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Mato Grosso gera luz para todos

juliana arini

A geração de energia é um assunto complexo e que impacta
financeiramente a vida da população e dos empresários. Poucos
sabem, mas uma das maiores commodities do estado não é a soja,
tampouco a carne, mas sim a energia. Para ajudar na compreensão dos
caminhos do custo final cobrado pela eletricidade que consumimos,
trazemos esta edição especial do Circuito Mato Grosso.
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OPOSIÇÃO EM CIMA

Operações e crise tornam
governador alvo de críticas
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A VOLTA?

Júlio e Jayme podem
retomar controle de MT
pg.7

JOSÉ LUIZ BLASZAK
Em entrevista ao Circuito Mato Grosso, o ex-juiz do TRE
e advogado eleitoral José Luiz Blaszak descreveu como
funciona a Lei da Ficha Limpa (Lei nº 135 de 2010) e como
as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal (STF)
deverão tirar muitos candidatos do páreo em 2018, mesmo
alguns de siglas e nomes mais fortes. Conforme o advogado
eleitoral, as próximas eleições serão as mais difíceis para
os corruptos, pois a atual composição do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) tem na sua maioria membros reconhecidos
pela rigidez e cumprimento estrito das leis eleitorais, caso
do ministro do STF Luiz Fux.
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Ex-governador foge da
imprensa após depoimento
Pg.6
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arrependido?

PESCANDO SONHOS
A primeira exposição individual do jovem artista visual
RAFAEL JONNIER está aberta na CASA DO PARQUE; a
vernissage foi um sucesso gigantesco. Confira alguns cliques
dessa noite mágica aqui no Cultura. Além das crônicas de
nossos colaboradores, veja também as dicas do Garimpo
Cultural, com Marcha Rosa e feirinha de artes na semana do
Dia Internacional da Mulher.

OVOS DE PÁSCOA

Delícias artesanais para
degustar e presentear
Pan.1
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os tristes números
de Mato grosso	

O

estado
abriga
duas
das
maiores
bacias
hidrográficas do país, a
Amazônica e a ParaguaiParaná e tem uma das
maiores redes de rios de planície do país.
São produzidos hoje nas hidrelétricas
de Mato Grosso quase 2.952 kilowatts;
desses, 50% são distribuídos pelo
Operador Nacional do Sistema (ONS)
para “quem estiver demandando” – na
maioria dos casos, a região que mais
consome no país, o Sudeste.
Porém, apesar de produzirmos mais
e consumirmos menos, as empresas e
consumidores residenciais não ganham
nada com isso. E a Agência Nacional
de Energia Elétrica cobra dos matogrossenses pela geração, transmissão e
distribuição o mesmo preço do de um
morador do Sudeste. A proposta desta
edição é explicar o resultado desta dura
realidade na vida dos cidadãos e mostrar
as drásticas alternativas que muitos
tomam, nem sempre corretas, para tentar
sobreviver em um dos estados com a
conta de luz mais cara do país.
Outro tema que será tratado será o do
alto número de feminicídios registrados
no estado, um choque de consciência
em toda sociedade de Mato Grosso,
justamente neste mês, que deveria ser
para se comemorar o Dia da Mulher. Não
é à toa que por aqui nossos políticos estão
fugindo pela porta dos fundos dos fóruns.
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entre aspas
“Não coloca em dúvida a atuação dele, porque é uma acusação. Se fosse real,
com provas substanciais, ele, obviamente, seria afastado de suas funções.
Mas não com suposições.” Presidente da Comissão de Ética da AL-MT, deputado Leonardo Albuquerque (PSB), ao defender o presidente da Casa, Eduardo Botelho (PSB), que está
sendo acusado de fazer parte de um esquema de propina no Detran-MT.

“As coisas mudaram. A gente vinha conversando e há novos fatores que vão
levar a uma mudança de posição. O Senado é um projeto que me motiva.
Tenho condições de pleitear essa vaga. Conheço o Estado.” Deputado federal
Adilton Sachetti (sem partido) que disse ter condições de disputar uma das duas vagas ao Senado nas eleições deste ano, com a desistência do ministro Blairo Maggi (PP) de ir à reeleição.

“Já comuniquei que estou pronto e preparado. Mas não depende só da minha
vontade.” Senador Wellington Fagundes (PR) que disse estar “pronto” e “preparado” para
disputar o governo do Estado nas eleições deste ano.

“O partido não abre mão dessa vaga na majoritária. Nós, a partir de agora,
com autorização do ministro, vamos começar a construir um novo nome.”
Presidente regional do Partido Progressista (PP), Ezequiel Fonseca, afirmando que a sigla não
abrirá mão de concorrer a uma vaga na majoritária – governo e Senado.

“Ele não tem mais moral para falar de ninguém. Ele era um homem que
tinha carta branca da população para fazer o que bem entendesse e hoje
é vaiado na rua e em escolas. Esse é o retrato dele hoje. Eu tenho dó dele
pela situação a que chegou.” Deputada estadual Janaina Riva (MDB), em entrevista à
Rádio Capital FM, ao dizer que sente “dó” da atual situação política do governador Pedro Taques
(PSDB), eleito como a grande esperança de renovação política em Mato Grosso.

“No meu caso, vejo o anúncio do Fávaro como
um bom indicativo. Eu já tinha colocado minha
candidatura, o fato de ele anunciar sua intenção
após a desistência do Blairo é sinal de que ele não
estava buscando a minha vaga.” Deputado federal

Nilson Leitão (PSDB) classificando como “ponto positivo” o
anúncio feito pelo vice-governador Carlos Fávaro (PSD) de
que poderá ser candidato ao Senado.

#bombounarede
#FALTADESEGURANÇA
A imagem assusta. No meio da tarde, duas mulheres são abordadas em frente a residência por um homem que leva um carro
e pertences pessoais das vítimas, após anunciar um assalto. No
banco de trás, uma criança é retirada e o bandido leva o veículo
para destino desconhecido. A cena é chocante e só reforça a falta
de segurança que corremos em Cuiabá. O vídeo bombou neste último final de semana e traz um alerta: fique atento, todo cuidado
é pouco.

fatos da semana
reprodução

MATO GROSSO

Aeronave com 500 kg de
cocaína é interceptada pela
FAB

reprodução

O piloto da FAB mandou
que o piloto da aeronave mudasse a rota e o pousasse no
aeródromo de Cuiabá, mas ele
não obedeceu. Quando a defesa
aérea estava prestes a dar um
tiro de aviso, o piloto pousou
em uma estrada de terra.
Segundos dados da Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac), o avião interceptado
pertence a Lucas Maikon Gusmão de Lima. A ação é feita em
parceria com a Polícia Federal e
faz parte da Operação Ostium,
que deve seguir até o final deste ano para reforçar a vigilância no espaço aéreo sobre a região de fronteira do Brasil com
a Bolívia e o Paraguai.

O

GRAMPOLÂNDIA PANTANEIRA

Coronel da PM nega
existência de “núcleo de
inteligência”

O

coronel Nerci Adriano Denardi, testemunha no caso dos
grampos, disse que a criação
do núcleo de inteligência da
Polícia Militar – se existisse de
fato, teria sido de forma clandestina, sem o conhecimento
da cúpula da PM.
Questionado se haveria interesse pessoal de coronel Zaqueu Barbosa, ex-chefe da Casa
Militar, em relação às pessoas
interceptadas, o coronel disse
que não via motivo nenhum da
PM para grampear essas pessoas. O Núcleo seria o suposto local de trabalho do cabo Gerson
Corrêa, réu no processo derivado da Operação Malebolge.

O delegado de Polícia Civil
Flávio Stringuetta também foi
intimado, mas não compareceu porque estaria viajando,
justificado por meio de oficio.
Já o ex-secretário de Segurança Pública Alexandre Bustamante, não se apresentou e
também não encaminhou justificativa.
O governador Pedro Taques foi intimado a se apresentar na condição de testemunha de defesa, mas neste
primeiro momento não compareceu. Ele tem ainda outras
três datas disponíveis para ser
ouvido: 9, 12 ou 16 de março,
sempre às 8h30, para o interrogatório.

primo do governador
Pedro Taques e exsecretário da Casa
Civil, o advogado Paulo Taques
esteve no Fórum Militar de
Cuiabá para depor no caso dos
grampos telefônicos, porém
a defesa do cabo Gerson Luiz
Ferreira Correia Junior pediu
dispensa da testemunha porque ele representa outros réus
do mesmo processo.
Em maio de 2017, veio à
tona, por meio da denúncia do
promotor de justiça e então
secretário de Estado de Segurança Pública Mauro Zaque à
Procuradoria Geral da República (PGR), a existência de uma
central clandestina de grampos
telefônicos em Mato Grosso.
Na época, a primeira medi-

da do governo do Estado foi a
exoneração do então chefe da
Casa Civil. Sua saída foi anunciada como um acordo entre os
primos. Até então homem forte
do Executivo, ele deixou o Palácio Paiaguás, quando afirmou
que cuidaria pessoalmente das
investigações acerca das responsabilidades pelas escutas
ilegais.
Paulo Taques teve uma ordem de prisão decretada no dia
8 de agosto. Apontado como
mentor das escutas ilegais, o
ex-secretário é acusado de ter
ordenado policiais militares a
fazerem escutas telefônicas de
pessoas que não cometeram
nenhum tipo de crime. A motivação inicial teria sido monitorar a vida de uma amante.
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U

m avião com uma
carga de 500 kg de
cocaína foi interceptado pela Força Aérea Brasileira (FAB) na terça-feira (6),
no distrito de Nova Fernandópolis, município de Barra do
Bugres (169 km de Cuiabá). A
aeronave PR-EBF tinha saído
da Bolívia e estava sem plano
de voo.
De acordo com a FAB, três
aeronaves de defesa aérea A-29
Super Tucano da FAB e um avião
radar E-99 foram usados para
monitorar e interceptar o avião.
O piloto da aeronave conseguiu
fugir. Conforme a PF, ele foi resgatado possivelmente por outros integrantes da quadrilha.
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PÉROLAS

QUE TIRO FOI ESSE?

Cale-se, CPI do Paletó!
A CPI do Paletó começou com clima de descrença,
mas após os depoimentos muita coisa mudou. Foi
instaurada para investigar um vídeo que flagrou uma
suposta propina recebida pelo prefeito de Cuiabá,
Emanuel Pinheiro, quando ainda era deputado estadual
em 2013. Já foram ouvidos Valdecir, o responsável
pela instalação das câmeras que filmaram o prefeito
embolsando o dinheiro, o ex-governador Silval Barbosa, Silvio Corrêa e o ex-secretário de Estado Alan
Zanatta. A grande surpresa aconteceu nesta quarta (7),
quando o presidente da Casa, o vereador Justino Malheiros (PV), propôs o fim da fase de oitivas. Na lista
das futuras testemunhas estão Marco Poló Pinheiro, o
“Popó”, irmão de Emanuel Pinheiro e o próprio prefeito. Segundo o presidente da CPI, Marcelo Bussiki,
a medida veio para calar as investigações.
A Salgadeira não será mais do povo?
Um dos locais de lazer mais festejado no passado
pelos mato-grossenses segue em suspense. Segundo
o governo, as obras do Complexo da Salgadeira
estariam 90% finalizadas e tudo indica que o local
será de fato reaberto, depois de longos nove anos
interditada. A expectativa é que esteja pronto até o
aniversário de 299 anos de Cuiabá, no início de abril
deste ano. Agora, a pergunta que não quer calar é:
como serão os tais serviços oferecidos no local? Qual
será o custo do estacionamento? E a água? Segundo
o governo, o uso da região, antes livre à população,
será fortemente regulado. O banho na cachoeira está
proibido e para ter acesso a região a população, que
já não tem quase nenhuma opção de lazer gratuita,
terá que passar por um cadastramento antecipado.
Quem viver verá!
TORNOZELEIRA, CHAMPANHE & CIFRAS
Figurinha carimbada e poderosa até pouco tempo
atrás – que passou temporada no Centro de Custódia
da Capital e está devidamente monitorado com tornozeleira eletrônica – fez “open house” para convidados
especiais e ao lado da esposa mostrou o novo lar... As
cifras fizeram parte do banquete: R$ 4 milhões foram

pagos na casa, outros R$ 2 milhões teriam sido gastos
na decoração. Curiosidade: teve metro quadrado de
revestimento de parede custando R$ 5 mil! Parece que
a estadia no CCC não serviu de nada! O senso de perigo
e responsabilidade deve ter ficado por lá mesmo, se é
que um dia existiu!
VAMOS INTERNAR?
Tem esposa de político fazendo feio nos corredores de
secretarias, com cenas homéricas de ciúmes e ataques
a servidoras que trabalham com seu marido. Isso é
assédio, é doença... Problemas conjugais devem ser
resolvidos em casa, entre o casal, mas a mulher insiste
em santificar o marido e atacar qualquer espécie feminina bonita e pensante que atravesse seu caminho.
Desta vez, a operação abafa funcionou, na próxima
pode ser escândalo com direito a “live” nas redes
sociais. Vamos para a terapia, minha gente!
UM SOLENE SANDUÍCHE
Governador Pedro Taques está em plena campanha,
buscando angariar simpatizantes e abrandando o tom
do discurso e dos hábitos. Seu perfil nas redes sociais
conta estas histórias, como o “stop” para degustar
um “paulistinha” – pão com carne – na Avenida do
CPA. Populismo ou verdade, tem quem gosta e quem
compre a ideia.

A empresa Igram Micro Informática Ltda foi contratada
pela Secretaria de Estado de
Fazenda (Sefaz), para fornecer
os produtos de software da
linha Red Hat Enterprise Linux,
JBOSS Enterprise Middleware
e Red Hat Cloud Suite, contratação de treinamentos oficiais
e serviços especializados, mediante ordem de serviço, nas
mesmas linhas de produtos, de
acordo com as especificações
e quantitativos previstos no
Termo de Contrato. A vigência
terá início em 19/02/2018 e
término em 20/12/2018. O valor
do presente contrato será de R$
1.780.064,00.
EXTENSÃO UNEMAT

A Universidade do Estado de
Mato Grosso contratou Jeziel de
A. Oliveira e Cia Ltda EPP com o
objetivo de seleção de empresa
de engenharia – área civil, para
a execução dos serviços de Construção do Centro Integrado Cerrado de Pesquisa, para atender a
demanda dos programas de pósgraduação stricto sensu em desenvolvimento no Campus Universitário de Nova Xavantina da
Universidade do Estado de Mato
Grosso, no município de Nova
Xavantina, referente aos convênios nº 01.12.0297.00 FINEP e
01.16.0024.00 FINEP e o Termo
de Cooperação nº 006/2015/
FAPEMAT. O valor do contrato

é de R$ 1.183.308,59. Vigência:
730 dias consecutivos contados
a partir da data de assinatura do
contrato (22/02/2018).
MÃO DE OBRA

O município de Nova Olímpia
e a empresa Cooperativa de
Trabalho Vale do Teles Pires,
por meio do registro de preços, buscam futura e eventual
contratação de empresa para
prestação de serviços de mão
de obra de apoio às atividades
operacionais subsidiárias para
atender demandas das diversas
secretarias de Nova Olímpia.
Valor global: R$ 3.781.464,00.
Vigência: 01/03/2018 a
01/03/2019.
MAIS SOFTWARE

O Estado de Mato Grosso,
por intermédio da Secretaria
de Estado de Fazenda (Sefaz),
com o objetivo de contratação de empresa especializada
para o fornecimento de serviço de subscrição de software
de Big Data e a prestação de
serviços desenvolvimento
de soluções, transferência de
conhecimento e treinamento
sobre a solução fornecida,
firmou contrato com a empresa Compwire Informática
S/A. A vigência do contrato
teve início em 01/02/2018 e
terminará em 30/12/2018. O
valor do presente contrato é
de R$2.394.800,00.

a contramão da simplicidade apregoada por Pedro Taques,
tem um membro do seu staff chamando a atenção pelas
poses e figurinos direto do Palácio Paiaguás. Trata-se de Ronildo Bathory, que parece ser do Cerimonial do governador. Seu
perfil no insta é um verdadeiro desfile fashion com forte apelo
inglês pelas cores e acessórios. Enfim, é o Palácio sendo Palácio!

Sobe

DESCE

Mato Grosso é o 5º estado do país em número de
contratações no mês de janeiro.

Segurança Pública registra quase 94 mil trotes nos números
de emergência.

Estudo mostra qualidade da argila de MT para produção
cerâmica.

Mato Grosso é o estado com a maior taxa de feminicídios:
4,6 a cada 100 mil.

Cuiabá sobe 35 posições em ranking nacional de cidades
inteligentes.

Mato Grosso tem metade dos casos de chikungunya do Brasil.

CARTA CONVITE
SOFTWARE SEFAZ

N

as mais comentadas
REFORMA DE ESCOLA

A Secretaria de Estado de
Educação, Esporte e Lazer (Seduc)
torna público o resultado do contrato nº 015/2018. Origem: Concorrência Pública nº 014/2017
- Processo n° 569266/2017, e
a empresa vencedora foi a G
de Almeida Brito Engenharia e
Construção Eireli EPP. A empresa
será responsável pela reforma
geral da pintura, adequação dos
sanitários, substituição completa
da cobertura e de esquadrias,
adequação da acessibilidade com
a construção de rampas e sinalização tátil, reforma da quadra
existente e da área externa, ampliação das instalações da cozinha
e refeitório, na E.E. Prof.ª Maria
de Nazareth Miranda Noleto, no
município de Barra do Garças.
Valor: R$ 2.102.937,86. Prazo
de Vigência: 390 dias, com início
em 27/02/2018 e término em

24/03/2019. Prazo de execução:
300 dias consecutivos, com início
a partir do dia da expedição da
Ordem de Serviço.
ESCOLAS ESTADUAIS

A Secretaria de Estado de
Educação, Esporte e Lazer (Seduc)
firmou contrato com a empresa
Ativa Locação Ltda, que ficará responsável pela locação e instalação
de conjunto de módulos metálicos
para salas de aula e salas administrativas, para atender escolas da
rede estadual de ensino do Estado
de Mato Grosso nos municípios de
Sinop, Santo Antônio de Leverger,
Vila Rica e Confresa. O valor global
do contrato é de R$ 395.846,52.
O prazo de vigência deste Termo
de Contrato é de 180 dias, com
início em 27/02/2018 e término
em 25/08/2018, contados da
assinatura deste termo, que não
poderá ser prorrogado.

01/03/2018 - O drama da adoção e um dos casos mais chocantes de MT
Cida Alfaro: Sou avó de Victor Hugo e só Deus sabe
o quanto meu filho lutou por ele, mas não conseguiu.
Mas Deus sabe o que faz, hoje ele tem 19 anos e
está sempre junto de nós.
Marcelinha da Silva: Eu lembro deste caso que
marcou do menino Victor Hugo, foi muito triste
essa história.
Monica Steinert: Ah meu Deus! Este é um dos casos
mais dolorosos da história recente de Mato Grosso.
A justiça de Deus ainda alcançará os poderosos que
entregaram esse bebê para o massacre.
Eliane Rodrigues Azevedo: Me lembro do caso,
foi a coisa mais horrível, acho que quem sofreu
mais foram os pais adotivos, o menino pagou caro
com sua vida, o maior responsável foi o juiz que o
entregou para aquela louca.
01/03/2018 - Projeto de lei só beneficia desmatamento ilegal
Raimundo Braga: E ainda chamam isto de “Secretaria do Meio Ambiente”?
Jorge Alberto da Silva: Só falta essa medida para
acabar de matar esse rio maravilhoso!
Beneti Lara: Vamos lutar contra. Quem é o autor
dessa insanidade?
Eduardo Roberto Faria Martins: Se não cuidarem
do rio Cuiabá, vai virar um rio Tietê de SP.
Edmar Dorado Rodrigues: Cadê o Ministério Público? Parece que a Sema virou um puxadinho da
Famato, basta ver o seu comando e assessores...
06/03/2018 - Sonho dos Campos é eleger Jayme
governador e Júlio deputado estadual
Alberto Cunha Dourado: Sim, só uma pergunta:
já combinaram com os eleitores?
Jose Carlos Cardozo: Seria um pesadelo para os
mato-grossenses!
Walmory José: Misericórdia, esse povo já e dono
de VG, não precisamos de cartas marcadas.
Francineuto Gonçalves: Vixi, de novo? Tô fora!
Josiane Marissa: Já não cansaram de roubar?
Maria de Fátima de Almeida de Moraes: Só se
tiver mato-grossense que já esqueceu o que essa
dupla fez com o povo de Mato Grosso...

CENAS DA CIDADE

JULIANA ARINI

Curta a Fanpage e acompanhe as principais
notícias do Circuito Mato Grosso.
facebook.com/CircuitoMatoGrosso/
DENUNCIE:
65 98115-9312

CIRCUITOMATOGROSSO

POLÍTICA
CAPA PG 4PG 4

CUIABÁ, 8 A 14 DE MARÇO DE 2018

www.circuitomt.com.br

CONTA

Consumidor de MT sustenta o sis

Q

uando o assunto é geração,
o Brasil ocupa uma posição
geográfica
privilegiada,
pois nossa produção base
de eletricidade vem das hidrelétricas, ou seja, os rios
são usados em favor dessa produção em
cerca de 90%. Porém, quando falamos em
custo, somos o país que paga mais caro
para ter energia em nossas residências.
Em Mato Grosso, um dos estados com a
tarifa de luz mais cara do país, a população
sofre para sustentar o luxo de poder usar
eletrônicos para enfrentar o calor e pagar a
conta de luz, apesar de termos duas grandes bacias hidrográficas e sermos exportadores de eletricidade para o Brasil. No
desespero, ou má-fé, alguns acabam recorrendo às ligações clandestinas.
A costureira Lucia Alves, moradora do
bairro Nossa Senhora da Guia, em Várzea Grande, conta que o alto valor
da fatura de energia elétrica fez
a família estabelecer meios de
economia e adaptá-los ao dia
a dia de todos. No entanto,
apesar do grande esforço, o
sucesso na tentativa de diminuir o valor da fatura acabou
sem muito sucesso. “Passamos a usar menos o ar-condicionado, troquei as lâmpadas da
casa por aquelas que são mais econômicas. Comprei bebedouro para diminuir o
abre e fecha da geladeira, cortamos o uso
do chuveiro elétrico, passar roupas só as
mais necessárias mesmo, entre outras atitudes que acreditamos que ajudaria. Mas
não foi o aconteceu. Mesmo com tanto sacrifício, a fatura que geralmente fica em
torno de 500 reais reduziu apenas em 20
ou 30 reais. Um valor insignificante, levando em consideração tanta economia
a que a gente estava se submetendo”, diz
Dona Lucia.
Com o fracasso do resultado da tentativa de economizar, a família desistiu dos
novos hábitos e passou a praticar seu consumo normal. Um deles foi voltar a utilizar os dois aparelhos de ar-condicionado
durante toda a noite, uma vez que utilizar
apenas um ou em horários intercalados não
trouxe grande economia para a família,

composta por apenas três pessoas, sendo
dois adultos e uma criança. Lucia lembra
ainda que todos trabalham e passam o dia
fora de casa. “É um absurdo continuar pagando um valor desses, mas fazer o quê?
Não temos outra opção, ficamos reféns dos
impostos e aumentos sem nenhuma qualidade minimamente merecida”, lamenta a
costureira.
O drama da família Alves é compartilhado por muitos mato-grossenses, que
vivem num dos estados mais quentes do
país. Na capital, conhecida por suas altas
temperaturas, o problema é pior e a conta
de luz chega a inviabilizar a sobrevivência
das famílias. No desespero, alguns acabam
recorrendo a medidas extremas, como os
“gatos”, como são conhecidas as ligações
clandestinas feitas para “desviar” luz da
rede pública sem ter que pagar.
O dono de uma residência recentemente autuada aceitou falar com o Circuito
Mato Grosso, mas se defendeu e justificou o ato ilícito. Em entrevista, o senhor F.C.R., empresário, residente
há cinco anos no bairro Consil,
em Cuiabá, admitiu ter feito
ligações indevidas na rede
elétrica. Mas disse que fez
a ligação para iluminar a
rua que há mais de um mês
estaria escura por conta da
queima da lâmpada do poste
de iluminação pública.
“Eu entrei em contato com
as equipes da Prefeitura, porém ninguém apareceu para trocar essa lâmpada,
o jeito foi fazer essa ligação para não ficar
no escuro”, explicou o morador.
A Energisa, empresa responsável pela
distribuição de energia elétrica no estado,
calcula que em 2017 Mato Grosso sofreu
impactos e deixou de arrecadar um valor próximo a R$ 40 milhões de Imposto
de Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) devido a esse tipo de furtos de
energia por meio de ligações irregulares.
Ainda de acordo com a distribuidora,
apenas em Cuiabá foram realizadas 94.229
fiscalizações, deste total foram detectadas
15.164 irregularidades de desvio de energia nas unidades consumidoras. Em todo
o Estado, foi um total de 297.859 fiscalizações, sendo encontradas 46.639 fraudes.
Apesar da justificativa dos custos e de
outros problemas, roubar energia pode não
REPRODUçãO

Por Carlos Celestino e Letícia Kathucia

jULIANA ARINI

Taxas de produção, transmissão e distribuição são os valores mais caros cobrados dos

ser um bom negócio. Além de crime, o cidadão pode colocar a própria vida em risco ao
fazer gambiarras na rede. A pessoa também
compromete a segurança dos vizinhos e até
mesmo de todo o bairro, podendo provocar
um curto-circuito na rede e interromper o
fornecimento em outras casas.
Porém, com os altos custos da conta de
luz, muitos seguem na ilegalidade. O desvio de energia é tão grande que o gerente de
Combate a Perdas da Energisa, Felipe Costa,
explica que toda energia desviada em Mato
Grosso poderia abastecer uma cidade: “Ano
passado (2017), toda quantidade de energia
furtada pelas unidades consumidoras daria
para abastecer o município de Rondonópolis por um mês”. E pior, o roubo de energia
só cresce. Os números mostram que duran-

te ações para combater o roubo de energia
realizados no primeiro semestre do ano
passado, Cuiabá e mais cincos municípios
(Barra do Garças, Mirassol D’Oeste, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra), foram
realizadas 3.519 fiscalizações e, deste total,
555 irregularidades foram detectadas pelas
50 equipes que atuavam nos trabalhos.
Para tentar entender o trabalho de fiscalização das equipes que combatem as fraudes
de energia elétrica, o jornal acompanhou as
ações de rotina realizadas Energisa nas ruas
da capital.
O coordenador de Fiscalização Contra
Perdas, André Santin, que atua junto com as
equipes fiscalização combatendo o desvio
de energia, realizou os trabalhos de combate. Composta por três equipes de seis profis-
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e acordo com
o eletricista
Adriano Oliveira, também
morador do bairro Consil,
outros vizinhos realizam
ligamento para desviar
energia no final da tarde,
sempre por volta das 17h.
“O morador não tem
nem vergonha, chega, faz
o gancho, sobe na árvore
e faz, não é uma e nem
duas vezes, sempre isso
ocorre”, relata o morador.
Ainda de acordo com o
mesmo morador, é comum
ver pessoas no bairro em
atitudes suspeitas, fazendo ligações e mexendo
nos aparelhos que fazem
medição de energia elétrica durante o dia.
“O relógio, lacrado, simplesmente chega
alguém, rompe o equipamento, sendo que
não está uniformizado, não possui credencial
e nada, então penso que isso é estranho, com
certeza deveria estar fazendo alteração no
medidor”, comentou.
Na opinião do morador, todo esse desvio é
jogado na conta pública e ao final todo mundo
paga em consequência da atitude fraudulenta
de outros. “É jogado na conta pública, todos
nós pagamos esses valores absurdos, tenho
certeza que a companhia de luz não vai pagar
essa conta”, afirmou.
A proprietária de um salão de beleza Ligia
Berger, também residente no bairro Consil,
relata que fez investimentos para tentar baixar a sua conta de luz. Ela pagou um reparo
em toda a rede interna da residência e do seu
estabelecimento.
“Eu mandei trocar a fiação da casa inteira,
minha média de gastos chegava ao custo de
900 reais, com isso o valor da minha energia
caiu em 50%, mas eu tive que gastar para

trocar a fiação elétrica”, relatou.
A moradora explica que com a troca de
todos os fios da residência e junto com sua
economia de energia, sua residência virou alvo
de fiscalização pela companhia distribuidora
de energia, na época as Centrais Elétricas
Mato-grossenses (Cemat).
“Eles chegavam, colocavam os cones na
rua, vistoriavam meu relógio, isso atrapalhava
meu trabalho, pois em determinados períodos as equipes desligavam a luz e eu estava
atendendo clientes no salão e ficava sem luz”,
comentou. Na época, as fiscalizações não
detectaram nenhuma irregularidade na sua
residência e após reclamar com equipes de
fiscalização sobre as vistorias no equipamento
de leitura, foram encerrados os trabalhos no
estabelecimento.
“Eu informei que tinha trocado todos os
fios e que fazia economia de luz na residência
e que os desligamentos de luz durante as fiscalizações no meu relógio estavam causando
transtornos, pois às vezes eu estava atendendo
clientes e ficava sem luz”, explicou.

a tentativa de entender onde
estão os altos custos e porque
pagamos um valor tão alto pela
energia, o jornal entrevistou
Dorival Gonçalves, professor
doutor do Departamento de Engenharia
Elétrica da Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT).
Para conseguir uma resposta à pergunta
que todos querem saber, é preciso entender a
organização da indústria. No passado, explicar
todo o processo era fácil, pois a indústria estava organizada em três vertentes compostas
por: geração, transmissão concentrada nas
empresas estatais federais e as distribuidoras
que eram uma concessionária da estadual. Com
isso, o valor da tarifa era calculado de modo
simples. Havia apenas duas cobranças: tarifa
de suplemento – que era o valor da transmissão e geração – e a tarifa de distribuição.
Atualmente, explicar como é o percurso
deste processo não é tão simples. Como o
setor de geração passou por mudanças, houve
alterações nesses processos de divisão, o que
influenciou no valor cobrado da tarifa e deixou
todo o processo difícil de ser interpretado,
dificultando seu entendimento até mesmo por
profissionais da área de engenharia elétrica.
Além disso, a energia virou um grande
negócio lucrativo para grandes empresas
que exploram este campo e entram com uma
receita garantida. Isso significa que na prática
cada linha de transmissão de energia é como
se fosse “uma estrada”; quem administra essas
redes tem um financeiro “no bolso”, pagamento garantido para administrar o pedaço da
rede. Todo esse processo pode ser comparado
a uma concessão de rodovia, porém, no caso
de uma estrada os valores são arrecadados
pelos pedágios, o que não acontece na linha
de transmissão, pois eles entram com um valor
financeiro garantido para ser recebido, ou seja,
receita garantida.
“A indústria foi desverticalizada, está dividida em negócios de geração e negócios de
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MOradOres denunciaM que gatOs sãO cOMuns

transmissão e há também as distribuidoras”, afirma
Dorival.
Ainda de acordo com o entrevistado, toda essa
energia comercializada é dividida em dois ambientes, dentro das categorias: Ambiente de Contratação
Regulada: em que todos os consumidores residenciais estão inseridos, sendo uma compra feita das
distribuidoras e a segunda seria o Ambiente de
Contratação Livre – nessa modalidade a compra não
é feita das distribuidoras, elas têm livre escolha, com
preços diferenciados, o que possibilita a redução dos
custos. Nessa modalidade estão inseridas as grandes
indústrias.
O processo de geração de energia até a chegada
às residências tem alguns percursos e esses caminhos percorridos geram custos; quando somados,
são incluídos no valor total da sua conta, presente
no boleto. Isso pode ser entendido no esquema de
anatomia de uma conta de energia elétrica.
O esquema apresentado exemplifica cada custo,
tudo o que foi tarifado, um processo que inicia
na hidrelétrica com 30%, seguindo da transmissão
que representa 1,88% e por fim a distribuição com
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A DE LUZ

stema nacional com altos tributos
consumidores na conta final de energia, diz professor de Engenharia Elétrica da UFMT

Para Onde vai a energia PrOduzida eM MatO grOssO?

T

odos os anos o governo federal
anuncia novas hidrelétricas em
Mato Grosso, um dos estados
mais cobiçados para a instalação
desses projetos. A razão dessa
preferência é a abundância hídrica da
região. Hoje, o estado é um dos grandes
exportadores de energia do Brasil e os seus
cidadãos e indústrias consomem apenas metade do que é produzido. O resto é enviado
para o Operador Nacional do Sistema. Os
dados são do Sindicato da Construção, Geração, Transmissão e Distribuição de Energia
Elétrica e Gás no Estado de Mato Grosso.

26,79%. Todo esse percentual vai ser repassado
para cada cliente residencial, você pode até não
perceber, mas tudo isso está presente nas pequenas
letras do talão que não explica isso de forma clara
e consequentemente o consumidor não entende.
De forma detalhada o esquema mostra onde estão
esses valores na sua conta, veja abaixo.
“Não é simples explicar hoje a organização da
indústria, antes era, pois geração e transmissão
eram concentradas nas empresas estatais federais, e
a distribuidora era uma concessionária que também
era estadual e com isso a tarifa era simples de ser
explicada”, comentou o entrevistado.
De acordo com o professor Dorival, todo processo de produção da energia começa na geração
até sua chegada final na residência; tudo é tarifado
e toda essa cobrança está presente na fatura de
conta elétrica. Muitas vezes isso nem é verificado
pelos consumidores, mas todas as informações
estão presentes, com alguns termos desconhecidos
dificultando o entendimento das pessoas.
Além disso, o professor explica que todos esses custos passam por uma regulação da Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por meio de
contratos que a empresa distribuidora de energia
possui, e para o pagamento desses contratos é realizado um cálculo para pagamento e os valores são

pessoa da equipe de fiscalização chama o
morador para comunicar os trabalhos que
estão sendo realizados e informá-lo sobre
o que foi detectado.
No momento da ação, o proprietário
não estava no local, os profissionais foram
atendidos pela senhora que prestava trabalhos domésticos na casa e que entrou em
contato com o responsável.
Ao chegar ao local, o responsável foi
informado que sua unidade consumidora
apresentava ligações irregulares, ou seja,
fraude na rede de energia elétrica com ligações indevidas.
Após informar o dono sobre o trabalho de rotina, as equipes realizaram os
procedimentos de desligamento da rede
clandestina.

cobrados do consumidor.
“É feita uma soma para pagar todos os
contratos de transmissão, depois disso, tem a
conta de encargos setoriais, que é uma conta
com finalidade de suprir a expansão da universalização da energia, supre a baixa renda.
Além disso, o sistema é feito pelo Operador
Nacional de Sistema que também precisa ser
pago e tudo sai dessas contas de luz. E as
cobranças seguem com o ICMS que é uma Lei
estadual definida por regras em cada estado
e o PIS/Cofins”, explicou.
Com todos esses custos, três elementos
são responsáveis por deixar o valor final da
conta de energia elétrica com alto custo. Isso
porque, as taxas cobradas são elevadas e todos
os custos vão ser cobrados do consumidor. “O
que pesa na conta é a produção de energia, a
transmissão e a distribuição”, afirma Dorival.
Ainda de acordo com informações obtidas
pelos universitários pesquisadores do Departamento de Engenharia Elétrica da UFMT, ao
fazer um comparativo com o valor da energia
cobrada na França, um país que possui como
principal fonte de energia a produção nuclear,
essa tarifa consegue ser menor que a observada em nosso país.
DANIEL ALvES

sionais, as ações foram realizadas na manhã
de sexta-feira (02/03). Desta vez, o objetivo
foi detectar irregularidades na Rua Oriente
Tenuta, bairro Consil, região de classe média
em Cuiabá.
Já de cara foi possível ver as ligações irregulares na rua. O ato foi identificado pelos
profissionais que detectaram que dois fios
estavam ligados na rede de alta tensão. Uma
árvore na calçada da residência servia como
uma espécie de camuflagem, pois os galhos
estavam entre os fios da rede de alta tensão e
ajudavam a esconder todo o cabeamento clandestino. O que chamou atenção na residência
foram as lâmpadas da parte externa do imóvel: todas estavam ligadas durante o dia, por
volta das 10h da manhã.
Ao identificar as ligações irregulares, uma

O ONS ou Operador Nacional do Sistema é o
órgão responsável pela coordenação e controle
de toda a energia transmitida e distribuída no
país através do Sistema Interligado Nacional
(SNI). Apenas 1% da energia gerada no Brasil
está fora desse sistema. Ele é formado por
centenas de usinas, entre hidrelétricas, que são
responsáveis por 70% de nossa eletricidade, e
também usinas termelétricas – a gás, carvão
e petróleo, nucleares, de biomassa, eólicas e
solar. Todas essas fontes geram o equivalente
a cerca de 624 terawatts por hora de eletricidade. A energia de Mato Grosso é distribuída
para o mercado nacional através desse sistema.

alta da tarifa vai auMentar reclaMações

O

reajuste da tarifa de energia elétrica em Mato Grosso que passa
a valer no mês de abril deve ser
de 10,64% para os consumidores
residenciais e de 8,36% para as indústrias. O reajuste tarifário é anual e definido
pela Aneel. No mesmo período do ano passado, uma revisão tarifária impulsionou uma
queda de 2,10% na conta de energia elétrica
do consumidor. Em Mato Grosso o serviço de
abastecimento de energia é executado pelo
Grupo Energisa que atende a 1,3 milhões de
unidades consumidoras no estado.
Para justificar essa elevação tarifária, a
Aneel explica que os processos de reajustes
tarifários são anuais e corrigidos pelo índice
de inflação acumulado no último ano. Com
isso, o reajuste está previsto nos contratos de
concessão e tem por objetivo obter o equilíbrio das tarifas com base na remuneração
dos investimentos das empresas voltados
para a prestação dos serviços de distribuição
e a cobertura de despesas efetivamente reconhecidas pela agência. A nossa equipe tentou
entrar em contato com a agência reguladora
para detalhar como funciona esse cálculo
tarifário, mas não obteve êxito.
O consumidor deverá sentir o impacto do
aumento da tarifa já no próximo mês. O valor
final do reajuste ainda não foi confirmado pela
agência reguladora, no entanto, foi previamente divulgado durante audiência pública,
realizada no dia 22 de fevereiro, em Cuiabá.
Apesar de se tratar de uma audiência pública,
na ata da reunião, constam apenas assinaturas
de pessoas ligadas à prestadora do serviço, a
Energisa, e as entidades ligadas ao setor.
A falta de divulgação ao consumidor de
reuniões como essas seria a principal
justificativa para a não participação da
população, a respeito de um assunto que
gera tanto descontentamento na prestação
do serviço – esse é o ponto de vista de
especialistas no assunto.
Em Mato Grosso, 141 municípios são
atendidos pela Energisa, que lidera o
ranking de reclamações do Programa de
Proteção e Defesa do Consumidor de Mato
Grosso. No ano passado a concessionária
registrou, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, 5.681 reclamações. Só neste ano, esse
número já chega a 1.211 registros.
Mas apesar do alto descontentamento

dos consumidores, mais de 90% das reclamações são improcedentes, é o que alega Cindy
Gomes da Silva, coordenadora comercial da
Energisa em Mato Grosso. A profissional explica que na maioria das vezes o consumidor
está apenas mal informado ou tem dúvidas de
como resolver determinado problema e acaba
recorrendo ao Procon, por falta de orientação
ou esclarecimentos.
“A fim de reverter essa realidade, estamos
investindo na melhoria dos serviços, porque
só acontece reclamação quando existe falha no
processo e todos esses processos estão sendo
corrigidos. Ações de melhorias no fornecimento também vêm sendo intensificadas, a fim
de reduzir a questão de interrupção, um dos
principais quesitos para as reclamações, além
da variação de consumo, o que aconteceu devido a essa falta de estabilidade nas condições
climáticas. O consumidor acaba consumindo
uma carga maior de energia e nem percebe,
mas quando chega a fatura ele já questiona o
valor”, explica.
Outra iniciativa da concessionária foi a
criação da Linha Direta, em que participam
o consumidor, o Procon e a Energisa: assim
como numa audiência de conciliação, as partes
tentam em comum acordo resolver o problema
antes de ele de fato virar um processo junto
ao registro de reclamações. “O projeto piloto
começou no ano passado e já apresentou
resultados positivos, principalmente para o
consumidor que se sentir lesado de alguma
forma. Desde março de 2017 já foram realizadas 4.149 mediações, com resultados
satisfatórios”, diz a coordenadora.
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PEDRA NO PEDRO

Escândalos tornam Taques o alvo
Por Rodivaldo Ribeiro

C

om o início da pré-campanha
para as eleições 2018, o governador Pedro Taques (PSDB)
vem sofrendo ataques por todos os lados e a oposição já fala
abertamente em uma coalizão
para impedi-lo de qualquer forma de conseguir a reeleição. A lista de opositores junta
aliados improváveis, como o ex-prefeito de
Cuiabá Mauro Mendes, os deputados Janaina Riva e Zeca Viana, mais, ao que tudo
indica, a turma do DEM, de Júlio e Jayme
Campos.
Nesta semana, primeiro, a filha de José
Riva, depois, Zeca Viana, disseram as mesmas coisas com frases diferentes. A primeira afirma que a oposição está unida em torno da ideia de derrotar o atual governador,
enquanto o segundo fala que a ideia visa
o bem de Mato Grosso, e isso estaria incrustrado em não deixar Taques no Palácio
Paiaguás por mais quatro anos. Outros nomes que estariam prontos para tomar a cadeira de chefe do Executivo são Wellington
Fagundes (PR) e Percival Muniz (PPS).
Além das manifestações de vontade, todos resolveram bater com força na administração Taques, apontada como confusa, ineficiente e corrupta, entre outros adjetivos
não tão lisonjeiros elencados pelos citados.
“O maior problema é administrativo. Demonstra que o governo não tem a capacidade de atender as prioridades da população”,
disse Fagundes.

Andre Romeu - Gcom/MT

Proximidade da eleição-2018, operações e denúncias revelam bloco dos descontentes, liderado por deputados Zeca Viana e
Janaina Riva

“Ele [Pedro Taques] não tem mais moral para falar de ninguém. Era um homem
que tinha carta branca da população para
fazer o que bem entendesse e hoje é vaiado
na rua e em escolas. Esse é o retrato dele
hoje. Eu tenho dó dele pela situação a que
chegou”, ironizou Janaina Riva. “Ele já falou que o roubo na Seduc não era corrupção, depois, que a grampolândia também
não era corrupção. Eu não sei o que é corrupção pra esse homem”, deitou fogo Zeca
Viana.
Na terça-feira (6), foi ainda mais longe,
votando contrário, e em separado, à aprovação da prestação de contas do governo
para o período do ano de 2016 na Assem-

bleia Legislativa. Zeca apresentou oito irregularidades para corroborar seu pedido
de reprovação. “O senhor governador burla
a lei, manipula a opinião pública e administra desastrosa e irresponsavelmente o
Estado”, disse no plenário.
O opositor faz acusações muito mais
graves, ao dizer que Taques sabia muito
bem o que acontecia no Detran antes de ser
governador, mas quando foi eleito passou
a se fazer de desentendido quanto aos contratos firmados entre o presidente do órgão,
Teodoro Lopes, o Doia, a mando de Mauro
Savi (segundo delação premiada do primeiro), com empresas fraudulentas, como
a hoje FDL Serviços de Registro, Cadastro,

Informatização e Certificação, antes chamada de EIG Mercados Ltda, no valor de
até R$ 3 milhões mensais.
Janaina Riva atualmente faz questão de
lembrar a aliança de Taques com o deputado Gilmar Fabris, envolvido em investigações de desvio de dinheiro e preso de
pijama em setembro do ano passado e solto
40 dias depois, por ordem da Assembleia.
Evocou o ex-governador Silval Barbosa,
que andou lembrando, durante entrevistas
nas várias oitivas às quais é obrigado a participar, que a base de apoio do atual governador é a mesma de seus tempos de Paiaguás. “Se ele olhar bem, vai ver que não tem
nenhum deputado da oposição sendo citado
em colaborações premiadas, ao contrário
dele, que está rodeado”, disse Janaina.
Como era de se esperar, a deputada também relembrou as prisões de Paulo Taques
(primo do governador e ex-chefe da Casa
Civil), do ex-tesoureiro e empresário Allan
Malouf, além de citar a Operação Bereré,
no Detran.
Janaina Riva pesou na ironia ao responder à ironia de Taques, dizendo que achava
que os processos contra José Geraldo Riva
iriam andar, agora que João Arcanjo Ribeiro foi solto. Ela respondeu lembrando que
Gilmar Fabris era o primeiro-secretário da
AL nos tempos em que o pai dela era o presidente e hoje é “braço direito do governador e a pessoa que mais o defende”.
O deputado estadual Gilmar Fabris responde a mais de 15 processos no Supremo
Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

OPERAÇÃO DESCARRILHO

Silval, arrependido “ma non troppo”
Após depoimento em processo que investiga desvios de R$ 18 milhões na obra do VLT Cuiabá, ex-governador foge da imprensa
pela porta de fundos do Tribunal Federal de MT
Por Rodivaldo Ribeiro
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O

ex-governador Silval Barbosa parece não estar tão arrependido assim de seus atos
quando à frente do Palácio
Paiaguás, quando se trata do
Veículo Leve sobre Trilhos
(VLT). Na terça-feira (6), ele e o ex-secretário extraordinário da Copa, Maurício
Guimarães, foram até a sede da 1ª Vara da
Justiça Federal em Mato Grosso para participar, na condição de réus, de audiências de
instrução e julgamento relativas às denúncias do Ministério Público Federal (MPF)
sobre desvio e malversação de dinheiro
público nos contratos assinados entre o governo do Estado e o consórcio responsável
pela construção do VLT.
A obra, iniciada em 2012, já consumiu
quase R$ 1 bilhão e até hoje não tem sequer
5% do percurso dos trilhos concluídos. Os
dois não falaram absolutamente nada aos
jornalistas.
As cenas na Justiça Federal só relembram o quanto Silval e seu antigo staff estão longe de ressarcirem a população pelos
danos que causaram. Após seu depoimento,
Maurício deixou seu advogado, Paulo Taques, também ex-secretário de Estado, que
atualmente usa tornozeleira eletrônica por
também ser investigado em crimes de corrupção, responder laconicamente por ele
que não podia falar sobre o processo nem
nada do que foi tratado no depoimento. Enquanto isso, o ex-governador Silval Barbosa, que adora declarar-se arrependido por
seus crimes, preferiu escapar da imprensa
pela saída subterrânea do estacionamento.
Quem conduziu a audiência de terça foi
o juiz Ciro José de Andrade Arapiraca, da
1ª Vara Federal de Mato Grosso. O pedido
do MPF é por reparação dos danos causados ao erário. Como em outros processos,
Silval Barbosa é delator premiado. Seus depoimentos são os responsáveis pela Polícia
Federal criar a Operação Descarrilho, que
deteve e intimou judicialmente políticos e
empresários em pelo menos cinco estados
da federação.
Além de Silval e Maurício Guimarães,
todas as empresas responsáveis pelo modal
fantasma também são rés na ação. Todas

Maurício Guimarães já
foi condenado, em dezembro de 2017, por crime de
fraude em licitação para
aquisição ou venda de bens
ou mercadorias, alterando
substância, qualidade ou
quantidade da mercadoria
fornecida ou tornando-a
superfaturada. O processo corre em segredo de
justiça e por isso a dosagem da condenação não
foi divulgada, mas a Lei
8.666/2017, na qual ele foi
enquadrado, prevê detenção de três a seis
anos, além do pagamento de uma multa.
De acordo com a denúncia do Ministério Público Estadual (MPE), o ex-secretário

elas estão abarcadas pelo nome de Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande: Astep
Engenharia Ltda, CAF Brasil Indústria e
Comércio SA, CR Almeida SA Engenharia
de Obras, Magna Engenharia Ltda e Santa
Bárbara Construções SA.
Silval Barbosa (PMDB) já é condenado
pela justiça a 13 anos e sete meses de prisão por ser apontado como o líder de uma
organização criminosa que desviou mais
de R$ 2,5 milhões do Estado por meio de
concessão fraudulenta de incentivos fiscais
a empresários via Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato
Grosso (Prodeic). Quem entregou o esquema, dentro da Operação Sodoma, foi um
dos donos da Tractor Parts, João Rosa, em
acordo inicial de delação premiada e depois
apontado como vítima da referida organização no período entre 2011 e 2014.
O ex-governador conseguiu obter o privilégio de cumprir sua pena em regime domiciliar diferenciado porque firmou acordo
de delação premiada com o Ministério Público Federal. As exigências o impedem de
se ausentar de casa sem autorização expressa da Justiça e é obrigado a usar tornozeleira eletrônica em tempo integral, além do
pagamento de pagar 630 dias-multa.
Nessa mesma ação, foram presos outros operadores do esquema; também foram condenados os ex-secretários estaduais Pedro Nadaf (Casa Civil) e Marcel de
Cursi (Fazenda); o procurador aposentado
Francisco Lima de Andrade, o Chico Lima;
o ex-chefe de gabinete do ex-governador,
Silvio Cézar Corrêa de Araújo; e a ex-assessora de Nadaf Karla Cecília de Oliveira
Cintra.

participou da fraude no pregão presencial
005/2007, realizado em 2008, aceitando informações falsas para contratação das empresas Pavicon Construções Ltda e Braserv
Locações e Serviços Ltda, para prestação
de serviços de reforma e limpeza com preço
mais alto que o praticado no mercado.
Nesse tempo, Guimarães era coordenador financeiro da antiga Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).
O prejuízo gerado pela fraude é de algo em
torno de R$ 6 milhões.
Enquanto Silval se recusa a dar mais esclarecimentos sobre o caso, as locomotivas
do VLT, compradas da empresa CAF-Brasil, seguem armazenadas no Centro de Operações de Várzea Grande, totalizando quase
R$ 930 milhões de desperdício de dinheiro
público que ninguém parece querer repor.
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A VOLTA DA DINASTIA CAMPOS?

Irmãos podem retomar controle político
Depois de quatro anos de ostracismo político, Júlio e Jayme se tornam os nomes mais disputados como apoio e até prováveis
protagonistas na disputa de cargos executivos e legislativos do Estado. Tudo indica que os filhos de “Seu Fiote” voltaram

P

arecia que era o fim da vida política da família Campos que governou Mato Grosso por quase
quatro décadas, ocupando sempre cargos de destaque no Executivo e Legislativo. Os irmãos Júlio e Jayme Campos mal ficaram quatro anos
sem mandato e já conseguiram rearticular os
grupos em torno de si e reaparecem entre os
protagonistas das eleições 2018, com um Democratas desejado por todos em âmbito nacional e especialmente local. A dupla agora não
esconde mais o objetivo do clã: eleger Jayme
governador, vice ou senador e Júlio deputado
estadual.
Cientes do atual bom momento, negociam
abertamente tanto com o governador Pedro
Taques (PSDB) uma cada vez mais improvável permanência no bloco de alianças rumo à
reeleição do tucano. Os Campos também analisam apoio ao ex-prefeito de Cuiabá Mauro
Mendes, até agora apontado, ao lado do próprio Jayme, como o nome mais forte para enfrentar “a máquina e sua base de apoios”, nas
palavras do ex-deputado federal e conselheiro
do Tribunal de Contas do Estado (TCE) aposentado Júlio Campos.
Eles não veem mais espaço para escamotear intenções e por isso falam abertamente
sobre o quanto as obrigações com o arco do
PSDB 2014 já foram cumpridas. Contam com
o crescimento exponencial do DEM (falam
em até 15 novos parlamentares federais, além
de três locais – os estaduais Eduardo Botelho
e Professor Adriano, sem descartar de vez
Adilton Sachetti).
Retomariam, assim, e de forma muito ampliada, o controle de Mato Grosso depois de
exatos 24 anos, em caso de Jayme confirmar
mesmo a candidatura a governador, e numa
situação inédita para ambos: com o irmão, Júlio, como deputado estadual e muito provavel-
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Por Rodivaldo Ribeiro e Juliana Arini

mente liderando uma bancada governista de
maioria.
Para viabilizar essa ideia, dois fatores são
imprescindíveis. O primeiro e mais óbvio é o
rompimento com o PSDB, o segundo é a confirmação da filiação de Mauro Mendes no partido, que pode, inclusive, mudar de nome para
Centro Democratas. Pretensões grandiosas,
mas não de todo inviáveis, lembra o cientista
político João Edisom de Souza.
Na percepção do acadêmico, apesar das
muitas águas que ainda passarão sob as pontes
sequer construídas entre as agremiações políticas, os irmãos várzea-grandenses têm plenas
condições de alcançar o intento. Só precisam
convencer e combinar antes com os diversos
nomes que podem pretender exatamente a
mesma coisa que eles, mais notadamente nas
vagas de governador e senador.
“Não houve construção de candidaturas,

tanto que não temos oposição ao governo, temos contrários ao governo, descontentamentos, mas não oposição. Sem proposições, há
um amplo cenário aberto, com isso, lógico
que quem já foi (eleito), já deteve o poder,
sai na frente, porque é mais fácil construir de
um lastro pra cima do que iniciar de um ponto
sem ligação partidária. A família Campos tem
uma história, estão num mesmo partido há
várias décadas”, lembra Edisom de Souza, e
junto com essa experiência, têm ao lado deles
vários prefeitos, uma base de eleitores e diretórios consistentes espalhados pelo estado.
Não é, portanto, megalomania de dois nascidos em uma família de políticos. “É possível
sim que construam esse processo, mas por outro lado vão ter que negociar com muita gente.
A saída do Blairo é outro complicador, porque
agora todos que se lançaram ao Senado (Carlos Fávaro, Nilson Leitão, Adilton Sachetti)
têm condições de se candidatar ao governo,
além do próprio Pedro Taques. Ou seja, só no
grupo deles há outros cinco, seis nomes”.
Dentre os citados, ninguém, no fim das
contas, é realmente de outro grupo, são tudo,
grosso modo, farinha do mesmo saco. Assim,
para o cientista político a pergunta é: esse grupo vai mesmo rachar? “Essas coisas não estão
definidas e nem serão tão cedo”, sintetiza João

Edisom Souza.
Como prováveis companheiros e concorrentes de Júlio para deputado estadual estariam o presidente da Assembleia, Eduardo
Botelho, o Professor Adriano (e isso se realmente confirmarem a filiação ao DEM).

A trajetória dos Campos

Além da semelhança física, do sobrenome, genes e sangue em comum, os dois
Campos fizeram trajetórias semelhantes na
política. Ambos foram prefeitos de Várzea
Grande, governadores de Mato Grosso e
depois senadores. Júlio acumula um cargo
a mais: o de deputado federal e, com essa
experiência, outra mais amarga: teve o mandato e os direitos políticos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em 2014 por
suposta compra de votos e abuso de poder
econômico, mas a decisão foi revertida pelo
TSE no ano seguinte, 2015.
Caso consigam costurar as alianças, lançar suas candidaturas e enfim serem eleitos,
seria o retorno do Estado uma vez mais ao
controle do mais antigo clã mato-grossense
ainda em atividade, depois da recente invasão de políticos advindos do sul do país, casos de Blairo Maggi e Silval Barbosa, ambos
paranaenses.

Pesquisa aponta cenário de
Jayme x Taques

U
Dança política só será definida em 5 de agosto

N

a manhã de segunda-feira (5/3),
durante entrevista coletiva pósseminário de infraestrutura na
Assembleia Legislativa, Jayme
voltou a afirmar que seu apoio ou
racha com o governo Pedro Taques ainda
segue sem definição. Ele também afirma que
é cedo demais para cerrar fileiras em torno de
Taques. “Não sou filho de pai assustado, já fui
governador. Estou de boa e preparado”, disse.
Reconheceu, entretanto, que não decide
retirada ou não do DEM do ninho e que eventual candidatura só após consenso da sigla
comandada por ele e o irmão, Júlio Campos.
Júlio, aliás, contou ao Circuito Mato
Grosso que tudo o que falam agora, por
mais bombástico que possa soar, não passa
de elucubrações, pois nada em política se
define antes de pelo menos mais dois prazos
decisivos antes da eleição propriamente dita:
a meia-noite do dia 6 de abril (data final
para desincompatibilizações de cargos) e a
janela para novas filiações e mudanças de
partido, entre a próxima quarta-feira (7) e o
dia 7 de abril.
“Tudo que se fala agora, as reuniões e
conversas, são apenas preliminares, nada
será concretizado antes desses prazos decisivos. Vai haver mudanças no cenário durante
este mês inteiro e só no dia 7 encerra esse
primeiro prazo. Só depois disso tudo é que
poderemos ver quem tem peito de deixar o

cargo para disputar a eleição em outubro”,
falou o ex-governador, ex-senador e ex-deputado federal.
Depois dessas primeiras datas, há variáveis que permanecerão, continuou Júlio
Campos, intangíveis até depois da Copa do
Mundo, pois o período de convenções começa
no dia 5 de julho e segue até 5 de agosto, são
30 dias em que os partidos escolhem seus
candidatos para disputar mandatos.
“Nessa fase, pode haver muita composição, um partido pode sair de um lado e ir
pra outro, lançar chapa própria. Qualquer
composição antes de abril é conversa fiada.
Blairo pode ter dito que não é candidato, mas
na última hora pode muito bem resolver se
lançar. Isso mudaria completamente o cenário,
assim como Jayme diz que vai deixar o cargo
de secretário, mas se não deixar também não
pode ser candidato, por exemplo”, explicou
Júlio.
Jayme reforçou as palavras do irmão ao
dizer que é normal esse período de cortejo
da bela noiva que acabou por se tornar o
DEM, depois de um período como a menina
feia do baile, que só se pegava às escondidas. “Estou conversando com todo mundo,
com Carlos Fávaro [PSD], com Nilson Leitão
(PSDB), com Wellington Fagundes (PR),
Taques, Carlos Bezerra (MDB)”, afirma o
ex-prefeito e hoje secretário de Assuntos
Estratégicos de Várzea Grande.

ma pesquisa do Instituto Ibope
(encomendada pelo jornal Diário
de Cuiabá ) traçou um cenário
um pouco desanimador para as
intenções de Jayme Campos de disputar o
governo sozinho com Pedro Taques. Segundo
a pesquisa, o atual governador Pedro Taques
(PSDB) ainda lidera a intenção de voto em
confronto com prováveis adversários ao
Palácio Paiaguás em 2018, mas teria menos
prestígio do que o ex-governador Blairo
Maggi (PP), hoje ministro da Agricultura.
Porém, a pesquisa não analisou uma possível chapa Jayme e Mauro Mendes contra
Pedro Taques, o que poderia dar uma grande
vantagem do DEM contra o governo atual.
Mesmo não sendo o candidato mais forte
de oposição a Taques, o ex-senador Jayme
Campos ainda tem grandes chances, pois foi
citado por 18% dos entrevistados na pesquisa estimulada, quando o nome de algum
candidato é apontado para
os entrevistados. Nesse caso,
os brancos e nulos chegam a
32% e não souberam ou não
quiseram responder 13%. A
margem de erro é de 3% para
mais ou para menos.
Num confronto com a
presença do ex-prefeito de
Cuiabá Mauro Mendes (sem
partido), Taques continua a
ter a preferência dos eleitores, com 23% de intenção de
votos. Mendes aparece com
15%, o procurador Mauro 13%
e Antonio Joaquim com 4%.
Brancos e nulos 32%, e não
responderam 12%.

Nos cenários de segundo turno, na primeira hipótese de disputa Taques e Mendes,
o atual governador seria reeleito com 33% e
o ex-prefeito ficaria 28% dos votos. Brancos
e nulos 31% e não responderam 9%.
Em concorrência com o ex-senador Jayme
Campos, Taques tem 30% de intenção de voto
contra 27% do democrata. Brancos e nulos
35% e 9% não souberam responder.
A pesquisa Ibope ouviu 812 entrevistados em 30 cidades mato-grossenses entre os
dias 2 e 8 de dezembro. A margem de erro é
de 3 pontos percentuais para mais ou para
menos. O nível de confiança é de 95%. Dos
812 entrevistados, 196 são da capital, 140
da região sudoeste, 154 norte e nordeste e
322 sudeste. A pesquisa foi realizada com
eleitores que votaram nas últimas eleições
(votantes) da área em estudo, com um modelo de amostragem de conglomerados em
3 estágios.
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lei da ficha limpa

‘Dificultou 110% para os corruptos em 2018’
juliana arini

Por Juliana Arini e José Wallison

E

m e n t re v i s t a a o C i rc u i t o
Mato Grosso, o ex-juiz do
TRE e advogado e le itoral
José Luiz Blaszak descreveu
como funciona a Lei da Ficha
Limpa (Lei nº 135 de 2010)
e como as recentes decisões do Supremo
Tribunal Federal (STF) deverão tirar muitos
candidatos do páreo em 2018, mesmo alguns
de siglas e nomes mais fortes.
Blaszak assumiu como juiz membro titular
do Pleno do TRE em 2012 e terminou o
mandato em 2014. Sua nomeação foi feita
pela então presidente da República Dilma
Rousseff (PT).
Conforme o advogado eleitoral, as próximas
eleições serão as mais difíceis para os
corruptos, pois a atual composição do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem na
sua maioria membros reconhecidos pela
rigidez e cumprimento estrito das leis
eleitorais, como o ministro do STF, Luiz Fux.
Circuito Mato Grosso: O que tem a
Lei da Ficha Limpa que tanto amedronta
os políticos?
Dr. José Luiz Blaszak: Antes havia a
Lei Complementar nº 64/1990, chamada
Lei da Inelegibilidade de 1990, e que ficou
em vigor até 2010. Essa lei tratava daqueles
que cometiam crimes que estão elencados na
Lei 64/90 no artigo 1º, que diz quem pode
e quem não pode ser candidato num pleito.
Nesse período não podia ser candidato quem
fosse julgado por um crime de improbidade
administrativa ou tivesse o mandato cassado instância, às vezes o candidato consegue
pela Justiça Eleitoral. Também constava um efeito suspensivo. Às vezes no órgão
na lei que o suposto candidato não poderia que julgou ou vai para um órgão maior
estar no pleito se já tivesse sido condenado como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
na Justiça Eleitoral, na Justiça Federal ou presidido (hoje) pelo ministro Luiz Fux.
mesmo na Criminal. Ele ficaria inelegível Se o processo está em andamento, ainda
que esteja condenado pelo
pelo tempo da pena que foi
colegiado, para conseguir o
condenado e mais cinco anos
registro tenho que estar com
por causa da lei. Até 2010,
aquele que havia cometido Não vai dar tempo a liminar na mão. Esta liminar pode nascer na Justiça
algum ato ilícito não poderia
de começar uma Eleitoral ou nasce na justiça
ser candidato ficaria afastado
pelo prazo e mais cinco anos.
nova campanha onde está o processo. Vamos
pegar um exemplo de imA partir de 2010 (depois de
e fazer
probidade administrativa: os
sancionada a Lei nº 135 de
advogados fazem um traba2010, pelo ex-presidente
o processo de
lho para conseguir um efeito
Lula), esse prazo passou de
substituição em suspensivo desta condenação
cinco para oito anos. Exemplo: quem pegou 20 anos de
45 dias, é muito de improbidade. Ele tem que
trazer a suspensão para a Juscondenação eleitoral terá
pouco tempo
tiça Eleitoral, pode o relator
adicional de mais oito de
inelegibilidade.
principalmente entender que está suspenso
lá, não pode suspender aqui.
para os novos
É uma grande corrida, um
CMT: E hoje, quem cogrande estresse do período
meteu outros crimes além da
candidatos.
de registro de candidaturas,
improbidade administrativa
Disputar com
temos pessoas deste perfil
também fica inelegível?
(condenadas em colegiado),
Dr. José Luiz Blaszak:
os nomes
corremos atrás de algo para
Alguns crimes sim, como,
conhecidos é
reverter na justiça em que foi
por exemplo, crimes contra a
condenado.
vida (homicídio) estão dentro
muito difícil
da lei. São inelegíveis os que
CMT: Qual vai ser o
têm contra sua representação
julgada procedente pela Justiça Eleitoral, período mais tenso nas eleições 2018 na
sendo transitada e julgada pelo colegiado questão judiciária? Quando podemos dizer
em processo de apuração de abuso de poder quem é realmente candidato?
Dr. José Luiz Blaszak: A data do regiseconômico e político na eleição na qual concorre ou será diplomado. Nós temos alguns tro da candidatura é muitíssimo importante
processos na Justiça Eleitoral que não dão para os supostos candidatos com problemas
inelegibilidade. Por exemplo, uma conduta judiciais. Porque, registro a pessoa consegue
vedada, ele fez uma divulgação em um im- pedir, mesmo com umas 20 condenações,
presso da prefeitura que lhe dá promoção no porém a questão é saber se será deferida a
período vedado. Ele é condenado em multa, candidatura. Registrar é simples, agora ser
porém não será cassado e fica elegível. Mas deferida é outra história. Aqueles que regisaqueles em que o processo é a base do uso trarem a candidatura, mesmo com a liminar,
do poder econômico ou político, ou seja, podem perder, pois a liminar pode cair.
compra de votos, uso da máquina pública,
CMT: Então, mesmo quem tenha dez
aqueles que têm uso do poder econômico e
político, se isto ficar configurado, ele perde processos por corrupção pode conseguir
o mandato e os direitos políticos cassados ser candidato?
Dr. José Luiz Blaszak: Sim, as convendurante oito anos.
ções partidárias vão do dia 20 de julho a
CMT: Em quais casos os candidatos 15 de agosto. Nesta data o candidato (por
com processos em andamento nos Tribu- exemplo) que tem processo e não foi julgado
por colegiado ou condenado pelo colegiado,
nais Eleitorais ficam inelegíveis?
Dr. José Luiz Blaszak: Os que têm con- já conseguiu um efeito suspensivo do seu
tra a sua pessoa a ação julgada procedente recurso. Esta suspensão pode ser conseguida
pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada através de uma liminar, para suspender os
e julgada. Ou seja, acabou o processo ele recursos que tramitam na Justiça Eleitoral ou
pode ter este problema na primeira instân- o processo esteja correndo fora, como, por
cia, segunda instância e terceira instância, exemplo, de improbidade administrativa.
porque ele pode perder o prazo de recorrer
CMT: Esse processo não gera uma
já na sentença, agora só no juiz monocrático. Perdeu o prazo, não recorreu, morreu descrença da população contra a Justiça
Eleitoral?
o processo ali; ele já é inelegível também.
Dr. José Luiz Blaszak: Sim, enquanto
CMT: Mas vemos em muitas situações tínhamos uma composição do TSE mais licandidatos que estão sendo processados beral na interpretação no sentido de que ali
e acabam até vencendo eleições e depois no momento de reunir as condições de elegibilidade, mesmo em efeito de uma liminar.
sendo cassados. Por que isso ocorre?
Dr. José Luiz Blaszak: Porque mesmo Como o nome já diz: “liminar” é superficial,
com a decisão em colegiado de primeira é de momento, ainda não se julgou o mérito.

Isto se chama insegurança jurídica, porque
a população, os partidos e os políticos não
sabem o que vai ocorrer no amanhã, mesmo
com a lei na mão. O resultado depende da
cabeça de cada juiz.

nha eleitoral, mesmo o candidato estando
inelegível. Se eu fosse presidente de um
partido, entregaria uma lista de nomes para
o jurídico e diria: “Estes são os principais
candidatos nossos, faça um levantamento
para ver qual é a situação desses nomes”.
Este é meu conselho porque não vai dar
tempo de começar uma nova campanha e
fazer o processo de substituição em 45 dias,
é muito pouco tempo principalmente para os
novos candidatos. Disputar com os nomes
conhecidos é muito difícil. Ele tem que fazer
uma supercampanha e também ser muito
presente para ser reconhecido.

CMT: Então é por isso que mesmo após
serem eleitos vemos alguns candidatos
perdendo o mandato, como no caso do
ex-prefeito de Primavera do Leste?
Dr. José Luiz Blaszak: Sim. Nesse
caso, o juiz analisou de forma legalista. No
momento em que tenho uma definição das
verdadeiras condições daquele candidato –
porque não tinha ainda no registro, por isto dei a liminar –,
mas no decorrer do processo se
Todo político
aponta que ele é culpado e tem
que está
que ser condenado à perda do
mandato. Então, retroajo à data
governando
do registro para cassar aquela
através de
liminar e o afastar do cargo.

CMT: As novas mudanças
anunciadas nesta semana pelo
Supremo Tribunal Federal devem alterar em que as eleições
2018?
Dr. José Luiz Blaszak: O
STF decidiu que é válida a
aplicação do prazo de oito
uma liminar
CMT: A tendência é teranos de inelegibilidade àquecorre um risco les que foram condenados pela
mos um cenário similar nas
próximas eleições, em outuJustiça Eleitoral, por abuso de
imensurável
bro de 2018?
poder econômico ou político,
Dr. José Luiz Blaszak:
anteriormente à edição da Lei
Não. Parece-me que na composição atual do
Complementar (LC) 135/2010 (Lei da FiTSE são mais duros. Entre os candidatos atucha Limpa). Na prática, a decisão do STF
ais, 110% estão sabendo que a composição
vai barrar da disputa deste ano aqueles
atual (do TSE) é muito diferente do que já
políticos condenados por abuso de poder
teve, com a linha de decisão de cumprimento
entre janeiro e junho de 2010, mês em
da Lei da Ficha Limpa como está escrita.
que a Lei da Ficha Limpa foi sancionada.
Pois, vimos nos julgamentos anteriores que
Quem foi condenado antes, em 2009, por
o presidente e ministro Luiz Fux mostrou
exemplo, já terá cumprido o novo prazo
que é extremo defensor da Ficha Limpa,
de inelegibilidade ao final deste ano. Em
pois participou do julgamento da consticaso de abuso de poder econômico, de
tucionalidade da lei. O ministro Barroso
compra de voto, dentre outros, o prazo
também mostrou que vai julgar conforme a
sai de três para oito anos. É como se fosse
lei. Dentre os ministros do Supremo Tribuuma pré-condição para ser candidato. Na
nal de Justiça (STJ), o ministro Napoleão
sessão da quinta-feira (1/3), os ministros
é mais flexível na interpretação, e os dois
(do STF) voltaram à situação daqueles
advogados, não tenho certeza absoluta da
políticos condenados antes de 2010, mas
linha mais propensa.
que foram eleitos em 2014. Agora, eles não
poderão ser cassados e todo político que
CMT: O senhor acredita que novos noestá governando através de uma liminar
mes vão aparecer após a mudança da Lei
corre um risco imensurável.
da Ficha Limpa?
Dr. José Luiz Blaszak: Dando minha
CMT: E o ex-presidente Luiz Inácio
opinião e vendo a história do direito eleiLula da Silva, o senhor acredita que ele
toral, o que a gente vê na história das eleipoderá ser candidato?
ções? Às vezes havia nomes muito fortes
Dr. José Luiz Blaszak: Na minha visão,
na política e que estavam com problemas
a decisão não estará com o TSE. O Tribunal
judiciais e inelegíveis, mesmo assim os
Eleitoral terá uma situação fática que fará
partidos insistiam nas candidaturas, pois
um checklist, porque a decisão toda está
esses políticos são grandes puxadores de
com o STF que terá que decidir o habeas
votos, quando chegar no tempo de mudar,
corpus de Lula. E aí, a grande questão é se
ia ser trocado se não tivesse nada positivo.
o cumprimento da pena de prisão de Lula
Porém, naquela época era de três meses o
será igual à de qualquer cidadão julgado no
período de propaganda eleitoral, de julho a
Brasil ou não. Nesse caso, a decisão é se o
outubro. Agora é de 45 dias do registro até
habeas corpus de Lula poderá ser decidido
a eleição, a propaganda eleitoral passa a ser
em segunda instância (no próprio TRF-4,
veiculado dia 16 de agosto, ninguém inicia
no Paraná) ou se será com o STF ou STJ.
dia (16) com a campanha pronta. Para você
São situações que decidirão se para ser
arriscar com um candidato inelegível com
candidato, Lula vai precisar de uma liminar
pouco tempo, o partido deve estar com um
suspendendo esta condenação ou pelo TRFplano incrível. Tem que ter uma análise
4 ou pelo STJ, ou em outra medida pelo
interna para saber se tem possibilidade de
STF. Então, quando chegar 15 de agosto,
continuar com este nome ou substituir por
para o TSE receber o registro de Lula tem
outro. No meio deste vulcão político, eles
que ter esta liminar. Não sabemos o que
não podem perder o embalo de uma campavem pela frente.
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DELÍCIAS ARTESANAIS

Ovos para degustar e presentear

Nessa Páscoa, reunimos duas empresas que oferecem ovos de chocolate em vários sabores, preços e formatos variados. Você escolhe o
recheio e eles fazem pra você
Por Cátia Alves

E

ste ano, o domingo de Páscoa
será comemorado no dia 1º
de abril. Até lá, ainda dá tempo de escolher qual a melhor
opção do mais famoso presente da data,
os incríveis ovos de Páscoa. A simbologia
dos ovos de Páscoa ainda é muito presente na vida de todas as culturas e tradições e cada vez mais empreendedores
procuram inovar para agradar e lucrar.
Algumas pessoas há anos produzem
ovos caseiros. A opção agrada o cliente,
que por vezes encontra produtos mais
em conta e com um diferencial: ele pode
escolher o recheio, formato, e ter o prazer de deliciar algo fresquinho.
Em Cuiabá, a empresa 520 – Amor por
Chocolate trabalha desde 2014 para adoçar a vida de quem gosta de qualidade
e preço justo. A empresária e publicitária Alexandra C.A. Barthalo conta que
este ano
não será
diferente e os
clientes
podem
e s p e rar mais
delícias
para essa
data que
se aproxima.
“Este
ano vou
trabalhar com
cinco recheios
e, como
meu trabalho é
artesanal, eu
tenho a mobilidade de, através dessa
base, também inovar e dar ao meu cliente o que ele procura. Este ano os recheios
oferecidos são: brigadeiro, Ninho com
Nutela, sensação (brigadeiro de morango), mouse de maracujá e Prestígio. Porém, também aceito pedidos conforme a
preferência do cliente”, contou.
A empresa que leva no nome o número que emana prosperidade e a paixão
da dona pelo chocolate tem conquistado mais clientes. “Com o passar dos
anos, só tem melhorado. Hoje, além de
atender aos meus amigos e familiares,
ofereço produtos que levam chocolate para festinhas, escolas, e com isso o
c a n d o”,
meu trabalho vem triplicomemora.

Nesta época do ano, o
trabalho aumenta e por isso
adaptações e mão de obra
precisam ser feitas. “Adaptei toda a minha cozinha
para poder trabalhar com
os ovos. Alguns pedidos já
estão sendo feitos e já deixei
minha irmã de sobreaviso.
Se este ano os pedidos forem tão bons quanto do ano
passado, é provável que ela
terá de me ajudar de novo”,
lembra.
O processo de fabricação
dos ovos caseiros é feito antes, como o exemplo da casca/base para, depois de feito
o pedido, e próximo à data
de entrega, o recheio seja
colocado. As opções podem
ser variadas como os que
levam frutas, nesse caso a
indicação é que eles sejam
consumidos
em até três dias e só são finalizados minutos antes de
o cliente buscar.
O preço de venda de
ovos de Páscoa é livre, não
há tabelamento. Na 520 –
Amor por Chocolate os preços variam de acordo com o
tamanho e formato. “O simples com cinco bombons
dentro, de 350 g, sai a R$
25,00, o de 500 g sai a R$
30,00. Já o de ovos trufados
e de colher, sai a R$ 40,00 o
de 350g e a R$ 45,00 o de
500 g”.

Kit do ovo

A novidade deste ano é
o Kit Ovo em Casa. É uma
opção para presentear a
todos, mas principalmente
as crianças, pois a diversão
é garantida. “Esse kit é para a pessoa montar o ovo dela em casa, então eu disponibilizo a casquinha, com confetes, o brigadeiro, enfim o recheio que ela preferir e em
casa ela vai e decora, monta, do jeito que
ela quiser”, explica Alexandra.
Segundo ela, o sucesso é garantido,
principalmente para as crianças que podem se divertir ao montar e depois se
deliciar.

Adolescente fabrica ovos e
é um sucesso

Aos 14 anos de idade, Milena Gagliardi
montou a Baked By Milena, sua minifábrica de bolos
que funciona em casa
c o m o apoio

Encomendas 520 – Amor por Chocolate

moral e às vezes financeiro
do
pai, a
criatividade da
irmã e
os registros da mãe.
A adolescente, hoje com
15 anos, começou a fazer bolos por hobby
e a ideia deu
tão certo que o
negócio está indo
tão bem que ela
inovou e passou a produzir
os ovos de
Páscoa.
O
gosto
pela culinária foi surgindo conforme
as receitas iam sendo
feitas. Após
um ano e meio, ela desenvolveu aquela
mais pedida do momento, o ovo de colher. A iguaria, totalmente artesanal, já
ganhou o paladar e este ano a produção
já começou.
“Este ano eu estou oferecendo ovos
com as cascas no sabor: chocolate ao
leite, chocolate branco, meio amargo e
chocolate branco com cookies. Os sabores são: brigadeiro tradicional, creme de
leite Ninho com creme de Nutela, brigadeiro de Ninho, nhá benta com brigadeiro meio amargo que é a grande novidade
deste ano: testei e deu certo, de bolacha
Oreo e palha italiana”.
Milena explica que os pedidos podem
ser feitos até o dia 19 de março,
para que ela consiga se organizar, uma vez que concilia os estudos com a fabricação dos
ovos. Os pedidos podem
ser feitos pelo WhatsApp (confira abaixo o
número), ou pela página da Baked By Milena
no Instagram. As retiradas são feitas pelo
cliente.
São vendidos no
tamanho de 350g
por R$ 50,00 e no de
500g por R$ 70,00
(independente do
sabor).

Encomendas Baked By Milena

Por telefone: 9 9213-5000
Por telefone: 9 9253-9102
@520amorporchocolate
520 Amor por Chocolate

@bakedbymilena
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JOGO FORA DE CAMPO

Torcidas fazem festa a distância
Por José Wallison

E

José Wallison

stá para existir população que goste mais
de futebol do que os
brasileiros. As manifestações de carinho e
paixão pelo esporte são feitas através
de suas grandiosas torcidas organizadas, tanto nas cidades-sede dos times
quanto em outros municípios do Brasil. Os locais que recebem os “fanáticos” por futebol são, em sua maioria,
vistos como casas e todos se veem
como uma grande família reunida
para torcer pelo time do coração.
Mesmo longe dos grandes centros
do esporte, elas fazem as festas em
suas sedes, com gritos de apoio e batuques a cada segundo da partida. O
Circuito Mato Grosso visitou uma
das principais torcidas organizadas
do Brasil, a Mancha Verde (torcida
da Sociedade Esportiva Palmeiras),
na vitória de 3x0 na estreia do time
na Libertadores fora de casa contra
o Junior Barranquilla, na Colômbia.
No local são proibidas roupas

pretas, por remeter ao principal rival,
o Corinthians. Conforme o presidente da Mancha, Valney Mayko, conhecido como “Ney”, em dias de jogos
menos importantes são recebidas em
torno de 50 a 60 pessoas,
já em clássicos e jogos
decisivos pode chegar até
mil pessoas.
Na entrada tem o controle de portaria, o valor
é simbólico (R$ 3), que
é revertido em estrutura
do local. “Tudo aqui é da
Mancha, bar, loja,
instrumentos,
entre outras coisas. Nós organizamos caravanas
para São Paulo e
também vamos
para a Argentina,
no jogo contra
o time do Boca
Juniors. Somos
uma extensão da
torcida paulista”,
conta.

Ney
disse
que a torcida
organizada tem
150 membros
ativos e é exigido
respeito
no local, senão
o frequentador
sofre
consequências.
“A
torcida me ensinou a ser leal,
o Palmeiras me
ensinou a ser
fiel em tudo que
vou fazer. Somos família e família é
coisa pra ser levada a sério. Para ser
um ‘mancha’, tem que ser do mesmo
jeito que nós, a máscara cai, como já
caiu de muitos aqui”, declara o presidente.
Já a Associação Corintianos de Tchapa e Cruz
(ACTC) tem 5 mil associados. A sede funciona em
um bar, que é chamado de
‘Vai Corinthians’, ponto de
encontro para os jogos. O
maior público foi no jogo
da final do Mundial de Clubes da Fifa
de 2012, quando o Corinthians venceu o Chelsea da Inglaterra por 1x0.
“Neste jogo 600 pessoas dentro da
sede e cerca 4 mil fora”, conta o diretor da associação, Victor Hugo.
Segundo Victor, tudo começou em
2005 com algumas pessoas assistindo
jogos na casa de um amigo, posteriormente começaram a assistir jogos
em bares, até conseguir a sede. “Hoje
viajamos várias vezes ao ano para
assistir jogos na Arena Corinthians e
também em jogos internacionais na

Colômbia, Chile,
Argentina, entre
outros”, relata.
A entrada para
acompanhar
os
jogos do Corinthians custa R$ 5
cada pessoa, por
mês custa R$ 70 e
tem o pacote anual
de R$ 200. A sede
fica localizada na
Rua Manoel Leopoldino, nº 343,
bairro Araés, em Cuiabá.
O presidente da torcida Flanáticos-MT (torcida organizada do Flamengo), Flávio Raio, disse que o
grupo tem nove anos de fundação e é
a maior torcida organizada do clube
no estado e a única a receber o certificado do clube carioca.
“Fizemos várias ações sociais durante o ano passado e este ano também, a ideia nossa é ser uma família,
cantar e torcer pelo Flamengo juntos. Fazemos vários trabalhos para
entidades carentes e para crianças,
como aconteceu
recentemente
quando arrecadamos brinquedos e demos para
crianças de uma
creche”, relata.
Quem quiser
acompanhar os
jogos junto à torcida rubro-negra
pode ir ao Posto
Anapolina localizado na Avenida

jefferson oliveira

O Circuito Mato Grosso conversou com líderes de torcidas organizadas com sede em Cuiabá, para conhecer como funcionam os locais
que recebem torcedores de grandes clubes brasileiros

Miguel Sutil na rotatória de entrada
do bairro Cidade Verde, em Cuiabá.
A torcida Ira Jovem, do Vasco da
Gama, tem 25 pessoas associadas,
porém muitos frequentam o local durante os jogos. “Mesmo a distância,
nós queremos dar o maior apoio possível para o time, nós sentimos que
fazemos a diferença”, conta o líder da
Província de Cuiabá.
Para quem quiser acompanhar os
jogos com a torcida vascaína, ela se
encontra no CPA II, próximo ao ponto final da Alice Freire.
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SER MULHER EM MT

A cada três dias uma mulher é morta
Os dados do feminicídio em Mato Grosso revelam uma sociedade machista e que ainda aceita que os homens descartem suas excompanheiras ao invés de enfrentarem uma separação

Estupro, assédio e crimes sexuais

A

violência sexual é o segundo tipo de
crime que mais pesa sobre a vida das
mulheres. No dia 28 de fevereiro, uma
mulher identificada com as iniciais
S.S.Z., 25 anos, foi agredida e violentada sexualmente em plena via pública. A moça, ainda muito
machucada e em estado de choque, foi socorrida
por policiais militares no bairro Parque Ohara,
em Cuiabá. Ela conseguiu apenas informar que o
acusado do estupro seria um homem conhecido
como “Negão Mecânico”.
Os próprios policiais militares socorreram a
mulher e a encaminharam ao Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá (HPSMC). S.S.Z.
foi internada para realizar exames e tratar os
ferimentos.
A violência sexual também é carregada de
contornos culturais que permitem que certos
abusos sejam cometidos diariamente. Ainda
segundo a pesquisa da Datafolha, 40% das mulheres acima de 16 anos já sofreram algum tipo
de assédio, 8% sofreram ofensas sexuais e 2,2
milhões de mulheres brasileiras já foram beijadas
ou agarradas sem consentimento.
A muitas mulheres não é dado sequer o
direito de ir e vir em paz. Em janeiro, familiares
e amigos do jovem Michael Dhefferson Borges,

19 anos, realizaram buscas e chegaram a registrar
um boletim de ocorrência de desaparecimento
do estudante, antes de este chegar a Cuiabá,
onde mora. A família relatou que o jovem teria
ido passar férias em Rondônia e após retornar à
capital mato-grossense não deu mais notícias, o
que deixou pessoas próximas aflitas. Após buscas,
a verdade veio à tona quando foi descoberto que
na realidade o estudante estava detido no Centro
de Ressocialização de Cuiabá (CRC) após ser acusado por uma passageira de ter praticado abuso
sexual durante a viagem do ônibus que vinha de
Rondônia com destino a Cuiabá.
Segundo a vítima relatou aos inspetores do
ônibus, o jovem teria tocado seus seios mais de
uma vez durante o trajeto e após ser identificado
pediu desculpas e disse estar “arrependido”. Os
policiais encaminharam Michael, a vítima e uma
testemunha ao delegado plantonista da Central de
Flagrantes de Várzea Grande. Michael foi autuado
por violação sexual mediante fraude (Artigo 215
- também chamada de estelionato sexual. Nesse
crime a vítima é levada à prática de conjunção
carnal ou ato libidinoso sem sua anuência, sendo impedida ou dificultada a manifestação de
sua vontade por meio de fraude praticada pelo
agente, sem violência ou grave ameaça).

Longe de ser um problema mato-grossense, o
feminicídio é uma epidemia nacional. De acordo
com pesquisa realizada pelo Datafolha e encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança, a
cada hora, 503 mulheres brasileiras são vítimas

de agressão física e em 61% dos casos o agressor é um conhecido da vítima. E o mais chocante
dos dados informados: 1,4 milhão de mulheres já
sofreu espancamento ou tentativa de estrangulamento e 1% levou pelo menos um tiro na vida.

reprodução

O

mês de março é considerado o
mês da “mulher”, porém os números da violência fazem com
que a data ganhe cores de alerta e
não de comemoração. Em Mato
Grosso, entre 1º de janeiro e 25 de fevereiro, 16
mulheres foram mortas vítimas de feminicídio.
Uma realidade brutal, principalmente porque
os agressores, em quase todos os casos, são parentes, muitas vezes ex-companheiros que acreditam ter o direito de matar uma mulher que se
recusa a viver ao seu lado.
Os números são da Secretaria de Estado de
Segurança Pública (Sesp) e revelam a fragilidade da segurança das mulheres no estado. Das 16
mortes registradas neste ano, de acordo com os
inquéritos policiais, 13 homicídios foram motivados por crimes passionais. Ou seja, quando o
companheiro não aceita o fim do relacionamento
e por motivo fútil ou torpe, como o ciúme, que o
leva a cometer o crime.
Viviane da Silva Ângelo, 18 anos, grávida
de sete meses, foi encontrada morta na Ponte de
Ferro, em Cuiabá. A Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) afirma que a jovem foi
morta com violência extrema. Tanto a
grávida quanto o bebê de sete meses
não resistiram à brutalidade e foram a óbito.
A Politec atestou que como
causa da morte foi traumatismo craniano em consequência
dos golpes sofridos na face e
no crânio. O assassino de Viviane identificado como “Rubinho”
relatou que cometeu o ato por ciúmes que sentia da garota. Ao saber que a
mesma estava grávida, ele também desconfiou
da paternidade e cometeu o ato. Antes de ser
preso pela polícia, Rubinho foi morto por outros
criminosos.
A jovem foi enterrada junto com o filho que
esperava de sete meses. A família não pôde fazer
o velório de Viviane por conta do estado em que
ficou o rosto da jovem.
O crime chocou a população da cidade e é
um exemplo do que podemos chamar de feminicídio. De acordo com o juiz Jamilson Haddad
Campos, da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, esse crime ocorre quando
a pessoa é assassinada pela condição de ser do
sexo feminino. “É um homicídio doloso qualificado contra pessoas do sexo feminino, quando
há um menosprezo, uma desvalorização da mulher. Nem toda morte de mulher é feminicídio”,

conta o juiz, em cuja vara há 5.256 processos em
andamento.
Nesta quarta-feira (7), a DHPP realizou a
operação Maat no intuito de prender homicidas
que praticaram feminicídio. O mandante da morte de Viviane, identificado como Mateus Rodrigues Pinto, foi preso em sua residência no bairro
Quilombo, na capital.
Segundo a delegada Juliana Palhares, o pedido de prisão de Mateus foi solicitado pela delegada Alana Cardoso que preside o inquérito policial, e as investigações apontaram o jovem que já
teve caso amoroso com Viviane, como mandante
do crime. A operação Maat foi realizada em alusão ao Dia Internacional da Mulher e fez com
que a unidade fosse a campo a fim de prender
e localizar os suspeitos que tiveram participação
em crimes de feminicídio que ainda estavam em
liberdade.
Outra morte que comoveu a população foi
a da jovem Giovana Sinopoli, 16 anos, morta
com 23 facadas enquanto estava com o namorado da mesma idade em uma residência na Rua
das Mangueiras, bairro Jardim das Orquídeas,
em Nova Mutum (269 km de Cuiabá). O autor
foi preso em flagrante. O crime ocorreu na tarde
do dia 22 de fevereiro. O delegado Felipe Leoni,
responsável pelo caso, descartou a participação
de uma terceira pessoa na cena do crime. Algumas testemunhas que prestaram depoimento relataram ao delegado que o menor faz uso de medicações e sofreria de ataques epiléticos. “Não
podemos neste momento fazer vínculo de
nexo de causa, do problema neurológico
dele com o resultado da ação, a morte
da menor”, explicou o delegado.
Em coletiva, Felipe Leoni ainda
disse que a adolescente lutou para não
morrer, mas foi impossível. “Existiam
lesões de defesa no antebraço dela e nos
palmares e foram localizadas 23 perfurações de faca no seu corpo”, relatou.
A delegada Juliana Chiquito Palhares, da
Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa
(DHPP), contou ao Circuito Mato Grosso que
o autor do feminicídio sempre ataca a vaidade da
mulher. Por isso a tendência nos crimes de mortes de mulheres é a desfiguração do rosto e do
corpo.
“Eles querem fazer algo que deixe marcas
permanentes, como desfigurar o rosto com golpes de objetos ou ácido, desfiguração do seio e
até casos de arrancar fetos quando a vítima está
grávida”, destaca.
A principal característica do homem que comete feminicídio é a possessão. Ele busca sentir
que tem o domínio da mulher. “Normalmente o
homem quer o domínio total da mulher, ele quer
decidir o que ela deve vestir, quando ela deve sair
de casa”, explica a titular delegada Juliana Chiquito Palhares.
Marcus Vaillant

Por Jefferson Oliveira, Juliana Arini e
Letícia Kathucia

Ato contra a violência e defesa pessoal

P

ara chamar a atenção quanto à brutal realidade da violência contra a
mulher em Mato Grosso, o Coletivo
de Mulheres vai realizar na quintafeira (08/3) um encontro na Praça Alencastro,
Centro de Cuiabá. O ato contra a violência
à mulher terá a presença do grupo formado
por donas de casa, estudantes, profissionais
liberais, com apoio do Partido Verde Mato
Grosso (PV-MT).
Uma das coordenadoras do evento, Cleia
Diva, alerta que o feminicídio é uma marca de
sociedades onde há grande desigualdade de
gênero. Esse tipo de crime seria a expressão
fatal das diversas violências que podem atingir
as mulheres em sociedades marcadas pela desigualdade de poder entre homens e mulheres,
seja por construções históricas ou culturais,
econômicas, políticas e sociais discriminatórias.
“Devemos lutar por nossos direitos
e o nosso slogan é: “Não queremos
flores, queremos respeito”. Vivemos
em uma sociedade que mesmo com
o desenvolver de suas culturas e
condições éticas, ainda é bastante
machista, referente às mulheres e sua
fragilidade”, pontua.
Ensinar técnicas de defesa pessoal
é outro caminho de apoio que será
dado às mulheres durante o mês de
março no estado. A proposta é que as
mulheres conheçam a defesa pessoal
israelense e percebam que é possível
se defenderem, mesmo de agressores
maiores e mais fortes, com as técnicas
adequadas.
Todas que queiram aprender a uti-

lizar técnicas de artes marciais podem procurar
as academias credenciadas pela Federação
de Krav Maga no Brasil, Argentina e México.
Os exercícios vão simular os tipos de ataques
mais frequentes praticados contra elas – roubo
de bolsa, agressão, puxão pelo braço ou pelo
cabelo, enforcamento, estupro, entre outros.
As interessadas devem ter 14 anos ou
mais e podem obter convite para um mês de
treinamento gratuito na academia mais próxima (verificar as possibilidades de academias
credenciadas no www.kravmaga.com.br ).
“Nosso objetivo é que as mulheres percebam que podem se prevenir contra a violência
mudando a forma com que elas lidam com o
medo e com sua autoestima”, afirma o israelense grão-mestre Kobi Lichtenstein (faixa-preta
– 8º Dan), introdutor do Krav Maga no Brasil e
fundador da FSAKM.
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DECISÃO

Prova obtida por WhatsApp é ilícita

De acordo com a decisão, a manobra usada para conseguir informações sobre um veículo roubado “viola a garantia constitucional à
intimidade e à vida privada”

APRESENTA:

Por STJ

A

Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a ilegalidade de provas obtidas pela polícia sem autorização
judicial a partir de mensagens
arquivadas no aplicativo WhatsApp e, por unanimidade, determinou a retirada
do material de processo penal que apura suposta
prática de tentativa de furto em Oliveira (MG).
“No caso, deveria a autoridade policial, após
a apreensão do telefone, ter requerido judicialmente a quebra do sigilo dos dados armazenados, haja vista a garantia à inviolabilidade da
intimidade e da vida privada, prevista no artigo
5º, inciso X, da Constituição”, afirmou o relator
do recurso em habeas corpus, ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
De acordo com o auto de prisão em flagrante, a polícia foi acionada por uma moradora que
viu um homem na porta da sua residência em
atitude suspeita e, em seguida, anotou a placa
do automóvel que ele utilizou para sair do local. A polícia localizou o veículo em um pos-

to de gasolina e conduziu os ocupantes até a
delegacia.
Na delegacia, os policiais tiveram acesso a
mensagens no celular do réu que indicavam que
os suspeitos repassavam informações sobre os
imóveis que seriam furtados. Segundo a defesa,
a devassa nos aparelhos telefônicos sem autorização judicial gerou a nulidade da prova.
Garantia constitucional
O pedido de habeas corpus foi inicialmente
negado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Os desembargadores consideraram legítimo o acesso a dados telefônicos na sequência de
uma prisão em flagrante como forma de constatar os vestígios do suposto crime em apuração.
Em análise do recurso em habeas corpus, o
ministro Reynaldo Soares da Fonseca apontou
que, embora a situação discutida nos autos não
trate da violação da garantia de inviolabilidade
das comunicações, prevista no artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, houve efetivamente a violação dos dados armazenados no
celular de um dos acusados, o que é vedado por
outro inciso do artigo 5º, o inciso X.
“A análise dos dados armazenados nas conversas de WhatsApp revela manifesta violação
da garantia constitucional à intimidade e à vida
privada, razão pela qual se revela imprescindível autorização judicial devidamente motivada,
o que nem sequer foi requerido”, concluiu o
ministro ao determinar o desentranhamento das
provas.

ARTIGO

MARÇO MULHER: O que ainda
nos falta?

A

Constituição Federal da República
de 1988 estabeleceu a igualdade
entre homens e mulheres, afirmando e reafirmando que todos
são iguais perante a lei.
No âmbito profissional, a Carta Magna
garante a licença-maternidade e a estabilidade à gestante, proíbe diferenças salariais,
impõe proteção ao trabalho da mulher,
estabelece a desequiparação na aposentadoria, entre outras garantias.
No âmbito familiar temos garantidos
constitucionalmente a isonomia conjugal,
o princípio da paternidade responsável e
proteções de toda forma de violência.
Na política, a mulher brasileira tem o
direito de votar e ser votada, podendo
eleger seus representantes e concorrer a
qualquer cargo eletivo.
Temos um dia dedicado às mulheres: 8 de Março – Dia Internacional da
Mulher, data em que recebemos flores e
homenagens.
Contudo, não obstante o aparente cenário perfeito, a realidade nos remete a
outro contexto.
No trabalho, apesar de mais escolarizadas as mulheres são minoria nos cargos
de gestão e os homens ganham aproximadamente 30% a mais que mulheres de
mesma idade e nível de instrução, conforme demonstram pesquisas recentemente

publicadas.
Na família, as mulheres, em sua grande
maioria, contribuem financeiramente ou
são as principais mantenedoras de seus lares, porém muitas ainda vivem em condição
de absoluta submissão ao companheiro.
A violência contra mulheres apresenta
números alarmantes, cada vez maiores,
com destaque para a violência doméstica,
que, geralmente silenciosa, quando não faz
vítimas fatais, produz feridas que jamais
cicatrizarão.
Na política, embora constituindo a maioria do eleitorado e apesar da existência de
sistema de cotas – pouco eficiente, diga-se
de passagem –, o coeficiente de mulheres
eleitas em todo o país é baixíssimo, contrapondo-se a outro número alarmante, o de
candidatas “laranjas” usadas pelos partidos.
No dia a dia, não raras vezes, somos
preteridas, desrespeitadas e discriminadas
exclusivamente em razão do gênero.
Portanto, muito ainda nos falta! Nos
falta liberdade! Nos falta igualdade!
Mas não nos falta, e jamais faltará,
coragem! E é assim, com coragem, que
buscamos tornar a igualdade jurídica em
igualdade de fato.
Assegurar e praticar a liberdade entre
as pessoas e assegurar a igualdade de gêneros é indispensável para a democracia e
o desenvolvimento de um país.

Gisela Cardoso
é advogada, secretária-geral adjunta da OAB-MT e presidente da Comissão de Direito da Mulher

APÓS DISCUSSÃO

Concluído julgamento de ações
sobre novo Código Florestal
Por STF

O

Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu no dia 28 de fevereiro o julgamento sobre o novo Código Florestal
(Lei 12.651/2012), reconhecendo a
validade de vários dispositivos, declarando
alguns trechos inconstitucionais e atribuindo
interpretação conforme a outros itens. O tema
foi abordado no julgamento conjunto da Ação
Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 42
e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade
(ADIs) 4901, 4902, 4903 e 4937.
Um dos pontos mais discutidos sobre a
lei foi a questão da “anistia” conferida aos
proprietários que aderirem ao Programa de
Regularização Ambiental (PRA). Segundo a
lei, quem adere ao programa não fica sujeito a
sanções referentes a infrações cometidas antes
do marco temporal de 22 de junho de 2008.
O entendimento da Corte foi de que o caso
não configura anistia, uma vez que os proprietários continuam sujeitos a punição na hipótese
de descumprimento dos ajustes firmados nos
termos de compromisso. A regra prevista na
norma teria, na verdade, a finalidade de estimular a recuperação de áreas degradadas. O
ponto recebeu interpretação conforme do STF
a fim de afastar o risco de prescrição ou decadência da punibilidade no decurso do termo

de compromisso assumido pelo proprietário.
Houve ainda a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos relativos ao entorno
de nascentes e olhos d’água intermitentes. Foi
atribuída interpretação conforme a Constituição Federal à norma para que essas áreas
sejam consideradas de proteção permanente e
de preservação ambiental.
Outro ponto da abordado pelo STF foi com
relação à intervenção excepcional em Áreas de
Preservação Permanente. Nesse caso, foram reduzidas as hipóteses de intervenção previstas
na lei. Ficou determinado que a intervenção
por interesse social ou utilidade pública fica
condicionada à inexistência de alternativa
técnica ou locacional à atividade proposta. Foi
reduzido também o rol de casos de utilidade
pública previstos, de forma a excluir a hipótese
de obras voltadas à gestão de resíduos e vinculadas à realização de competições esportivas.

CULTURA

Por Luiz Marchetti

SHOW DUETS

L

aura Pompeo e Victor Pinheiro retornam à CASA DO
PARQUE com o show DUETS, acompanhados pelo pianista
Rodrigo Cavalcanti. Laura Pompeo canta desde criança,
aos 6 anos de idade, na Ópera Cavalleria Rusticana de
Pietro Mascagni. Fez curso de Teatro Musical na CAL
(RJ), onde teve aulas com Mirna Rubin, Jardel Maia, Menelick
de Carvalho. Na montagem de Hair Spray, participou da "Ópera
do Malandro" de Chico Buarque, no Teatro Nacional em Brasília,
entre muitas outras peças, além dos musicais recentes como
“Geni” de André D'Lucca, no Cine Teatro Cuiabá e no musical “A
Loja dos Brinquedos Encantados”. Victor Pinheiro é formado em
teatro musical pela Callaghans Escola de Teatro e Musical, e já
participou de muitos musicais. Este dueto está de volta porque
foi um grande sucesso do Dia dos Namorados. Chame os amigos
para este sábado dia 10 de Março às 21h. Imperdível! INFO: (65)
3365 4789 e 98116 8083
“Tous les visages de l'amour”, “Besame mucho”,
“Chovendo na roseira” e “Summertime” são algumas
das canções do repertório eclético de Laura e Victor

NOITE DE SUCESSO!

A

divulgação

primeira exposição da temporada 2018 da CASA DO PARQUE está
aberta, uma individual do artista visual Rafael Jonnier. Artista de Cáceres, residente em Cuiabá, que trabalha com artes plásticas, grafite,
colagens e esboços. Seu trabalho em curto tempo de carreira atingiu
vertiginosamente uma grande escala de visibilidade e popularidade
nas ruas de diversas cidades. O jovem artista, além de conquistar muros, viadutos e espaços públicos, é um dos queridos dos arquitetos e decoradores pela
seriedade com seu trabalho, dedicação e técnica nas telas por encomenda. A vernissage de PESCANDO SONHOS foi um grande sucesso, com a galeria lotada de
admiradores e imprensa. Aproveite os ótimos preços desta primeira individual
do artista e adquira uma de suas 20 telas.
INFO: Rafael Jonnier (65) 99659 1122
A Casa do Parque (65) 3365 4789 e 98116 8083

A exposição PESCANDO SONHOS segue aberta na CASA DO PARQUE com entrada franca

rai reis
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Luiz Marchetti é cineasta
cuiabano, mestre em
design em arte midia,
atuante na cultura de
Mato Grosso e é careca.
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e colunista social
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ALMOÇO REGIONAL
Cuiabá é uma terra festiva. Para os apreciadores da boa mesa na base de cardápios
regionais, essa será a proposta que o Imperador Dalmi Defanti e a Imperatriz Gabriela Novis Pereira Lima, juntamente com os demais
festeiros, celebram neste dia 11 de março o
“Almoço Regional”, que é uma promoção dos
festeiros do Senhor Divino 2018. Esse encontro da cuiabanidade é de suma importância
quanto a manter viva a nossa tradição em se
tratando da festa secular do Divino Espírito
Santo. A grande atração deste almoço é que
ele será comandado pelo trio musical Henrique, Claudinho e Pescuma, que dará um show
da música regional. Este farto almoço será
pilotado por Lurdinha
de Oliveira Nigro, que
irá oferecer aos convivas o forte da culinária
cuiabana, para encher
os olhos de beleza e sabor. Neste domingo festivo sob as bênçãos do
Espírito Santo, quando
tocar o Hino do Divino,
iremos fazer uma volta
ao passado de saudades
e de lembranças boas. A
Festa do Senhor Divino
é um marco da história
das tradições cuiabanas
no tronco da fé!

FRUTEIRA NA MESA
Antigamente nas residências cuiabanas havia uma enorme mesa com várias cadeiras, em
cima da mesa havia sempre uma fruteira com
pencas de bananinhas ou frutas da época que
amenizavam a fome para esperar o almoço. Na
minha casa tinha uma mesa onde essas delícias
de frutas ficavam expostas, até hoje eu continuo com os hábitos familiares. Nos quintais
cuiabanos havia plantações de bananas e de
vários tipos de frutas. A casa do meu tio Benedito Libanio, ali no bairro do Baú, parecia uma
chácara de tantas iguarias de frutas. Não se esquecendo do quintal do Mestre Inácio e do Sr.
Benedito Careca, havia tantas frutas que abasteciam uma boa fatia dos moradores. Hoje em
dia, com a modernidade, não vejo mais as belas
fruteiras nas mesas cuiabanas.

Por Rosemar Coenga

TERRA BENDITA!
Êta Cuiabá da fé! Terra bendita que recebe
a todos de braços abertos, sufocados pelo calor
humano e banhando a alma com o sol escaldante. Festas tradicionais como as do Senhor
Divino e de São Bendito movimentam esta terra abençoada pela devoção. Quando nos referimos a terra bendita, já vêm logo à memória
cuiabana as pessoas: D. Aquino Corrêa, Mestre
Albertino, Mestre Inácio, Dunga Rodrigues,
Jejé, Elza Biancardini, Telé Vieira, Maria Vieira, Isabel Campos, que deixaram as marcas do
bem e do amor. Terra bendita; quem chega a
Cuiabá se encanta, eu preferia uma Cuiabá mais
amada pelo poder púbico, recebendo dele mais
atenção, e que ela um dia volta ser a nossa Cidade Verde, espalhada de árvores para amenizar esse calor.
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ALA JOVEM

CADEIRA DE BALANÇO

Por Carlinhos Alves Corrêa
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Rosemar Coenga é
doutor em Teoria Literária e
apaixonado pela literatura de
Monteiro Lobato
cultura@circuitomt.com.br

“V

ive dentro de mim uma
cabocla velha de mau-olhado, acocorada ao pé do
borralho, olhando...”. “Vive
dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho. Seu cheiro gostoso
de água e sabão...”. "Vive dentro de mim a

A mulher-poeta e
suas múltiplas vozes
mulher roceira, a trabalhadeira, a analfabeta. Vive dentro de mim a mulher da vida.
Minha irmãzinha... tão murmurada... Todas
as vidas dentro de mim: na minha vida – a
vida mera das obscuras”...
No poema “Todas as vidas” Cora Coralina pinta com suas palavras a pluralidade
de faces e cotidianos das mulheres brasileiras. No poema o eu poético assume a
diferença, as mulheres excluídas, silenciadas, tornadas invisíveis, obscurecidas pelo
preconceito, pela desigualdade de direitos,
respeitando a diferença, o outro: Todas as
vidas dentro de mim: “Na minha vida – a
vida mera das obscuras”.
Na coluna de hoje rendo minha homenagem ao Dia Internacional da Mulher por
meio da poesia de Cora Coralina, que se
fez poeta na meia-idade. Impossível falar
de Cora Coralina sem destacar sua coragem, ousadia e seu espírito libertário. Viveu numa sociedade patriarcal e machista,
tendo enfrentado grandes problemas conjugais. Tornou-se uma revolucionária, uma
feminista. Seus textos são ecléticos, com
rima, sem rima, com sentidos universais,
com múltiplas conotações e com muitas
confissões.
Parabéns a você Mulher!!!

O que vale na vida não é
o ponto de partida e sim a
caminhada. Caminhando
e semeando, no fim terás o
que colher.
Cora Coralina
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garimpo cultural
Por Luiz Marchetti
MARCHA ROSA >

Nesta semana do Dia Internacional da Mulher, participe da
Marcha Rosa indo para as ruas reivindicar mais saúde para o tratamento dos pacientes com câncer em Mato Grosso. Sugerindo o
uso da cor rosa, as organizadoras convidam para a concentração
na Praça da República às 7h. Vamos todos solicitar mais agilidade nos atendimentos do SUS, terapias integrativas e garantia dos
medicamentos de alto custo. INFO: (65) 3052 8758 e 99694 5272
MAGNÓLIA MULHER >

O Espaço Magnólia convida amigos e amigas para a primeira
feirinha de 2018. Será no jardim, com arte, flores, mimos diversos,
quadrinhos feitos à mão, armações de óculos vintage, roupas autorais exclusivas, pasta de amendoim saudável e itens para casa.
Nas duas salas climatizadas acontecerá a lojinha com roupas seminovas e novas (para mulheres, homens e crianças), sapatos de
couro, roupas fitness, íntima e pijamas, todos os itens com preços
bem legais. Bora lá neste sábado, 10 de março, das 9 às 19 horas.
INFO: (65) 99972 8268
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Você pode participar do Garimpo Cultural submetendo

É PARA CHORAR DE TANTO RIR >

sugestões para o seu evento, sua pesquisa artística, livros
ou oficinas. Mande para marchetti@circuitomt.com.br
LANÇAMENTO DO LIVRO: PESSOAS & PSICOLOGIAS >
De que maneira a prática da Psicologia pode beneficiar as
pessoas? Este é o objetivo do livro escrito por um time de 20
psicólogos das áreas clínica, organizacional e educacional, residentes em quatro Estados brasileiros, sendo 16 deles dos municípios
mato-grossenses de Cuiabá, Sinop,
Tangará da Serra e Primavera do
Leste. Um lançamento da Umanos
Editora. Você está convidadx
para a noite de
autógrafos no
sábado 17 de
março às 18h
na Praça de Alimentação do
Várzea Grande
Shopping.
FIU FIU – (GRUPO TIBANARÉ) >

A comédia VESPA SETE retorna ao Cine Teatro Cuiabá neste
domingo 11 de março às 20h. O texto original de Tereza Albues
foi convertido em peça teatral adaptada pelo nosso saudoso
Luiz Carlos Ribeiro e conta com a brilhante direção de José
Augusto Barbosa. Estrelada por Ivan Belém, Vital Siqueira,
Demétrio Arruda e Messias Bruxo, esta é mais uma hilária
obra de humor de nosso Estado com aquele sotaque e linguajar
que merecem sempre ganhar palco. Super indico. INFO: (65)
2129 3848 e 99635 3486
MOSAICO COMEDY NIGTH >

Três peças de teatro para a infância e juventude serão apresentadas em março no TEATRO ZULMIRA CANAVARROS no
Levantinho, Mostra de Teatro para Crianças de Todas as Idades.
A mostra ocorrerá de 9 a 18 de março, com apresentações às
15h, voltadas para agendamento escolar. Para o público em geral,
haverá sessões às 19h30, com a meia-entrada solidária. Agende
sua escola para assistir FIU FIU na sexta 9 de março às 15h. Em
FIU FIU - UM ENCONTRO ENTRE PÁSSAROS,
o Grupo
Tibanaré apresenta o divertido romance entre
Passarinhar e Passarinhou. INFO: (65)99984
1026/ olevante.teatro@gmail.com

Mosaico - Espaço de Convivência Artística e Cultural propõe
uma noite bem engraçada na sexta-feira 16 de março, às 20h.
Stand up comedy com entrada free e couvert opcional, tudo
isso ao lado do bar. Rua Marechal Floriano Peixoto 512, bairro
Quilombo. INFO: (65) 99982 5942
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Edmilson é arquiteto
e festeiro oficial da
Praça Popular
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O

Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, é marcado pela importância de todas as mulheres nas suas lutas e reivindicações.
As causas dessas conquistas são para
melhores condições de trabalho e direitos sociais
e políticos.
Ao ser criada esta data, não se pretendia apenas comemorar. Na maioria dos países realizamse conferências, debates e reuniões cujo objetivo
é discutir o papel da mulher na sociedade atual.
O esforço é para tentar diminuir e, quem sabe um
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dia terminar, com o preconceito e a desvalorização
da mulher. Mesmo com todos os avanços, elas ainda sofrem, em muitos locais, com salários baixos,
violência masculina, jornada excessiva de trabalho
e desvantagens na carreira profissional. Muito foi
conquistado, mas muito ainda há para ser modificado nessa história.
Hoje faço uma homenagem especial a todas as
mulheres que atuam no mercado da construção
civil. Guerreiras nos canteiros de obras, deixando
de lado um pouco de sua feminilidade adotando
macacões e capacetes e sem medo dos respingos de cimento e de subir no balancim (andaime
suspenso).
Buscam a igualdade salarial, a possibilidade de
crescimento profissional e a sensação de liberdade perante os homens.
É visível sua presença nas obras, como serventes, carpinteiras, ajudantes de obras, pedreiras,
soldadeiras, pintoras, azulejistas, eletricistas, técnicas de segurança do trabalho, engenheiras civis
e arquitetas.
Meus parabéns a todas as “Mulheres Brasileiras” não só nesse dia de dedicação e comemoração e sim em todos os dias do ano. Vocês fazem a
diferença em nossa vida. Aplausos.
www.facebook.com/arqedmilsoneid

Por Theresa Piraja

Mulheres
brasileiras

FENG-SHUI

Por Edmilson Eid

TENDÊNCIAS
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Theresa é arquiteta, consultora
de Feng Shui e pregadora oficial
de quadros de amigos
fengshui@circuitomt.com.br

A

qualidade energética da terra depende da sua posição em relação
ao Sol. Quando o astro-rei, o Sol,
irradia suas energias, estas, ao
entrarem na atmosfera, sofrem
mudanças. Sabemos que a terra também emite
energias, mas com polaridades opostas.
As energias irradiadas pelo sol, ao entra-

Padrões
magnéticos
rem em contato com as energias da terra, fazem um desenho com o formato do nº 8 e são
chamados de 8 Ventos Celestiais. O padrão
magnético deste Vento Celestial também depende da posição em que o sol se encontra em
relação à terra (tempo e espaço). E cada raio
derramado deste Vento Celestial tem um poder, de retrair ou expandir. Por isso que é de
grande importância o equilíbrio dos elementos
para os humanos: metal: contração; madeira:
expansão; terra: transição; água: expansão;
fogo: contração. A terra é como a gente, sempre somos o que somos às vezes agimos de maneira diferente devido às influências externas
em que estamos recebendo. As irradiações dos
Ventos Celestiais interferem no humor, saúde
e comportamento das pessoas. Então estamos
sempre em transição como a terra, porque estamos recebendo as influências destes VENTOS CELESTES. Porém se não existir harmonia
interior e exterior, as mudanças bruscas nas
vibrações são mais acentuadas, criando conflitos, discórdias, que podem até interferir na
nossa saúde.
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N

o raiar do século XX, nos Estados
Unidos e em alguns países da Europa diversos acontecimentos criaram o 8 de março, que passou a ser
uma data comemorativa às mulheres. No contexto das reivindicações e lutas femininas, as mulheres exigiram melhores condições
de vida e de trabalho, além do sufrágio feminino,
este um dos passos iniciais da trajetória feminista da era posterior à Revolução Industrial.
No Brasil, em 1928, vale lembrar o pioneirismo do Rio Grande do Norte, no governo de
Juvenal Lamartine, que autorizou o voto feminino em eleições, até então vedado, ainda que
inexistindo proibição de tal natureza na Constituição Federal. Dentre as mulheres precursoras

ao direito de voto, que ocorreria somente em
1932, na presidência de Getúlio Vargas, a mineira Mietta Santiago, à época estudante de Direito, conquistou por sentença judicial o direito
de votar e de ser votada. Carlos Drummond de
Andrade, comovido com a bravura da jovem, escreveu o poema “Mulher Eleitora”, a “loura poeta
bacharel”.
Mesmo que os milhares de pegadas impressos no longo caminho de históricas conquistas
estejam ficando para trás, à frente vê-se ainda
um percurso de lutas que almejam outros direitos. Assim como o papel da mulher não índia vem
se transformando na extensa linha da história,
o mesmo ocorre com as mulheres indígenas. A
elas, novos desafios são impostos, especialmente àquelas que buscam outros caminhos para
além das tradições culturais que emolduram
diferentemente cada etnia e que, certamente,
modificam-se com o tempo, como em qualquer
outra cultura.
Às mulheres, indígenas e não indígenas, homenagens sonoras. E para dar o tom musical ao
glorioso dia, Djuena Tikuna, “cantora do movimento indígena”, a primeira indígena a se apresentar no Teatro Amazonas, depois de 121 anos
de existência da pomposa casa de espetáculos.
Que sua voz alcance todos os cantos do Brasil
para saudar o percentual de 51,6% de mulheres
brasileiras, sem nunca esquecer as 130 operárias tecelãs brutalmente assassinadas em Nova
York, em 1857.

Por Wania Monteiro de Arruda

Anna é doutora em História,
etnógrafa e filatelista.
cultura@circuitomt.com.br

Dia Internacional
da Mulher

www.circuitomt.com.br

Então, como fazer
um café da manhã
saudável?

NUTRITIVA

Por Anna Maria Ribeiro Costa
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site e no Insta
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café da manhã deve ser a preparação mais rica em substâncias
antioxidantes do seu dia. Basta ver
o exemplo de terapias milenares,
como as dos países orientais que
consomem os chás derivados da planta camellia
sinensis (ban chá, chá oolong, chá verde, branco,
vermelho etc.) logo ao acordar pelo alto teor de
antioxidantes presentes nesta planta que ajudam a tirar todas as sujeirinhas impregnadas
durante a reciclagem do seu sono. Acrescentar
gorduras e proteínas no seu café da manhã tem
mostrado bastante eficiência em desintoxicar o
seu organismo. É simples e pode te ajudar mais
do que imagina! Um exemplo: um prato de mamão, abacate e uvas, com um fio de mel e um
pouco de quinua em flocos. Mamão tem vitamina C e licopeno (carotenoide); o abacate tem vitamina E, gorduras boas, carotenoides diversos
e glutationa, e um pouco de vitamina C; uva
tem resveratrol e ácido tartárico; mel tem
alta concentração de flavonoides e catalase (enzima) e a quinua é rica em proteína.
Importante consumir as fibras (quinua,
chia, linhaça, aveia) que são fundamentais
para geração de energia por conta das vitaminas do complexo B; tenha o costume de
comer ovos mexidos diariamente. Sei que
às vezes enjoa, então você pode fazer uma
variação simples: ovos feitos com um fio de
azeite de oliva + cúrcuma. O segredo é fazer
em fogo baixo com a panela tampada, não

precisa virar os ovos, a gema cozinha bem e os
ovos ficam mais bonitos. Assim que quebrar os
ovos, adicione sal do Himalaia e a cúrcuma, em
seguida tampe a frigideira e só abra no final. A
temperatura de cocção (baixa) melhora a biodisponibilidade dos antioxidantes presentes na
cúrcuma que também age como anti-inflamatório. Sucos verdes são uma maneira rápida e
fácil para se obter grandes quantidades de antioxidantes a partir de verduras e frutas. Além
disso, os vegetais verde-escuros (couve, rúcula,
agrião) contêm aminoácidos, que unidos formam proteínas completas; banana picada com
1 colher de café de óleo de coco + 1 colher de
sopa de aveia em flocos é uma forma interessante de fornecer energia, conseguir perda de peso
e para se obter um ótimo rendimento durante o
seu treino após o café da manhã! Bom demais,
comida de verdade!
Algumas outras dicas de preparações para
seu café da manhã:
Mingau de quinua com leite vegetal (de castanha-do-pará, por exemplo).
Frutas picadas com granola e semente de linhaça ou chia.
Pão integral com pasta de tofu e bolo de banana com aveia, suco de fruta.
Suco verde com inhame.
Chá verde feito com gengibre e torrada integral sem glúten com tahine, mamão com quinua
em flocos.
Omelete com tomate e orégano polvilhado
de cúrcuma e azeite extravirgem.
Açaí com nibs de cacau orgânico.
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A

s grandes atividades da humanidade
e de seus componentes são regidas
pela força geradora da Lua; o satélite natural da Terra é responsável por
organizar, definir, ajustar e reger todos os elementos vivos do planeta Terra dentro
de seus respectivos desenvolvimentos naturais
de geração, nascimento, crescimento e morte.
Suas energias naturais são lançadas frequentemente sobre a Terra ao lado das energias ígneas do sol; o par planetário forma uma espécie de
família planetária com nosso planeta, onde um
irradia, outro gera e outro, no caso nosso planeta, vivencia as consequências dos elementos
irradiados e depois gerados.
No dia a dia devemos observar as fases lunares nas diversas atividades voltadas ao campo
das energias. De
modo geral as quatro fases lunares se
dividem em dois
grupos, ou quinzenas; uma quinzena é positiva e é
formada pela fase
nova e crescente,
já a outra quinzena é negativa e
é formada pelas
fazes minguante e
cheia.
Segundo a al-

quimia, o prana vital presente nas plantas e
árvores de nosso ecossistema se localiza em
partes específicas das plantas a depender da
fase lunar em que nos encontramos. O prana
que é captado pela parte superficial das plantas se concentra nas folhas e galhos das plantas
na quinzena positiva, já na quinzena negativa o
prana se concentra no caule para depois, finalmente, ser absorvido pela terra através de suas
raízes.
Esses detalhes formam uma espécie de regra para qualquer tipo de colheita de ervas
onde constatamos que as colheitas devem sempre ocorrer na quinzena positiva da lua, nova
e crescente, evitando-se a quinzena negativa,
minguante e cheia. As pessoas questionam a
razão dessa regra e algumas a explicam de forma muito complexa, entretanto, na verdade, a
explicação é muito simples: colhem-se as ervas
sempre em luas positivas exatamente porque
nelas o prana se encontra em suas superfícies,
quais sejam as folhas e galhos, partes essas que
geralmente são colhidas, o que já não acontece
nas luas tidas como negativas.
Observar essa regra de colheita permite que
a pessoa tenha em suas mãos ervas com potencial energético grande, cheias de energias, prontas e disponíveis para serem utilizadas em prol
do necessitado da forma desejada, seja para
produção de remédios, ou harmonização de
ambientes, entre outras coisas mais. Minha bisa
dizia e eu repito: “... todo dia a vida dá aula, não
tem saída, é vivendo e aprendendo...”. Saravá!

Por José Carlos Branco

Influências
lunares
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meu cordial boa noite a todos.
Tenho muito a agradecer a
esta casa que me recolhe.
Ao meu companheiro de trabalho, Raimundo Pombo, por ter
me convidado a estar aqui esta noite, motivo
de grande satisfação, onde me recolho dos
pensamentos mais íntimos e percebo que
aqui é o lugar onde eu deveria dar o meu testemunho, o meu desabafo, a revelação de minha consciência, onde nesta vida eu tive tanto e tantas oportunidades e, mesmo tendo
recebido os benefícios, eu deixei falar mais
alto aos olhos do homem.
Nós nos sentimos engrandecidos hoje
porque ele nos convidou.
Ele disse: “vá, desabafe, limpe o teu coração, diga aos meus que eu conduzo, que não
se permitam serem chamados aos cantos da
vida, para as negociatas pequeninas e avarentas, mesquinhas, mas que usem o tempo
que aqui estão para o trabalho digno”.
Meu egoísmo desencadeou uma proporção gigantesca e eu percebo que o meu
ombro não é capaz de carregar tamanha
perturbação. Acreditávamos que nós é que
decidíamos as vidas, as diretrizes do povo
brasileiro. Agora, percebemos o quanto éramos tolos. Mas estamos dispostos a pagar
cada cruzeiro que desperdiçamos no vento
das transações ilícitas.
Nós no plano espiritual, que conhecemos

Dando meu
testemunho
tão bem a realidade política, decidimos formar um grande congregação, porque não
somos mais partido. E esta congregação é
seguidora deste que agora elegemos o nosso
governante espiritual: Jesus! Porque Ele não
erra e não falha nunca na honestidade, na
justiça. E, assim, nós estamos caminhando,
agora aqui, noutra hora, na capital do Brasil.
Depois Curitiba. Depois vamos seguindo, tentando influenciar positivamente esses corrompidos, mesmo que tenhamos que jogar
sal em carne podre. Mas estaremos ali tentando, através das ondas mentais, influenciar
esses nossos governantes a mudarem as suas
atitudes.
A minha presença aqui, hoje, tem o propósito de convidar a todos do esquecimento das
portas largas que nos são oferecidas, pulsos
fortes para dizerem não e que possamos ter
nosso caráter firme quando formos convidados, no dia a dia, a querermos encher a nossa
burra com a verba do suor alheio, em qualquer estância que estejamos nós.
Que possa então o nosso governador espiritual Jesus e os digníssimos companheiros
fortalecerem esse nosso propósito de sermos
honestos hoje, para que não nos arrependamos amanhã, e precisarmos então aqui, como
eu, dar testemunho.
Muitos dirão que isso é um engodo, porque a minha vida toda foi de transações. Mas
somente o tempo é que irá mostrar, através
do nosso posicionamento no bem, para onde
nós escolhemos seguir.
Despeço-me, na alegria de saber que fui
recebido, não com tapete vermelho, mas com
o coração verdadeiro daquele que encontra
o irmão e abraça fortemente pelo respeito,
pelo amor e pela saudade.
Muito obrigado a todos. Que Jesus nos
permita o consórcio dessa união, o consórcio
do trabalho no bem.
Fiquemos em paz!
LEONEL BRIZOLA (espírito)

Mensagem Psicofonada por: Leonel Brizola
Do Livro: “Por Amor: Eles Voltaram!...”
De Nosso Grupo Mediúnico: “Mente e Luz”
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N

o Brasil, eu era filha de Jean Haddad e
Maria Augusta, neta de Augusto Mario
e Miloca, de Dona Yolanda e Sr. José
Haddad, lá da Rua do Meio, da Treze
de Junho, irmã de Jeanine, Jennifer e
Janaina, as irmãs com “J”. Eu era advogada, que
mora no Rio de Janeiro, era amiga de cicrano e
beltrano. Eu era “alguém” que ao nascer já vinha
com uma definição, um pré-rótulo. E ao mudar
para Londres me deparei com um universo onde
eu era apenas Jacqueline ou Miss Haddad, brasileira, imigrante e nada mais.
É difícil admitir que mesmo sendo a experiência mais interessante da minha vida, nem tudo
aconteceu como planejado. Foram muitos planos e
sonhos, mas que às vezes fugiram do próprio controle. Mudar de país não é fácil. Na verdade é bem
mais difícil do que parece e eu posso dizer isso pela
experiência de anos morando no exterior.
Frequentemente as pessoas me perguntam sobre essa experiência, fazendo seus próprios planos
e imaginando o que irão enfrentar. A primeira coisa que digo é que a experiência vai ensinar mais
sobre você e o mundo do que qualquer livro e terapia. Acho que de todas as dificuldades a que mais
me marcou no início foi o sentimento de culpa por
abandonar a família, uma carreira estável e promissora, o medo de fracassar, de estar errada sobre
as decisões, mesmo sabendo que poderia retornar
a qualquer momento.
Muitas noites, ao me deitar na cama, vinha o
pensamento: “se eu morrer aqui, ninguém vai me

encontrar”. O risco de solidão é inevitável. E eu
acho que quem vai acompanhado já sai na vantagem, pois você carrega consigo um pedaço de casa
e a pressão parece menor para se adaptar.
Quando resolvemos que o que temos não serve mais, que aquele emprego não satisfaz e que
queremos alçar voo, poucas coisas serão capazes
de nos fazer desistir. Mas para realizar os nossos
sonhos nós precisamos abrir mão de toda a comodidade que tínhamos.
Quando optamos em deixar o nosso país, nos
tornamos estranhos automaticamente, não falamos a mesma língua dos outros, somos, na melhor
das hipóteses, apenas mais um estrangeiro tentando sobreviver e encontrar um lugarzinho ao sol.
Parece besteira, mas nem todo mundo está preparado para voar e viver longe do ninho, de sair de
casa, de sair de baixo da asa dos que nos amam,
de quem nos protege. É duro depender só de você,
é difícil reaprender a lidar com os seus sentimentos. Não é fácil, mas é possível. Tanto que muitos
de nós continuamos aqui. Uma vez, com meu noivo
inglês, eu disse que gostaria de falar o inglês como
ele. E ele devolveu: “Você precisa se esforçar. Mas
as pessoas sabem que você é de outro país sem
abrir a boca”. Ironicamente, nossas brigas eram
sempre por não nos entendermos direito, erros de
comunicação. Falar a língua do lugar em que você
escolheu viver é fundamental e questão de sobrevivência. É muita gente boa competindo com você.
Você pode até reclamar de saudades de casa, mas
é bom se arrepender logo, cortar o mimimi e lembrar que o tempo passa rápido. Porque ao partir é
preciso estar preparado para se reconstruir, para
aceitar que é chegado o “vai ou racha”, a hora de
se encontrar, se conhecer e definir quem você quer
ser, mesmo já sendo bem crescido.
Muitos desistem, outros se acostumam com a
adrenalina e resolvem ir em frente, dia após dia,
descobrindo que podemos ir muito além. É ralar
para ser reconhecido onde você é apenas mais um
e reconhecer que ser apenas mais um pode ser
muito para quem chegou a ser “ninguém”. É sofrer
para se criar sozinho e ter orgulho do adulto que
você recriou. É aceitar que você jamais será o mesmo e muitas vezes ter coragem para decidir que
voltar já não faz parte dos seus planos. Sonhos são
uma coisa boa, mas realizá-los é uma bênção.

Por Iracema Borges

Sem mimimi, o
início é difícil
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VIDA INTERIOR
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H

oje quero te fazer um convite.
Recentemente aprendi que a
cultura russa é rica em honestidade e pobre em simpatia. Ninguém sorri pra desconhecidos,
nem finge gostar de algo por educação, se algo
é ridículo você diz que é ridículo, se alguém
está sendo babaca, você diz que está sendo babaca. Vivendo sob o regime comunista
por tantas gerações, com poucas oportunidades econômicas e imersa numa atmosfera de
medo, a sociedade russa descobriu que a moeda mais valiosa era a confiança. E pra criar
confiança, é preciso sinceridade, isto é, se as

Comunicação
russa
coisas estão uma merda, você diz abertamente sem se desculpar. Essas demonstrações desagradáveis de honestidade eram recompensadas pelo simples fato de serem necessárias
para a sobrevivência: as pessoas precisavam
saber em quem podiam ou não confiar, e precisavam saber rápido.
Esse trecho que li é do livro “A Sutil Arte de
Ligar o Foda-se”. Recomendo.
Bem hoje estou iniciando o movimento da
comunicação russa. O primeiro passo é perceber onde você se encontra hoje na escala
russa de sinceridade, inicie prestando atenção aos seus Sims e Nãos. Com que frequência você cancela compromissos? Faz algo que
não queria? Não estou dizendo que a partir de
hoje você vai se tornar o supersincero, não.
Lembrando que todas as nossas escolhas estão embasadas em ganhos.
Primeiro, perceba onde você está. O que
você ganha tentando agradar a todos ou tendo
dificuldades em dizer não? Como diz a Naiana, minha aluna de Querência, “você tem bigode?”, as pessoas confiam na sua palavra?
No meu próximo artigo vou falar mais
sobre isso. E com a contribuição do Carlão,
outro aluno, quando for fazer algo que possa
desagradar alguém, “Toca o Russo!”. Ao invés
de tocar o foda-se, bem mais inesperado, né?
Fique bem e seja mais russo. Namastê.
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Hoje, 8 de março, Dia da Mulher
Então ... já contei pra vocês que tenho problemas com
datas deste tipo, assim específicas e que parece que só
acontecem nesse dia e parece também que se você não
estiver completamente envolvida é um ET, um ser no mínimo insensível. Pra mim todo dia é dia da mulher, todo
dia é Natal, todo dia é dia das mães e dos pais. Porque
meu coração é assim, feliz pelas coisas simples da vida,
agradecido, por me achar uma mulher top, por ter amigas
topíssimas, por Jesus ter nascido pra nos salvar, por ter
uma mãe maravilhosa e por ter tido um pai que amei
demais. Não preciso de um dia específico. Mas sei que é
comercial, que a mídia precisa, e especificamente sobre a
mulher tenho visto que este dia é pela luta, pela proteção,
pela não violência e por este lado é salutar. Enfim, minha
sinceridade, sempre acima de tudo. Porque quem é de
verdade, como eu, só sabe viver verdades... Amém!
www.anamariabianchini.com.br
instagram: @anamaria_bianchini

NET no Dia da Mulher
A NET em Mato Grosso preparou uma ação maravilhosa para o dia 8 de março. Hidratantes de mão serão
entregues para as mulheres que estiverem na Praça Popular à noite. Bem práticos para carregar na bolsa. Esta
é com certeza uma ótima iniciativa da NET, que pensa
na mulher conectada, moderna e ainda mais poderosa.
Para este nosso clima, então, hidratar nunca é demais.
Estarei por lá. Adorei!

Lindas as sisters genais Stéphanne e Flavia Costa – à
direita – sócias da Webflavia, a minha agência, genial.
Em dia de festa, na semana passada quando da inauguração da nova sede. Sendo repetitiva: Adoro, me
amarro, sou fã...

Miss MT Be Emotion 2018

Casal que eu super admiro, Monica e
meu Doc, Dr. Juliano Canavarros.
Em dia de festa. Lindos!

Vai acontecer dia 22 de março, quinta-feira, em Sinop. Com
a super organização de Warner Willon, que é reconhecido nacionalmente e até internacionalmente pela competência com que
realiza os concursos de misses em MT e MS. Estarei lá como sua
convidada, e, desde já, agradecida pelo carinho. Vai ser lindo!

Fantástica a homenagem do Goiabeiras ao
Mês da Mulher. Minha amiga Yasmin Nadaf cedeu seu acervo de revistas para que
junto à BPW fosse montada a exposição
100 Anos de Moda. Super vale a visita. Na
foto só amigos queridos: Rodrigo Gomes,
Yasmin, a miss Cuiabá 2018 Hamanda
Campos, Laylinha Nadaf e Zilda Zompero –
lindamente caracterizada.
Show!
Bruno Gagliasso está pelas plagas de acá gravando
o filme “Loop”, com o diretor cuiabano Bruno Bini,
e frequentando a melhor academia da cidade, a
Inspire, obviamente...

Ministério do Turismo fiscaliza meios de hospedagem de Cuiabá
Fiscais do Ministério do Turismo estarão em Cuiabá e Várzea Grande nesta semana realizando a
operação Verão Legal 2018. O objetivo é fiscalizar os meios de hospedagem da capital mato-grossense
e conferir se os prestadores de serviço turístico estão seguindo o que determina a Lei do Turismo e
devidamente registrados no Cadastur, cadastro do Ministério do Turismo. Segundo a legislação, é
obrigatório o registro de meio de hospedagem, agência de turismo, parque temático, acampamento
turístico, organizadora de eventos, guia de turismo e transportadora turística. A fiscalização será
realizada em vários pontos da cidade a partir de terça-feira (06.03), com apoio da Secretaria Adjunta
de Turismo de Mato Grosso (Seadtur). Muito bom!

Coisa mais linda...
"Perderam-se ontem entre o nascer e o pôr do sol duas horas de ouro, cada uma com sessenta
minutos de diamantes. Não se oferece recompensa, porque se foram para sempre."
(Horace Mann)
Para dar um incentivo à prática de atividades físicas, a Unimed Cuiabá oferece academias
ao ar livre em vários pontos da cidade. Cuidar da sua saúde. #esseéoplano

... a vida é muito rápida, a felicidade é feita de bons momentos... e eu não perco mais nada, absolutamente, nada de tempo nesta vida, faço absolutamente tudo que tenho vontade...
Boa semana amigos-leitores. Um beijo!

