será poupada de ter que 
relatar as agressões repetida-
mente em diferentes canais 
de atendimento do Estado”, 
explica.

Romoaldo justifica que 
o valor da lei está no apoio 
em situações de agressão, 
uma vez que é sabido que 
muitos dos pacientes de cri-
mes sexuais não informam 
às autoridades por receio de 
retaliação ou por estarem 
sob ameaças ou envolvidas 
em uma relação abusiva.

O que fazer em caso de 
estupro – Procure atendi-
mento médico o mais rápi-
do possível; as primeiras 72 
horas são muito importantes 
para evitar doenças e gravi-
dez. Não há necessidade do 
boletim de ocorrência para 
que o atendimento médico 
seja feito. Caso queira que o 
caso seja investigado, faça o 

dificulta você produzir, em-
pregar.”

BRASILEIROS 
DEPORTADOS 
Questionado se poderia 

aproveitar a boa relação com 
Donald Trump para pedir 
tratamento diferenciado aos 
brasileiros deportados dos 
Estados Unidos, Bolsonaro 
afirmou que não vai interfe-
rir nas leis norte-americanas.

“Você acha que eu vou 
pedir para ele descumprir 
a lei dele? Tenha santa pa-
ciência. A lei americana diz 
isso. É só você não ir para 
os Estados Unidos de forma 
ilegal”. Ontem (25), um avião 
com 50 brasileiros deporta-
dos chegou ao aeroporto de 
Confins, em Belo Horizonte, 
vindo do estado americano 
do Texas.

boletim de ocorrência logo 
após o atendimento médico. 
Após o registro, a vítima é 

encaminhada para o Institu-
to Médico Legal (IML) para 
o exame de corpo de delito.
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DA REPORTAGEM

Olhar Direto

Marina Garcia Oliveira, 
66 anos, Marcelo Ferraz 
e Maria Zélia da Silva, 55 
anos. Essas três pessoas fo-
ram brutalmente assassina-
das por usuários de drogas 
nos últimos meses, em três 
cidades de Mato Grosso. Os 
homicídios chamam aten-
ção para crimes associados 
ao uso de entorpecentes.

“Desde substâncias mais 
simples e usuais como o ál-
cool, por exemplo, até subs-
tâncias com poder mais in-
tenso, como drogas ilícitas, 
vão estar sujeitos a elevar as 
alterações na sua capacida-
de de julgamento e altera-
ções de senso-percepção”, 
afirma o psiquiatra Rodrigo 
de Jesus Rodrigues da Silva, 
pós-graduando em Depen-
dência Química pela Uni-
dade de Pesquisa em álcool 
e Drogas (UNIAD).

Há cerca de 15 dias, o 
usuário de drogas Jomar-
lei Garcia da Silva, 28 anos, 
matou a facadas a própria 
mãe, Marina Garcia, que se 
recusou a dar dinheiro para 
ele comprar droga em Cá-
ceres.

Ano passado, o jornalis-
ta Marcelo Ferraz foi mor-
to a pedradas, na Avenida 
do CPA, em Cuiabá, após 
um desentendimento com 
Jonh Lennon da Silva, 21 
anos, que afirmou, na épo-
ca, viver 24 horas sob efeito 
de drogas e que já usou até 
álcool de posto.

Outro caso chocante 

aconteceu quando Lumar 
Costa da Silva, 28 anos, ma-
tou e arrancou o coração da 
tia, Maria Zélia, em Sorriso. 
Ele disse que tinha toma-
do LSD no mesmo dia do 
crime e que havia fumado 
maconha também. “Após 
matar e arrancar o coração 
da vítima, ele seguiu até a 
casa da filha dela e ameaçou 
matá-la. A mulher então 
entregou a chave do carro 
para que ele pudesse fugir. 
Depois, ele bateu em um 
transformador e disse que 
a intenção seria apagar as 
luzes da cidade”, comentou 
o delegado André Ribeiro, 
que investiga o caso.

Segundo familiares, 
Lumar é uma pessoa bas-
tante inteligente, fala dois 
idiomas e já trabalhou em 
uma multinacional de São 
Paulo. O comportamento 
do homem mudou após 
ele começar a usar drogas e 
ter uma briga com a mãe. A 
vítima, que era muito reli-
giosa, não aceitava que ele 
utilizasse entorpecentes na 
sua casa, até que o expul-
sou.

O trio de acusados re-
latou ter sofrido surto no 
momento do crime. Em 
nenhum dos casos houve, 
até o momento, compro-
vação atestada pela Perícia 
Técnica (Politec) de insa-
nidade mental. “Tudo que 
ocorre abruptamente a 
gente fala que é um surto. 
Mas geralmente quando se 
fala em surto, você está se 
referindo aquele episódio 
onde você teve agudamen-

Foto: Gabriel aGuiar

EM 2019

MT: 139 crimes de homofobia

RONDONÓPOLIS

Carreta tomba e outra pega
fogo em acidentes na BR–364

EM ROSÁRIO OESTE

PM recupera carro 
roubado em Sorriso e 
captura 3 suspeitos

Homicídios e outros crimes com mortes envolvendo LGBTs foi 17

Foto: DivulGação

Foto: reproDução

Ônix branco foi recuperado em Rosário Oeste 

Pistas chegaram a ser interditadas por um período 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

No período de janeiro 
a dezembro de 2019 foram 
registradas em Mato Grosso 
139 ocorrências com moti-
vação homofóbica. Os dados 
são do Grupo Estadual de 
Combate aos Crimes de Ho-
mofobia (GECCH) da Secre-
taria de Estado de Segurança 
Pública (Sesp-MT) e repre-
sentam um aumento de 26% 
em relação ao mesmo perí-
odo de 2018, quando houve 
110 casos.

Os meses que mais 
apresentaram registros de 
crimes de homofobia no ano 
passado foram novembro 
(17), setembro (17), dezembro 
(16) e agosto (15). Em abril 
houve 12 casos, em janeiro 
11, fevereiro, maio e julho 
tiveram 9 registros cada, em 
junho houve 4 e em março, 
8.

Ainda em 2019, o total 
de registros de homicídios 
e outros crimes com mor-
tes envolvendo Lésbicas, 
Gays, Bissexuais e Travestis 
e Transexuais (LGBTs) foi 17 
em todo o estado, entre as-
sassinatos, afogamentos, sui-
cídios e mortes naturais. No 
ano de 2018, o total foi de 21 
casos.

Responsável não só 
pelo acompanhamento dos 
casos de crimes de homofo-
bia, o GECCH também pro-
move minicursos para apri-
moramento do atendimento 

DA REPORTAGEM

Dois acidentes envol-
vendo carretas de soja fo-
ram registrados na BR–364, 
na região de Rondonópolis, 
na tarde de domingo (26). O 
primeiro acidente ocorreu 
no Km 226. A carreta tom-
bou e espalhou parte da car-
ga na pista. De acordo com a 
concessionária que adminis-
tra o trecho, ninguém ficou 
ferido. A pista ficou interdi-
tada até a retirada do veículo.

SÓ NOTÍCIAS

Três jovens foram apre-
endidos pela Polícia Militar 
de Nobres, no domingo, e 
um carro roubado em Sorri-
so, um Ônix branco, foi re-
cuperado durante a madru-
gada. Segundo os militares, 
os menores, armados com 
uma faca, fizeram uma famí-
lia refém.

A Polícia Militar re-
cebeu informações de que, 
após o crime, os bandidos 
fugiram pela BR-163 e de-

pois acessaram a rodovia 
BR-364. Uma barreira foi 
feita nas proximidades do 
viaduto em Rosário Oeste.

O carro roubado furou 
o bloqueio, mas foi perse-
guido pela polícia ainda no 
município de Rosário Oeste. 
Os três acusados resistiram à 
prisão, mas foram captura-
dos. O carro foi recuperado, 
bem como bebidas e uma 
quantia em dinheiro. Os sus-
peitos foram entregues na 
Delegacia de Polícia Civil de 
Nobres.

Foto: DivulGação

Três casos em que os assassinos estavam sob efeito de drogas 

Uso de drogas pode alterar percepção
da realidade e levar a crimes graves
SAÚDE PÚBLICA | Trio de acusados relatou ter sofrido surto no momento do crime, fruto do uso de entorpecentes

Já o segundo acidente, 
registrado no Km 227, outra 
carreta que transportava soja 
pegou fogo. O motorista saiu 
ileso. 

As equipes da conces-
sionária responsável pela 
rodovia atenderam a ocor-
rência e controlaram o fogo. 
O Corpo de Bombeiros tam-
bém foi acionado. A região 
também foi interditada par-
cialmente por algumas ho-
ras. As causas dos acidentes 
devem ser investigadas.

te naquele momento, mas 
de uma forma descontrola-
da”, explica o psiquiatra.

“Eu não vou estar ouvin-
do vozes, tento alucinações, 
tendo alteração na minha 
senso-percepção da minha 
realidade. Simplesmente 
estourou o meu limite de 
tolerância com as pessoas 
e eu explodi, tive um mo-
mento de fúria. Isso pode 

de órgãos da Segurança Pú-
blica à população LGBT. Ao 
longo do ano passado, a ini-
ciativa contemplou 712 ser-
vidores, entre integrantes da 
Polícia Militar, Polícia Civil 
e Centro Integrado de Ope-
rações de Segurança Pública 
(Ciosp).

Esta conscientização é 
importante para que as pes-
soas se sintam seguras ao 
formalizar uma denúncia 
junto aos órgãos de seguran-
ça, como ressalta o secretário 
do GECCH, Tenente Coronel 
PM Ricardo Bueno de Jesus.

“Hoje a discussão sobre 

os direitos está mais fomen-
tada, e o incentivo e encora-
jamento no sentido de regis-
trar os crimes de homofobia 
também. Por isso, é essencial 
sensibilizarmos constante-
mente os servidores sobre a 
importância de um atendi-
mento acolhedor”.

acontecer com qualquer 
pessoa, mas com uso de 
substância é mais predispo-
nente”.

O médico afirma que o 
uso de substâncias psicoa-
tivas pode desenvolver di-
versas doenças. “Ela pode 
predispor uma doença que 
você já tenha predisposição 
genética, algum transtor-
no psiquiátrico, psicose ou 

mesmo causar essa psico-
se. Não somente ela pré-
-dispõe alguém, mas ela 
também pode desenvolver 
essas doenças”.

O psiquiatra Rodrigo 
conta os sintomas do trans-
torno mental caracterizado 
por uma desconexão da re-
alidade. 

“Quando tenho um qua-
dro psicótico, eu tenho al-

teração da minha capaci-
dade de senso-percepção. 
Nessa alteração, eu posso 
estar tendo delírios, eu 
posso achar que alguém 
está me perseguindo, que 
alguém está me vigiando, 
que a pessoa que está comi-
go está me traindo, posso 
achar que tem alguém do 
meu trabalho me querendo 
fazer mal”, afirma.
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Filhotes de 
tucano: em 
soltura branda

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Cinco filhotes de tuca-
no começam a se preparar 
para a vida livre. Os ani-
mais foram encaminhados 
pela Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente (Sema-
-MT) para guarda voluntá-
ria temporária. Quando os 
animais estiverem aclima-
tados à região e em con-
dições ideais para viver na 
natureza, terá início o pro-
cesso de soltura branda. 

Ou seja, aos poucos, as 
aves irão deixar os recin-
tos para retornarem à vida 
livre.Os tucanos foram 
resgatados ou recebidos 
voluntariamente em de-
zembro de 2019. Três de-
les apresentam sinais de 
maus-tratos, como o corte 
das asas. As aves ficaram 
em observação por qua-
renta dias no Batalhão da 
Polícia Militar de Proteção 
Ambiental (BPMPA) e após 
avaliação técnica foram de-
claradas aptas a serem des-
tinadas ao lar temporário.

Guardiã voluntária há 
cinco anos, a professora 
Marluce Scaloppe irá cui-
dar dos tucanos até que 
estejam aptos para a soltu-
ra. Ela conta que a guarda 
dos animais silvestres traz 
muitas responsabilidades, 
especialmente quando os 
animais são ainda muito jo-
vens e necessitam de cuida-
dos mais intensos e diários, 
mas que por outro lado é 

MEIO AMBIENTE | Sema 
também encaminhou 21 jabutis 
para uma Reserva Particular de 
Proteção Natural

extremamente gratificante 
ver os animais retornando 
para a vida livre.

“É indescritível a sensa-
ção de saber que estamos 
fazendo a nossa parte, ain-
da que pequena, para con-
tribuir com a preservação 
da fauna e também da flo-
ra. Faz bem para os animais 
e faz bem para nós mes-
mos”, comemora a profes-
sora que, na última quinta 
(23), recebeu os filhotes de 
tucanos e, juntamente com 
a equipe técnica da Sema, 
realizou a soltura de outros 
dois tucanos adultos que já 
estavam sob sua guarda.

De acordo com o coorde-
nador de Fauna e Recursos 
Pesqueiros da Sema, Chris-
tiano Justino, a Sema reali-
za o acompanhamento dos 
animais juntamente com o 
guardião temporário. 

Quando o animal está 
apto a ser solto, inicia-se o 
processo de soltura branda 
que, no caso das aves, per-
manecem com os recintos 
abertos durante o dia e fe-
chados no período notur-
no, caso voltem ao local, 
para a segurança do animal. 
O procedimento é realiza-
do diariamente até que o 
animal decida passar não 
retornar ao recinto para 
permanecer em vida livre.

Durante essa semana, 
a Sema também encami-
nhou 21 jabutis para a Re-
serva de Particular de Pa-
trimônio Natural de uma 
propriedade rural em Tan-

Foto: Divulgação

Animais serão soltos quando estiverem aclimatados à região 

gará da Serra. Conhecido 
por seu papel fundamental 
no processo de dispersão 
de sementes, os répteis fo-
ram destinados à reserva 
com o apoio da Diretoria 
de Unidade Desconcentra-
da da Sema no município 
a 242km da capital mato-
-grossense.  O processo de 
soltura do jabuti é mais rá-
pido, passados os primeiros 
dias de aclimatação já po-
dem ir para a natureza.

GUARDA
RESPONSÁVEL 
A guarda de animais sil-

vestres é um instrumento 
previsto na Resolução CO-
NAMA n° 457/2013, conce-
dida por meio do Termo 
de Guarda de Animal Sil-
vestre-TGAS.  Este termo é 
de caráter provisório pelo 
qual o interessado, devida-
mente cadastrado na Sema, 
assume voluntariamente o 
dever de guarda de um ani-
mal resgatado, apreendido 
ou entregue espontanea-
mente, enquanto não hou-
ver destinação nos termos 
da lei.
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