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Pedra 90, solidário ou violento?

Com 28 anos, o Pedra 90 é um dos bairros mais populosos de Mato
Grosso. Adelicio Luiz da Cruz, de 70 anos, mais conhecido como
seo Delicio ou Fumaça, é o morador mais antigo do Pedra 90. Seu
barraco de madeira instalado em uma rua de terra é o retrato do
abandono da região que será visitada pelos candidatos das eleições
2018. Todos buscam o apoio de uma das maiores zonas eleitorais do
estado, um bairro com 80 mil pessoas que espera há três décadas
a concretização da promessa da casa própria e do acesso à saúde,
à educação e à segurança.
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agropecuária sustentável

DANÇA DAS CADEIRAS

Bruno Cidade

A infidelidade dos políticos
ao seguirem seus interesses
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CPI DOS FUNDOS

A nova pedra no sapato do
governador Pedro Taques
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O DESAFIO AMBIENTAL DE
MATO GROSSO
Em pleno Araguaia, no coração do país, pecuaristas e
agricultores enfrentam o estigma de serem apontados como
os responsáveis pelo desmatamento. A proposta de um grupo
de 50 proprietários – que integram a Liga do Araguaia – é
lutar para mudar essa associação direta do agronegócio com
a devastação. Hoje, segundo dados do próprio sistema, restam
em Mato Grosso cerca de 60% de sua cobertura original, sendo
mais da metade relativa às regiões de Floresta Amazônica. O
Circuito Mato Grosso viajou junto com o grupo e acompanhou
a discussão com exclusividade. O produtor Caio Penido é um
dos que lideram a Liga do Araguaia que busca justamente essa
valorização das áreas verdes dentro das fazendas.
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DESTAQUE MUNDIAL

Extra Caminhões é premiada
com Diamante e Ouro
Pg.8

AL MANZUL

Restaurante árabe inaugura
nova casa no Goiabeiras
Pan.1

EDIÇÃO VESTUÁRIO
Interessados em expor? O Mercado acontece neste domingo e
a participação é gratuita. Pré-inscrição e todas as informações
pelo e-mail consumoconscientecuiaba@gmail.com ou
na fanpage do Facebook. E se você é comprador, cola no
METADE CHEIO neste domingo 18 de março entre 18h e
22h e escolha uma peça estilosa por uma bagatela. Para todos
os gêneros e graus. Rua Comandante Costa, 381, quase esquina
da Rua Voluntários da Pátria. Quer mais dicas de cultura e
arte? O CULTURA EM CIRCUITO desta semana está pH!
Boa leitura!
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As velhas novas
promessas

a

capa desta edição sintetiza
bem o atual momento
pré-eleições
no
Brasil.
Os políticos (de sempre)
começam a reaparecer nos
bairros mais afastados do centro, sempre nos
meses que antecedem o pleito. Fazem novas
promessas, juram de pés juntos que agora
vão cumpri-las, para depois sumir por mais
dois ou quatro anos e só retornarem quando
a necessidade de conseguir votos retornar.
As razões para esse proceder estão bem
sintetizadas nas reportagens sobre o bairro
Pedra 90. Os 120 mil moradores da região
aguardam há 28 anos por uma infraestrutura
mínima, como o acesso à rede bancária e à
segurança. Mas o que recebem são apenas
as velhas novas promessas: ‘asfalto total’,
‘cidadania’, ‘saúde’, ‘educação’. Tudo
muito lindo, porém palavras que não
se fixam na memória dos políticos que
parecem passar por um surto de amnésia
quando retornam pelos 30 quilômetros que
separam o bairro do centro da capital.
No caderno de Política, mostramos um pouco
dessa volubilidade ideológica de nossos
representantes. O fim do financiamento
empresarial de campanhas foi um dos
fatores que aumentou, e muito, a corrida
pelos partidos maiores, mais tradicionais,
e o olho grande pra cima de suas verbas
partidárias, também maiores. Uma dança de
cadeiras de políticos que mudam de partido
ao sabor das conveniências e sem nenhum
tipo de constrangimento moral, social e
muito menos ideológico.
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entre aspas
“Não concordo em gênero, número e grau com essa afirmação de que o agronegócio não gera impostos para o Estado de Mato Grosso. Gera, e muito. É a
base da nossa economia. O que o Estado precisa fazer é ir atrás daquele que
não paga imposto, que é um número bastante grande e que, infelizmente, tem
cobertura por liminares e outras coisas.” Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, ao afirmar que é perigosa a taxação de impostos do agronegócio em Mato
Grosso, já que, apesar de a produção do setor ter aumentado a rentabilidade do produtor, não
acompanhou o mesmo ritmo.

“O Wellington tem condições de ganhar e, nesse cenário atual, não só ele, mas
qualquer nome que se colocar à disposição para enfrentar o governador tem
condições de vencer as eleições.” Deputada Estadual, Janaina Riva (MDB), que revelou que o
senador Wellington Fagundes (PR) se colocou à disposição para se candidatar ao governo do Estado.

“Veja bem, o Fávaro é vice-governador para este mandato, que acaba no final
do ano. Para o mandato que vem é tudo novo, outro mandato, outra história.
Ele tem toda a chance e o direito de renunciar ao que foi feito nesse governo. O
projeto dele [com Taques] foi para quatro anos. Eles não foram eleitos pra oito
anos.” Presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios, Neurilan Fraga (PSD), ao defender a candidatura do vice-governador do Estado, Carlos Fávaro, a uma cadeira no Senado Federal.

“Eu não vou carregar carga que não é minha.” Governador Pedro Taques ao responder
que “não responde” por atos ilegais cometidos por seu primo Paulo Taques na Casa Civil.
“A comparação inaceitável e a opinião rasa proferidas pelo representante do
Ministério Público nada acrescentam ao bom relacionamento entre os integrantes do sistema de Justiça em Mato Grosso.” Presidente do Tribunal de Justiça
do Mato Grosso (TJMT), desembargador Rui Ramos, que respondeu às declarações feitas por um
promotor do Ministério Público Estadual (MPE) ao dizer que o órgão é “moral e intelectualmente”
superior ao Judiciário.

“Vamos lá. Vamos enfrentar.” Ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, ao aceitar o convite para percorrer a
BR-163 feito pelo governador Pedro Taques.

#bombounarede
#LUTONACIÊNCIA
A despedida do físico e pesquisador britânico Stephen William
Hawking, que faleceu aos 76 anos, comoveu a internet. Hawking
se tornou um dos cientistas mais conhecidos do mundo ao abordar temas como a natureza da gravidade e a origem do universo.
Também foi um exemplo de determinação por resistir muitos anos
à esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa. Várias
pessoas se despediram de Hawking, que ficou muito conhecido
após o filme “A Teoria de Tudo”, lançado em 2014 e que conta a
história do cientista.

fatos da semana

CGE-MT inicia
investigação da JBS,
dos irmãos Batista

U

Essa investigação será perpetrada por uma comissão formada por três servidores e liderada por Jakeline Sipriano de
Souza. Se a conclusão for procedente, a CGE deve aplicar multa
entre 1% e 20% do faturamento
bruto da empresa JBS do exercício anterior ao cometimento
desses desvios.
A JBS é acusada de cooptar
o ex-governador Silval Barbosa
com uma propina de algo em
torno de R$ 40 milhões, pagos
em porções de R$ 10 milhões
entre os anos de 2011 e 2014,
para recebimento de isenções
fiscais às empresas do grupo
alimentício via Prodeic. A contrapartida da JBS, só nesses
incentivos fiscais, ultrapassaria
os R$ 70 milhões.
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m processo administrativo de responsabilização contra os
frigoríficos JBS, parte do grupo
J&F e de propriedade dos irmãos Wesley e Joesley Batista,
foi aberto pela ControladoriaGeral do Estado de Mato Grosso
(CGE-MT). O processo implica
também o ex-governador Silval
Barbosa num esquema nascido
via Programa de Desenvolvimento Econômico Industrial e
Comércio (Prodeic).
A portaria aberta pela CGE
afirma que o objetivo do processo administrativo é apurar
supostos atos lesivos praticados contra a administração
pública descritos no artigo 5º,
incisos I, II e III, da Lei Federal
nº 12.846/13.

FACÇÕES CRIMINOSAS

Líderes do Comando
Vermelho dão ordens
de dentro de presídios

O

s principais ‘cabeças’
da facção criminosa
Comando
Vermelho
dentro de Mato Grosso, estão
presos na Penitenciária Central
do Estado (PCE) em Cuiabá e também na Penitenciária Federal de
Catanduvas (PR). É o que apontou
o delegado regional de Barra do
Garças (515 km de Cuiabá), Adilson Gonçalves, que comandou a
operação 10º mandamento desencadeada pela Polícia Civil em
combate à atuação da facção criminosa no estado.
O delegado revelou que as
investigações que começaram em
maio de 2016 mostraram que o
principal líder do CV-MT é Renildo Silva Rios, conhecido pelo apelido de ‘Nego’, ‘Negão’, ‘Liberdade’
ou ‘Snype’, preso em Catanduvas.
Além dele, outros criminosos
identificados como líderes também estão detidos, porém na PCE,

Médico Huark Correia é
o novo secretário
de Saúde

O

prefeito de Cuiabá,
Emanuel
Pinheiro
(MDB), anunciou que o
novo secretário de Saúde do município será o médico Huark Douglas Correia. A nomeação aconteceu após a saída da ex-secretária
Elizeth Araújo, que deixou o cargo
por vontade própria em meio à
crise da falta de insumos e medicamentos no Pronto-Socorro e
demais unidades de saúde pública
do munícipio. Cerca de 200 tipos
de medicamentos estão em falta
na rede.
“Huark assume com uma vasta
folha de serviços prestados à saúde pública municipal e do Estado
de Mato Grosso, com o objetivo de
se dedicar a uma saúde de qualidade, eficiente, dignificada, com
dinâmica que potencialize todo o
atendimento de maneira unifica-

da para que a população receba o
melhor atendimento”, comentou o
prefeito durante a nomeação.
O prefeito pontuou que a troca
faz parte da dinâmica da gestão,
que é de buscar sempre desenvolver o melhor serviço para atender
aos cidadãos cuiabanos, e, dentro
disso, a ‘reoxigenação’ da equipe é
de suma importância para o processo de construção de um novo ciclo.
O gestor anunciou também o
contador e auditor Flávio Taques,
atual diretor de Licitação e Contratos da Prefeitura, para o cargo de
secretário-adjunto de Gestão de
Saúde. Huark é Formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG),
em 1998, é servidor público da
Saúde Municipal desde 2004 e já
atuou em várias frentes de trabalho desta e também da Saúde do
Estado de Mato Grosso.
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sendo eles identificados como Aldemir de Assis Campos, conhecido pelo apelido de ‘Japa’, e Gilson
Rodrigues dos Santos, vulgo ‘Tião’
ou ‘Russo’. Segundo o delegado,
ficou claro que as ordens do conselho final da facção eram emanadas de dentro da PCE por meio
de celulares. O secretário Fausto
José Freitas da Silva, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
(Sejudh), informou que o Estado,
após fazer o estudo, irá comprar
o equipamento e também em
breve irá adquirir o body scanner
para quando a pessoa for entrar
no presídio e estiver com algum
objeto dentro do corpo será identificado. O Comando Vermelho de
Mato Grosso (CV-MT) foi criado no
início de 2013, dentro da Penitenciária Central do Estado (PCE). A
facção foi idealizada pelo detento
Sandro da Silva Rabelo, conhecido também por “Sandro Louco”.

CRISE DOS MEDICAMENTOS
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PÉROLAS
O AFTER FURDUNÇO NO WHATS!
A mensagem do promotor Cesar Danilo num grupo de
Whats sobre a grandeza moral e intelectual do Ministério Público frente ao Judiciário – “aliás, o Judiciário
aqui é muito abaixo da média”, escreveu ele – causou
polêmicas e problemas. O print viralizou, virou notícia e o promotor manteve o que disse ao continuar
escrevendo que tomou posição quando, com muita
arrogância e soberba, o presidente do Tribunal de
Justiça, Rui Ramos, disse que o TJ merece tratamento
diferenciado quanto ao duodécimo quando comparado
ao MP, por ser Poder. Por fim, disse que deixaria o
grupo, pois tudo o que ali era dito, algum “baba-ovo”
de juiz replicava. Notas emitidas pela Associação
dos Magistrados e pela Associação Mato-grossense
do Ministério Público finalizaram o infeliz episódio
com civilidade, tapinhas nas costas e “deixa-disso”
e reiterando o respeito mútuo. Bem melhor assim...
CASADOURO...
João Arcanjo Ribeiro saiu da reclusão disposto a
retomar 100% sua vida... Sobre seus haveres, ele já
confidenciou aos seus pares que as doações realizadas
pelo governo do Estado da antiga “Estância 21”, onde
funcionava o cassino e seu hangar no aeroporto, são
infundadas, já que os bens ainda são dele – no caso
do hangar, a concessão. Vamos acompanhar as decisões, já que o pleito parece fazer total sentido. Outro
desejo que o ex-comendador já é externou é sobre o
casamento: ele busca uma companheira que siga ao
lado dele nesta nova fase. Não faltarão pretendentes
para conhecer melhor tão emblemática figura.
COTADÍSSIMA MESMO!
A juíza Selma Arruda é a bola da vez – de novo, mas
agora mais do que nunca – de todas as conversas
políticas, uma vez que muito se especula sobre sua
aposentadoria e, mais ainda, qual cargo político
ela pode pleitear. A maioria aposta na majoritária
do Senado. Neste caso, Selma trilharia o mesmo
caminho de Taques na política, quem sabe sonhando até com o governo num próximo pleito... Quem
disse que não?!

B.O. NA PREFEITURA DE CUIABÁ!
Tem profissional graúda que se vende no mais alto quilate
atendendo secretaria famosa e polêmica da prefeitura
de Cuiabá, sem nenhum tipo de licitação ou algo que
legalmente o valha... Detalhe: a moça, segundo fontes
da coluna, já teria dado “tombo” milionário numa grande
agência de publicidade da capital. A mesma fonte disse
que a relação da prestadora de serviço com a secretaria
municipal pode virar caso de polícia... Tudo o que Emanuel não precisa depois do episódio do paletó...
INOMINÁVEL...
Crise na saúde de Cuiabá é fruto de incompetência
– acusam profissionais de saúde. Segundo fontes do
Circuito Mato Grosso, o corte de mais de dez cabeças
na Secretaria de Saúde, incluindo a da secretária Elizeth
Araújo, foi causado por problemas na compra errada e/
ou indevida de remédios e insumos básicos, como luvas
cirúrgicas com uma só numeração, por exemplo. Além
de outros absurdos como a falta de fios para sutura,
coletores de sangue – no meio de um surto de dengue
e chikungunya – e remédios simples como dipirona,
em algumas unidades de saúde. Não é caos da Saúde,
é maldição da Saúde... Oremos!

Com o objetivo de contratar
uma empresa para manutenção preventiva e corretiva em
aparelhos de ar-condicionado,
incluindo retirada e instalação,
com reposição de peças novas
para as unidades do Detran-MT
no interior do Estado, o órgão
torna público o resultado do
processo nº 66636/2018 cuja
empresa vencedora foi a Pólo
Ar Condicionado Serviços de
Manutenção Ltda. O valor do
contrato é de R$ 2.417.790,00,
com vigência de um ano.
AGRICULTURA FAMILIAR

A Secretaria de Agricultura
Familiar e Assuntos Fundiários
(Seaf) torna público o contrato firmado com a empresa
TLM Comercial Eireli EPP que
fornecerá materiais permanentes para a aquisição de
25 tratores agrícolas de 50
cv, e 20 tratores de 14 cv,
com recursos do Convênio Federal nº 842255/2016, para
atender aos pequenos agricultores do Estado de Mato
Grosso que deriva da adesão
à Ata de Registro de Preços
nº 01/18/SEAF. O contrato é
de um ano e o valor é de R$
2.304.390,00.
MARCELÂNDIA

A Prefeitura Municipal de
Marcelândia, por intermédio
de sua Comissão Permanente

de Licitação, torna público
o resultado do julgamento
da Tomada de Preços nº
001/2018, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada para a execução das
obras de reforma e ampliação
do Centro de Eventos Cocão
no município. Sagrou-se vencedora do certame a empresa
LFM Engenharia e Construtora Ltda, com valor total de R$
184.491,58.
AGRICULTURA 2

Tendo por objeto a aquisição de três tratores agrícolas de 50 cv, 06 grades
aradoras com 14 discos,
com recursos do Convênio
Federal nº 827659/2016,
para atender aos pequenos
agricultores do Estado de
Mato Grosso que deriva da
adesão à Ata de Registro de
Preços nº 01/18/SEAF, a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos
Fundiários, torna pública
a contratação da empresa
Vegrande Norte Máquinas
Agrícolas Ltda. O valor do
contrato é de R$ 298.500.
Prazo: 12 meses.
ALTO TAQUARI

A Prefeitura Municipal de
Alto Taquari, por meio de seu
pregoeiro, torna público aos
interessados que o pregão
presencial para registro de

CENAS DA CIDADE

JULIANA ARINI

Araguaia - Água Boa, Mato Grosso

E

vento do agronegócio realizado esta semana foi palco de manifesto contra o ministro Blairo Maggi e demais autoridades que
compunham a mesa de honra – onde um grupo de moças entrou
no recinto e jogou milho em conserva sobre o palco. Ninguém
chegou a ser pessoalmente atingido, pois os seguranças agiram a
tempo, mas o cheiro azedo tomou conta do local, fazendo par com
o mal-estar que foi quebrado pelo discurso sobre liberdade de
expressão proferido pelo governador Pedro Taques, que também
estava presente. Taques, aliás, está reformado no quesito crítica!
Se antes ele ia quase às vias de fato quando questionado, agora
distribui compreensão para todos, inclusive para seu ex-super-aliado Otaviano Pivetta, que disse à imprensa que o governador foi
“testado e reprovado”. O mundo educa, e Taques está se superando
na inteligência emocional.

Sobe

DESCE

O comércio de varejo no Estado cresceu 1,1% no mês de
janeiro, de acordo com o IBGE.

MT registrou aumento de 39,47% dos registros de boletins
de ocorrência por homofobia em relação a 2017.

Governo do Estado fechou o ano de 2017 com arrecadação
recorde de R$ 25 bilhões.

Mulheres recebem, em média, 76,5% menos do que os
homens, mesmo com alta escolaridade e jornada de trabalho
semanal maior.

Chineses vão investir R$ 5 bi em energia renovável em
Mato Grosso.

CARTA CONVITE
AR-CONDICIONADO

PALCO OU POLEIRO?

A inflação oficial de fevereiro foi de 0,32% no país – o menor
índice registrado dos meses desde 2000.

as mais comentadas
preços n° 002/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço
de transporte terrestre por
ônibus e vans, para atender
as diversas secretarias do município. Sagrou- se vencedor o
proponente: Pedro Diogo de
Faria Neto - ME com o valor
de R$ 753.690,00.
COMIDA E LIMPEZA

A Prefeitura Municipal
de Lambari D’Oeste tornou
público o resultado do Pregão
Presencial nº 002/2018, em
que se sagrou vencedora a
empresa Gleice M.B. Tavares
- ME. A empresa fornecerá
futuros e eventuais alimentos, materiais de consumo e
produtos de higiene e limpeza, para serem utilizados
na Secretaria de Promoção e
Assistência Social do municí-

pio. A vigência do contrato é
de um ano e o valor é de R$
467.768,45.
SANTA TEREZINHA

A Secretaria de Estado
de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso torna
público aos interessados a
homologação do Processo Licitatório realizado via Pregão
Presencial RP nº 001/2018,
para atendimento aos alunos
no exercício 2018, realizado
pela Câmara de Negócios do
Município de Santa Terezinha, em estrita conformidade ao edital e seus anexos,
nos termos da Resolução
26/2013/FNDE, Lei 8.666/93
e legislação suplementar, IN
nº 16/2017, para o seguinte
fornecedor: a) G. Carlos M.S.
Comércio. Valor estimado
total: R$ 272.099,79.

09/03/2018 - No governo e na ALMT, Júlio e Jayme
podem retomar controle de MT
Risa Lopes: Seria e será muito vergonhoso para MT se
isso acontecer. Sem comentários. Só se o mato-grossense
não tiver amor-próprio.
Alberto Cunha Dourado: O povo de Mato Grosso bem
que merece, pois cada povo tem o governo que merece.
Ney Chendes: São os mesmos de sempre, isso é espólio.
Ou seja, herança, quando não é o pai e a esposa, filhos,
netos, sobrinhos e daí por diante.
Hubaldo Freitas: Velhos querendo voltar a sugar as
tetas do Estado; impossível que o povo ainda acredite
em gente dessa estirpe.
Beth Rocha: Lembro que os professores ficaram meses
em greve e ele não foi bom para os funcionários públicos
e não há nada de obras que foi ele quem fez. Agora aqui
em Várzea Grande a maioria dos bairros não tem esgoto
e aqui é péssimo de água. Eles eram uma família pobre
e agora têm muitas fazendas e as pessoas mais antigas
dizem que eles tomaram muitas terras de pessoas pobres. O Jayme e o Júlio já foram senadores e o que eles
indicaram para Mato Grosso? Nada! Agora, votarei com
o zero bem grande também para governador.
09/03/2018 - Operações e crise tornam governador alvo de críticas
João Peres: Bons eram os governos passados, os políticos falam, mas quem escolhe os governos é o eleitor.
Salustiano Soares: Também fui eleitor do Sr. Pedro
Taques e assim como milhares de mato-grossenses
acreditava que sua administração faria uma revolução
para o bem. Passados três anos, o que restou foi uma
população frustrada com tantos erros em sua administração que hoje deixa o Estado em situação de penúria,
os serviços básicos pouco funcionam, para desespero
dos que mais precisam. Não posso julgar o homem, mas
não mais confio no gestor.
Ivone Didzec: Eu amo Pedro Taques. Simples assim.
09/03/2018 - Adolescente de 15 anos é encontrado sem vida em residência de Cuiabá
Cristiane Oliveira Vasconcelos: Que tristeza!
Rosiane Teixeira: 15 anos... É praticamente uma criança. O que leva uma criança a tomar uma decisão tão
cruel consigo mesma? Que pena! Meus sentimentos a
todos da família.
Newmar Candido da Silva: Lamentável. A tecnologia e
o mundo virtual estão em metástase (maligno) em pessoas que vivem nos tempos modernos. Isso é um desastre.
Dalva Oliveira: Vamos cuidar melhor das nossas crianças e adolescentes.

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

Bairro luta contra estigma da v
A solidariedade e o desejo de mais infraestrutura marcam a vida dos 120 mil
Por Cátia Alves e Carlos Celestino

P

ara ir até o bairro Pedra 90 o
percurso é longo. De carro, em
um dia sem trânsito, os 20 quilômetros que separam o bairro
do centro da capital tomam
em média 25 minutos. Mas a
comunidade geralmente usa o transporte
público, o que pode levar até uma hora na
melhor das hipóteses. É quase uma viagem
para outra cidade.
Essa distância acaba por facilitar o
abandono da população mais carente deste
bairro, que vive bem distante dos olhos da
opinião pública. Em uma rua sem asfalto,
cheia de buracos, sem calçadas e muitos
terrenos abandonados está um pequeno
barraco erguido embaixo de uma majestosa mangueira. Parece um acampamento de
criança, mas é ali que mora o morador mais
antigo do Pedra 90, Adelicio Luiz da Cruz,
de 70 anos, mais conhecido como seo Delicio ou Fumaça.
O seo Delicio é natural do Estado de São
Paulo e contou ao Circuito Mato Grosso
que chegou a Mato Grosso em 1983, para
trabalhar na construção civil. Debilitado
por doenças e sem muita memória, o morador murmura algumas de suas palavras
com dificuldade.
Fumaça tem os olhos avermelhados
como de alguém que enfrenta uma irritação
de poeira constante. Sua casa abriga apenas
uma pessoa deitada, o que o obriga a passar
o dia embaixo da árvore, apesar do convite
que ele insistia em fazer para que a reportagem conhecesse a sua “casa”.
Sentado num caixote de feira, ele conta
um pouco da sua história, o próprio retrato
do bairro, erguido para abrigar trabalhadores das obras de engenharia civil do Centro
Político Administrativo (CPA), na década
de 1980, um período no qual ainda não
existia o populoso Pedra 90 e seus 80 mil
moradores.
“Quando eu cheguei, a população era
pouca, com o tempo uns foram saindo, mas
a quantidade de gente que chegava era bem
maior e assim o bairro foi crescendo”, comenta seo Delicio.
Relembra que o bairro não tinha muita
estrutura, faltava o básico para que os moradores pudessem ficar no local. A luta por
mínimas condições de vida, como o acesso
às redes de água e esgoto, energia, asfalto
e transporte levaram muitos embora, mas,
mesmo assim, alguns, como seo Delicio,
resistiram e continuaram morando ali.
“Energia não tínhamos na época, isso
era o de menos, o problema mesmo era a

água, não tinha no bairro, tinha carroceiros
que vendiam para os moradores”, relembra.
A região hoje chega a abrigar 120 mil
moradores, e a 55ª zona eleitoral é uma das
maiores do estado. Não é à toa que o atual
governador, Pedro Taques, diz, orgulhoso,
ter sido o mais votado ali. O bairro está localizado na região sul da cidade. De acordo
com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são mais
de vinte bairros que formam o
Grande Pedra 90, que engloba o
Industriário, I Nova Esperança I, II e III, Manduri, Cinturão Verde, Vista da Chapada,
Voluntários da Pátria, Sonho
Meu, entre outros.
Com três décadas de história, a realidade social do Pedra
90 ainda é de desigualdade. As
famílias que ali vivem são de pessoas simples e de origem humilde. O líder
comunitário Antônio Marcos Nascimento
Lemos, popularmente conhecido pelos mo-

PRECONCEITO DIFICULTA ACESSO À REDE BANCÁRIA

radores como “Marco Baiano”, é morador há
25 anos do Pedra e há 16 anos ocupa o cargo
de presidente do bairro e porta-voz da comunidade. Ele se autodenomina o responsável
por buscar melhorias para as necessidades
locais.
Baiano nos relata como foi o processo de
povoamento local. Nas palavras do líder comunitário, o surgimento começou em 1989,
sendo que as primeiras famílias foram assentadas na região em 15
de março de 1992. Na época
uma força-tarefa foi realizada
para abertura das primeiras
ruas do bairro, que não tinha
condições para ser habitado.
“O Pedra 90 foi construído
de forma irresponsável, pois
não havia estrutura, faltava luz
elétrica e também rede de esgoto”, diz Baiano.
O incentivo para atrair pessoas para o local foi à doação de terrenos. Os moradores
recebiam lotes e parte uma ajuda de mate-

O EMPRESÁRIO QUE ACREDITOU NO POTENCIAL DO PEDRA 90

O

empresário Edilson Teixeira
Ramos enxergou prosperidade e
oportunidades no Pedra 90. Há
18 anos ele abriu um negócio no
ramo de pecuária no local, na
avenida principal do bairro, a Nilton Rabelo
de Castro, sua área comercial por excelência.
“Na época eu percebi que o bairro ia
crescer muito, tinha muitas pessoas morando aqui e ter um imóvel seria barato. Fiz
um investimento no passado e hoje estou
colhendo os frutos”, relata o empresário.

Q

uando falamos de Pedra 90, as
pessoas relacionam o bairro com
a criminalidade e a violência.
Com quase três décadas de existência, o bairro ainda sofre com
problemas existentes desde seu processo de
criação. Água, luz elétrica e rede esgoto são
uma realidade no Pedra 90, porém o líder dos
moradores argumenta que os serviços deixam
a desejar na qualidade.

Esse preconceito traz inúmeros prejuízos,
inclusive a ausência de redes bancárias na
região. Isso faz com que os moradores do
bairro enfrentem problemas para fazer transações financeiras básicas, pois até hoje não
existe nenhuma agência bancária no bairro,
nem casa lotérica.
Quem precisa realizar depósitos, saques
ou qualquer outro tipo de transação bancária
tem que se deslocar até o centro da cidade.

riais, tijolos e telhas para construção das
casas.
“Eu não fui beneficiado com esse incentivo, eu trabalhei e comprei meu lote, paguei
muito barato, ele me custou uma média de
200 reais”, lembra o líder da comunidade.
Baiano diz que ainda em meados de 1998
todas as famílias da comunidade pegavam
água na única praça que tinha no bairro. O
processo era igual ao praticado na Cuiabá do
século XIX, quando apenas um chafariz era
usado para encher recipientes que eram carregados pelos moradores para abastecer as
casas. As famílias viveram assim por quase
vinte anos, até finalmente receberem água
encanada em casa. Alguns chegam a dizer
que só receberam água em casa a partir de
2000...
“Eu saía com um tambor de 200 litros
de água, empurrando e distribuindo para os
vizinhos, nós pegávamos água numa biqueira”, diz.
Antes de virar bairro, o Pedra 90 fazia
parte da propriedade do Sr. Nilton Rabelo de

O comerciante relata que nunca sofreu um
assalto desde que seu empreendimento foi
inaugurado e que nunca se sentiu ameaçado
no local.
“A segurança do bairro está relacionada
com o contexto geral do país, temos jovens
que não podem trabalhar porque determinadas leis proíbem, mas isso é um atraso, vejo
carros chegando aqui na base da polícia, a
gente pensa que é um bandido e são jovens
que poderiam estar trabalhando ou estudando”, conta.
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RA 90

violência e anseia por melhorias
moradores de uma das regiões mais distantes do centro da capital mato-grossense

Castro, que na época (sem data e ano) tinha
uma dívida com o Executivo estadual e usou
suas terras para pagamento. A terra adquirida
virou o bairro criado pelo governador Jayme
Campos.
“Quando o bairro surgiu, ele começou
como um loteamento na gestão do governador
Jayme Campos, que tinha uma parceria com o
Sr. Nilton Rabelo de Castro. A área era muito boa e ele [Jayme Campos] tinha uma visão
de um grande bairro na distância de 29 km de
Cuiabá. Quando foi lançado, em 1989, o bairro saiu com o slogan do Jayme, mas só foi documentado em 1991”, conta Baiano.
Na época, o slogan do ex-governador era
“Pedra 90”, que significava que ele era a “pedra” da vez naquela eleição e que iria “batizar” um conjunto de bairros em Cuiabá. A expectativa era a criação de 90 novos bairros em
quatro anos de gestão, o que nunca aconteceu.
Mesmo durante a sua fundação, o risco de
não atrair moradores era grande, pelo fato de
ficar longe do centro de Cuiabá. Porém, ao ser
criado com o sonho de dar moradia a quem precisava, esqueceram-se das necessidades básicas
e as famílias foram obrigadas a entrar em suas
casas sem as condições mínimas para habitá-las.

Hoje, o Pedra 90 já dispõe de muitas
ruas com asfalto (de baixa qualidade) e
rede de esgoto, mas ainda está longe da
infraestrutura ideal. São oito escolas municipais e três estaduais, seis Posto de Saúde
da Família (PSF) e uma policlínica, uma
praça e um Poupa Tempo recém-inaugurado. O bairro também conta com um Centro
de Referência de Assistência Social (Cras),
35 km de asfalto, um Centro Integrado Infantil, além de obras previstas como duas
escolas-modelo e uma base da polícia.
Além da falta de infraestrutura a fama de
violento, é um dos problemas da região (ler
reportagem especial o caderno Panorama
pg. 3). “Ele nasceu muito populoso, com 10
mil lotes, e eu acho que isso foi um risco
muito grande e por isso nosso bairro ficou
famoso pela violência”, conta Baiano.
“Quando morre gente no bairro Boa Esperança, falam que é no Preda 90, morre no
Cabral falam que é aqui, Industriário, então sempre somos usados como referência
para ponto de crimes, o que nem sempre é
verdade”, explicou Baiano.
A enfermeira Isadora Ribeiro também
concorda que existe um mito sobre a criminalidade na região. Isadora revela que o Pedra 90 é lugar de pessoas humildes, trabalhadoras, e para ela dizer que o bairro é perigoso
é apenas uma invenção. “Isso não existe na
proporção que é dita na cidade”, diz.
A enfermeira conta que sempre sonhou
em atuar na região. Sua primeira atuação
depois de formada foi trabalhando na policlínica do Pedra 90 e durante este período
sua atuação foi pelo tempo de nove meses.
De acordo com a enfermeira, com a saída de uma profissional da unidade de saúde, foi possível conseguir a vaga tão desejada para atuar no bairro.
“Eu sempre idealizava atuar no Pedra
90, não sei por que, mas sempre quis ficar
aqui e com a saída de uma enfermeira da
unidade de atendimento tive essa oportunidade e não pensei duas vezes: fiquei com
essa vaga”.
Para a enfermeira é a humanidade das
pessoas que a atraiu para o Pedra 90. “Esses comentários não existem, aqui as pessoas são boas, trabalham bastante, são
dignas e o bairro não é esse grande perigo,
estou sempre aqui e não vejo tanto risco e
perigo”, relata a enfermeira.
É a enfermeira quem cuida da saúde do
morador mais antigo do bairro, seo Delicio.
O idoso é exemplo da solidariedade do Pedra
90. Sem familiares, todos no bairro afirmam
que cuidam dele e impedem que “Fumaça”
seja alvo de violência. Os vizinhos também
garantem que haja, de alguma forma, alimento na moradia improvisada de Delicio.

PEDRA 90 TEM UMA DAS MAIORES ZONAS ELEITORAIS DE MT

ETERNIZADA NUMA ESTÁTUA DE BRONZE

P

oucos sabem, mas uma das mulheres mais velhas do mundo foi
uma ilustre moradora do Pedra
90. Conhecida como orgulho do
bairro, Ana Martinha da Silva
era filha de escravos, nasceu na comunidade de Barreiro, município de Chapada dos
Guimarães, no dia 25 de agosto de 1880,
conforme certidão de nascimento registrada
no cartório chapadense. O pai era Martinho
Fernandes da Silva.
Conhecida como a mulher mais velha do
Brasil, ela chegou a entrar para o Guinness
Book (Livro dos Recordes) como a mais
velha do mundo. Os documentos
dela estavam no Reino
Unido,
onde eram analisados para

VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES GANHARAM CASAS

C
O

bairro abriga uma das maiores zonas
eleitorais de Cuiabá, a 55ª. Por condensar um grande número de eleitores, a
região é um verdadeiro atrativo para
a classe política que visita o Pedra 90, sempre na
época de eleições, com promessas de prosperidade e investimentos básicos no bairro. Porém,
muitas dessas promessas até hoje não se tornaram
realidade.
A menina preciosa que decide campanhas e elege poderosos ainda segue em agências bancárias.
Os 14 quilômetros de asfalto entregues em 2015,
na gestão do prefeito Mauro Mendes junto com o
governador Pedro Taques, em novembro de 2015,
são apenas uma parte do que foi considerado pelos
mesmos como um urbanização total do bairro. “Fizemos o compromisso de asfaltar 100% o Pedra 90
e hoje estamos entregando a última parte. Quero
agradecer aqui a todos nossos parceiros, governador, secretários, vereadores e todos aqueles
que ajudaram a administração nessa conquista.
Vamos continuar trabalhando com seriedade pela
cidade de Cuiabá e investindo para dar retorno ao
cidadão”, afirmou o prefeito à época.
Infelizmente, a realidade do Pedra 90 é muito
diferente do discurso. Além de possuir uma estru-

tura asfáltica de qualidade ruim que requer
atenção, os pedestres não têm calçadas em
muitas ruas para andar em segurança, água
de qualidade é uma necessidade sempre mencionada pelos moradores e basta um giro pela
região para encontrar muitas ruas sem asfalto.
Além disso, os moradores ainda aguardam a
instalação das prometidas agências bancárias.
Enquanto isso, todos precisam se deslocar até
centro para buscar por esses serviços. Um
trajeto que pode durar mais de uma hora se
for feito via transporte público.
“Tudo que já temos é um ganho muito
grande para essa sociedade que era e é discriminada. Eu ouvi de muitos políticos que um
bairro nessa distância não deveria nem existir.
Hoje é a menina dos olhos de políticos, mas são
poucos os que fazem algo pelo bairro”, criticou
o líder do bairro, Antônio Marcos Nascimento
Lemos, morador da Rua 10.
“Foram muitas gestões de políticos e a
gente sempre esteve em cima cobrando o que
a população precisa. Muitos políticos fizeram
barulho que iam trazer as coisas, mas era tudo
mentira. Nós acabamos perdendo o que nós
tínhamos”, conclui.

inclusão no Guinness Book. Seu trabalho
foi como cozinheira até os 103 anos, numa
fazenda de Várzea Grande.
Ana Martinha era filha de escravos, presenciou a libertação dos negros no Brasil.
Durante os séculos de vida, foi memória
viva da história da Baixada Cuiabana e do
Brasil. Quem conviveu com ela a descreve
como uma mulher lúcida, com saúde e boa
memória, que passou os seus últimos dias
no Pedra 90.
Atualmente, a única praça do bairro
Pedra leva o nome de Ana Martinha da Silva e ali há uma estátua de bronze em sua
homenagem. A obra foi confeccionada pela
artista plástica Esterlita Cecília Rodrigues,
formada pela Faculdade de Belas Artes de
São Paulo e pós-graduada pelo Museu
de Arte Contemporânea.
Ana Martinha faleceu em 2004,
aos 123 anos, um mês antes do seu
aniversário. Na época de sua morte,
seu corpo foi velado na Rua 50, quadra
211, casa 05, no Pedra 90, seu enterro
foi no Cemitério Bom Jesus no Parque
Cuiabá. Hoje, ela faz parte das memórias do bairro.

om o desenvolvimento do Pedra 90,
na época foi criado o bairro Voluntários da Pátria, uma parceria com o 9º
Batalhão de Engenharia e Construção (BEC) para abrigar os soldados e
oficiais da época. Porém pela distância, a área
foi cedida para mulheres vítimas da violência
doméstica ou que estavam saindo do sistema
prisional, e para moradores que haviam perdido suas casas em enchentes.
Essas pessoas foram levadas para o Pedra 90, porém hoje o local leva o nome de
bairro Voluntários da Pátria. Mulheres que
estavam no período de risco, que estavam
sendo ameaçadas e a Justiça as afastara
dos respectivos companheiros para que não
sofressem violência, eram levadas para lá,
segundo Baiano.
Ele conta que infelizmente a violência
contra a mulher no bairro ainda é muito
presente. Segundo ele, uma semana antes da
realização desta entrevista, um homem “brincando” com sua companheira de roleta-russa,

teria dado um tiro em sua cabeça, outro teria
matado a parceira a facadas e, num terceiro
caso, a esposa matou o companheiro por
estar cansada de sofrer violência doméstica.
Isso tudo em um período de 15 dias.
“O homem precisa respeitar a mulher.
Nós temos que conscientizar os moradores,
e fazemos isso através de ações assim. Para
conscientizar que as mulheres precisam de
respeito. O Pedra 90 tem que ter um resultado de conscientização, de investimento, de
acompanhamento, de prevenção de verdade.
Não só na época do Dia Internacional da
Mulher, mas todos os dias”.
O JOGO - * Roleta-russa é um jogo de azar
em que os participantes colocam uma bala –
geralmente apenas uma – em uma das câmaras
de um revólver. O tambor do revólver é girado
e fechado, de modo a que localização da bala
seja desconhecida. Os participantes apontam o
revólver para suas cabeças e atiram, correndo
o risco da provável morte caso a bala esteja
na câmara engatilhada.
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DANÇA DAS CADEIRAS

Ideologia é ‘esquecida’ por candidatos
As mudanças de blocos e partidos pelos políticos sempre levaram em conta algo escasso nas campanhas há pelo menos seis
anos: dinheiro

A

dança das cadeiras na política brasileira virou uma rotina bianual.
Com a proximidade das eleições,
tudo piora e Mato Grosso segue
no protagonismo da infidelidade
ideológica partidária, com políticos que sempre seguem os próprios interesses.
Nos últimos anos, o deputado federal Fabio
Garcia saiu do Partido Democrata Trabalhista
e foi se abrigar no – nada a ver com trabalhismo ou centro-esquerda – Democratas (DEM),
um partido que representa a extrema direita no
Brasil. Assim também o fez Mauro Mendes, do
chamado Partido Socialista Brasileiro, que rumou para o mesmo DEM.
O caso mais extremo foi o de Serys Slhessarenko, direto do núcleo duro (e à esquerda) do
Partido dos Trabalhadores (PT) para o partido
da Igreja Universal do Reino de Deus, o Partido Republicano Brasileiro (PRB). Lá, Serys
irá cerrar fileiras com antagonistas políticos de
outros tempos, como o pastor e prefeito do Rio
de Janeiro Marcelo Crivella ou o deputado federal e católico reacionário Celso Russomano.
Ainda assim, ela está longe de ser a campeã
de mudanças de camisa ao sabor da conveniência. Em Mato Grosso, o posto cabe com folga
ao deputado federal Valtenir Pereira. Ele começou a vida no Partido Socialista Brasileiro, foi
para o Prosperidade (Pros), depois o novíssimo
Partido da Mulher Brasileira (PMB), de onde
foi pro velhíssimo Partido do Movimento Democrático Brasileira (PMDB), daí acabou retornando para o PSB. Pobre da equipe responsável pela impressão dos cartões de visita desse
parlamentar.
Claro que Valtenir não está sozinha nessa
de ser, digamos, volúvel com a ideologia que
defende. O pastor Victório Galli, por exemplo,
largou seu antigo Partido Social Cristão (PSC)
para seguir o ex-capitão Bolsonaro no Partido
Social Liberal (PSL), que defende medidas
pouco cristãs como o uso de armas pesadas
pela polícia e a castração química.
Infelizmente, essa ‘dança das cadeiras’ é
uma tendência nacional. Aliás, entre os 135 deputados federais que saíram de uma agremiação para outra, nada menos que 34 trocaram de
partido mais de uma vez. E isso só nos últimos
três anos. Um quarto deles fez isso já no exercício do atual mandato. São 513 deputados no
parlamento nacional e eles já mudaram de legenda 189 vezes, de acordo com os dados presentes no site da Câmara dos Deputados.
Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso,
os ânimos estão excitados com o início da chamada janela partidária (período em que podem
trocar de sigla livremente, sem sofrer as sanções da lei e sem precisar se adequar a uma das
exceções – veja quadro nesta mesma página).
Até agora, as mudanças na casa das leis
mato-grossenses têm sido mais sutis, com os
protagonistas dos troca-trocas mantendo mais
ou menos a mesma linha ideológica, como
Allan Kardec, que já abandonou oficialmente o
PT para de lá se filiar muito provavelmente ao
Partido Comunista do Brasil (PCdoB), PSB ou
mesmo o PDT.
Mas as definições presentes nos sites de
cada partido nem sempre contêm o que eles são
de fato. É só ver o Partido Social Democrático
(PSD), fundado a partir de dissidentes do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB),
do DEM e do Partido Progressista (PP), todos

reprodução

Por Rodivaldo Ribeiro

notadamente mais à direita, e que mesmo assim
consegue perder quadros para o Solidariedade,
que se coloca como partido identificado com
“a luta dos trabalhadores e dos movimentos
sociais”. É para onde foi o deputado Leonardo
Albuquerque, em ato festivo celebrado na terça-feira (13), com José Carlos do Pátio e Paulinho da Força.
Se há dúvidas quanto ao apego de Leonardo
às bandeiras defendidas pelo seu novo partido,
o mesmo não acontece com o discurso público do secretário de Estado de Cultura, Kleber
Lima. Ex-militante do PCdoB, agora também
filiado ao Solidariedade e que terá seu caminho, dizem todos os próximos a ele ao menos,
seguido por outro ex-PCdoB e também secretário de Taques, Suelme Evangelista, da Agricultura Familiar. A outra possibilidade de ‘Biela’ é
o Partido Popular Socialista (PPS). Outro homem de Taques por lá também é o presidente do Intermat, Cândido Teles, que promoveu
uma mudança ideologicamente não tão sutil assim, pois saiu do DEM para se juntar aos ditos
solidários.
Ex-companheiros de Suelme, o presidente
da Assembleia, Eduardo Botelho, e Adriano
Silva também resolveram deixar esse negócio
de socialismo brasileiro de lado para embarcar
com os dois pés direitos no DEM. Deveriam se
juntar ao bloco de apoio à reeleição do governador, até o fechamento desta edição composto
essencialmente por Oscar Bezerra, Mauro Savi
e Max Russi, já que como Dilmar Dal Bosco
desistiu de Pedro Taques na terça-feira (13).
Bezerra, aliás, anda meio confuso ideologicamente, dado o número de bandeiras, ideias e
lutas que diz estudar seguir. Discurso e entendimentos vão do DEM ao Solidariedade, passam pelo Partido Verde (PV) e PSDB e chegam
ao Partido da República (PR).

O que entra no jogo

As mudanças de blocos e partidos sempre
levaram em conta algo escasso nas campanhas há pelo menos seis anos: dinheiro. Desde quando o Supremo Tribunal Federal (STF)
entrou numas de proibir o financiamento empresarial, o fundo partidário (de astronômicos
R$ 888 milhões neste 2018) passou a ter importância muito maior e ainda foi reforçado

por outro número assustador, o R$ 1 bilhão e
700 milhões aprovados na chamada reforma
política do ano passado para os políticos fazerem campanha eleitoral.

Na negociação dessa
dinheirama, políticos capitalizam de maneira direta suas potencialidades,
como suas bases de eleitores e prováveis filiados,
além de ter de lidar com
outros mais subjetivos,
como cargo pretendido e
o tamanho da sigla, além
do cargo pretendido.
Outra variável que
entra na conta é o número de deputados federais eleitos em 2014,
pois os quase R$ 900
milhões são divididos
entre os partidos conforme a quantidade de deputados. Quem tem mais
leva mais. É o motivo de
ninguém nunca anunciar
logo para onde vai e na
maioria das vezes só trocar de partido no apagar
das luzes do prazo, na
primeira semana de abril.
A janela partidária é o nome do período
previsto por lei no qual políticos podem trocar
de partido sem sofrer punição por infidelidade
partidária.

Dilmar Dal Bosco abandona governo na ALMT

O

governador Pedro Taques (PSDB)
perdeu oficialmente seu líder de
bancada na Assembleia Legislativa,
Dilmar Dal Bosco (DEM), que anunciou na noite de terça-feira (13) o abandono
do compromisso. A história já era aventada
nos bastidores e chegou a termo no momento
em que o deputado leu sua carta de despedida
durante a sessão plenária. A justificar o ato,
Dal Bosco falou em “inviabilidade” de apoiar
o governador para a corrida à reeleição.
Durante a leitura, o deputado, que buscará
a própria reeleição, fala explicitamente sobre
as eleições deste ano, de “distâncias” de sua
base eleitoral e das “necessidades políticas”
de seus eleitores. “Portanto, convicto de
que fiz o melhor pelo nosso Estado e por
este governo, em caráter irrevogável, venho
comunicar que, a partir deste momento, não
mais farei a interlocução entre vosso gabinete e esta Casa de Leis na função de líder do
governo”, disse na tribuna.
Rumores sobre o rompimento vinham
desde pelo menos janeiro. O tucano conseguiu
amenizar as divergências e pediu pessoalmente a Dal Bosco que continuasse na articulação
com os deputados. Ele sabia, entretanto, que o
deputado não tão secretamente assim já procurava meios de viabilizar a candidatura de

Jayme Campos, como o próprio anda repetindo
há semanas a quem quiser ouvir. Dilmar era
mais discreto, mas também não negava essa
movimentação a jornalistas.
Segurou o quanto pôde o momento da saída, mas não fez muito esforço para impedir a
abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a destinação do Fundo
Estadual de Transporte e Habitação (Fethab)
e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (Fundeb). Ele
inclusive assinou a abertura da chamada CPI
dos Fundos, com Mauro Savi (PSB), Allan Kardec (PT) e Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD),
como membros.
Mesmo dizendo na carta e no plenário
que este é apenas o fim de um ciclo, “porém a
parceria e companheirismo continuam”, Dilmar
Dal Bosco andou publicando fotos no Facebook
e Instagram com Jayme e Júlio Campos afirmando com todas as letras a candidatura do
primeiro ao governo, assim como as em outros
estados, como o Diretório Nacional afirmou na
convenção do dia 8 de março.
O também deputado e atual secretário de
Cidades, Wilson Santos, se adiantou e decidiu
sugerir Leonardo Albuquerque parar liderar a
bancada do governo na Casa.

CPI dos Fundos

A nova pedra no sapato de Taques
A investigação de suposta destinação incorreta no repasse de recursos dos Fundos Estaduais de Transporte e da Educação (Fundeb)
é o novo obstáculo à reeleição do governador
Por Rodivaldo Ribeiro

A

lém da investigação da chamada
Grampolândia, o governador Pedro Taques (PSDB) tem outro duro
embate a travar enquanto tenta
viabilizar apoios à própria reeleição e ela responde pelo nome de
CPI dos Fundos, relacionada à investigação
de suposta destinação incorreta e atrasos no
repasse de recursos do Fundo Estadual de
Transporte e Habitação (Fethab) e do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação (Fundeb).
A CPI é formada pelo governista (ao me-

nos no acordo com o partido, que tem inclusive secretários no governo Taques) Mauro Savi
(PSB), o opositor Allan Kardec (PT) e Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD).
Por agora, a CPI já pediu a feitura de uma
consulta ao Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) sobre a execução de recursos
do Fundeb e que o governo apresente à Controladoria Geral do Estado (CGE) cópia do
parecer de auditoria nos repasses do Fethab.
Em outra frente, requereram à Casa Civil
documentos para comprovar a lisura das nomeações dos membros do Conselho do Fundeb para o biênio 2015-2016.
Os deputados andam reclamando da demora em repassar os documentos e somente

uma oitiva foi realizada até agora, na terçafeira (13), com a diretora nacional do Fundeb,
Sylvia Cristina Toledo Gouveia. Ela foi à Assembleia em substituição a Antônio Estrella
Pedrosa.
Ela contou que não há notícia de que outros estados também tenham retido repasses
às prefeituras, como Mato Grosso fez, de
acordo com o que aponta a Associação Matogrossense dos Municípios (AMM). Também
informou que a União não atrasou as transferências para o fundo regulamentado pela Lei
11.494/2007.
“Até porque o repasse deve ser semanal e
cai automaticamente no Fundo, devendo ficar
à disposição de imediato”, afirma Sylvia. Ela

ressaltou que eventuais desrespeitos à legislação, no entanto, devem ser apurados pelos
tribunais de contas.
Outros pedidos feitos pela CPI até agora
foram à Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), de cópias e originais das notas de ordem
bancária extraorçamentárias (NEX) referentes
aos meses de setembro a dezembro de 2017
(NEX é o registro dos repasses do Fundeb
feitos aos municípios e à rede estadual de
Educação) e à Superintendência do Banco do
Brasil em Mato Grosso para encaminhamento de relatório com a contagem detalhada das
autorizações de repasses de receita com data e
valor de arrecadação e da conta simples relativos aos quatro anos do governo Pedro Taques.
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O DESAFIO AMBIENTAL

Não somos os vilões do desmatamento
A afirmação é do produtor Caio Penido que lidera uma iniciativa no Araguaia para estimular práticas sustentáveis e buscar fundos
de financiamento para proteção de áreas verdes obrigatórias por lei nas propriedades rurais de Mato Grosso

Por Juliana Arini

E

m pleno Araguaia, no coração
do país, pecuaristas e agricultores enfrentam o estigma de serem
apontados como os responsáveis
pelo desmatamento. A proposta
de um grupo de 50 proprietários –
que integram a Liga do Araguaia – é lutar para
mudar essa associação direta do agronegócio à
devastação.
O grupo deseja conquistar corações, mentes
e fundos de financiamento, ressaltando os pontos
positivos do setor, como as áreas verdes que preservam, e vencer os desafios ambientais impostos pelo Código Florestal Brasileiro (Lei Federal
nº 12.651, de 25 de maio de 2012) e por regras
de compra cada vez mais restritas para os produtos nacionais.
A grande maioria desses produtores culpa o
governo pelos altos números do desmatamento
nas regiões de produção. O problema teria raiz
em uma grande mudança de paradigma e no
crescimento da importância com as questões
ambientais pós-Conferência Mundial do Meio
Ambiente do Rio de Janeiro, a Eco-92;
Antes desse período, os produtores teriam
sido estimulados pelo próprio governo federal
a praticar derrubadas tanto no Cerrado quanto
na Amazônia. “Recebíamos cartilhas do extinto
IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal) indicando que as margens de rios eram
as primeiras que deveríamos cortar. E por muitos
anos, se não derrubássemos as matas, o próprio
governo declarava a propriedade improdutiva.
Depois, simplesmente mudaram as regras e disseram que estava tudo errado e que nós teríamos
que pagar para recompor o que cortamos, pois
erámos criminosos ambientais”, diz Marcos Antônio Dias Jacinto, veterinário e proprietário da
fazenda Barranco Alto, e um dos integrantes da
Liga do Araguaia.
De fato, foi o próprio governo federal que
estimulou a ocupação do Cerrado e de parte da
Amazônia para produção de grãos e a criação
dos rebanhos. A incorporação da região Centro
-Oeste à fronteira agrícola nacional começou em
1975. Os programas de maior impacto foram o
Programa para o Desenvolvimento do Cerrado
(Polocentro) e o Programa Nipo-Brasileiro para
o Desenvolvimento do Cerrado (Proceder).
Na Amazônia Legal foram os programas da
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia os maiores responsáveis pela chegada das
primeiras fazendas. A autarquia do governo federal do Brasil foi criada no governo de Castelo
Branco, em 1966, com a finalidade de promover
o desenvolvimento da região amazônica, gerando incentivos fiscais e financeiros especiais para
atrair investidores privados, nacionais e internacionais. A já extinta Fundação Brasil Central
(FBC), criada em 1967, também trouxe muitos
homens à região através da Superintendência do
Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) –
autarquia vinculada ao então Ministério do Interior, também no governo Costa e Silva.
Nesse período, os homens que aceitavam deixar o Sul e o Sudeste para levar os ideais nacionais de desenvolvimento à Amazônia e ao Centro-Oeste, ainda desocupados, eram verdadeiros
heróis. “Lembro-me de uma matéria de capa de
uma revista que tinha uma foto do meu pai. Eles
falavam bem dele e o chamavam de desbravador. Mas na matéria ele estava sentado em um
toco queimado com um bezerro amarrado e atrás
tinha capim. Mas aquilo não era vergonha, aquilo era nossa rotina. Ele era o herói, o pioneiro do
desenvolvimento”, conta Carlos Penido.
Foram a partir das iniciativas de financiamento e incentivo para a ocupação do Cerrado, que
inclusive atraíram o patriarca da família Penido
a Mato Grosso, que os índices do desmatamento
dispararam. Em 1989, após os primeiros alarmes
internacionais soados na Conferência de Meio
Ambiente de Estocolmo, produzida pela Organização das Nações Unidas, foi criado o primeiro
sistema de monitoramento do desmatamento no
país, realizado pelo Instituto de Pesquisas Espaciais Nacionais (Inpe).
Hoje, segundo dados
do próprio sistema, restam em Mato Grosso cerca de 60% de sua cobertura original, sendo mais da
metade relativa às regiões
de Floresta Amazônica.
“Por muitos anos vivemos com essa imagem
de nossos pais como heróis (que derrubaram o
que está aberto nas fazendas), e hoje fomos pegos
de surpresa com a mu-

dança de discurso. Estão querendo transformar
a gente em bandido”, explica Caio.
Além da imagem negativa, essa associação
traz inúmeros danos econômicos. A produção
de carne lidera as exportações do país e representa cerca de 30% do Produto Interno Bruto de
Mato Grosso. Porém, desde que o coro por mais
respeito ambiental cresceu, a imagem da produção agropecuária no Estado sofreu um baque.
“O relatório do Greenpeace (A Farra do Boi,
2008) foi um dos primeiros choques. Antes ainda nos considerávamos heróis, mas com esse relatório os frigoríficos se comprometeram a não
comprar mais carne da cadeia do desmatamento.
E acho que na época (em 2008) não tínhamos
informação sobre desmatamento. Não havia
sequer o Novo Código Florestal (de 2012). Foi
uma estratégia injusta, porém tenho que reconhecer que foi eficiente”, conta Penido.
A medida travou o desmatamento desordenado na época. A questão dos números era um
dos problemas até para os produtores, pois muitos desconheciam a velocidade das derrubadas.
A busca por mais informações e mudanças que
pudessem retirar municípios e propriedades particulares do ‘embargo’ do Ministério Público
Federal e do mercado criou alianças inusitadas.
Foi a partir desse momento que uma inusitada aliança surgiu, a de ambientalistas com
produtores. A motivação do diálogo foi esse
endurecimento dos compradores. “Precisávamos resolver os problemas das fazendas e dos
municípios embargados. Foi a primeira vez que
ouvimos que as boas práticas ambientais dariam
mais valorização ao produto. E isso nunca se
concretizou. Muitos (como eu) até investiram
muito nesse caminho, mas a valorização nunca
ocorreu”.
A própria Aliança do Araguaia é resultado
desse momento. A iniciativa tem o apoio da
ONG The Nature Conservancy Brasil (TNC) e
do movimento Carne Sustentável do Campo à
Mesa, da ONG Imaflora, e do The Sustainable
Trade Initiative, e quer criar uma forma de diagnóstico que ajude os produtores a seguir pelos
caminhos da sustentabilidade.
O primeiro passo é o diagnóstico das propriedades para ajustá-las às atuais normais ambientais impostas pelo Código Ambiental. Algumas
questões que não seguem exigências legais, po-

rém são medidas que podem valorizar a carne
no mercado internacional com os cuidados com
o bem-estar animal, também são apresentadas.
Na fazenda Água Viva, em Cocalinho, uma
das propriedades modelo da Liga, a preocupação com o bem-estar animal é um dos atrativos.
A propriedade também tem vários modelos de
recuperação de áreas degradadas, principalmente nas Áreas de Preservação Permanente
(APPs), que podem ser apresentadas aos demais
produtores.
Os currais circulares, onde os tratadores dos
animais não usam nenhum tipo de manipulação
que possa estressá-los, são as estrelas do local.
Os animais também não são castrados e o sistema de rotação de pastagem ajuda a preservar o
solo e aumentar a produção por arroba.
A falta de valorização das áreas verdes ainda
é o gargalo desse processo. “Não existem produtores de carne no mundo, de nenhum país, que
tenham as áreas verdes que o país apresenta em
sua produção. Temos mais de 50% de nossas
matas preservadas e ainda assim somos líderes
na produção. Onde estão as florestas da Europa
e dos Estados Unidos?”, questiona o produtor
Marcos Jacinto.
Buscar mecanismos que ajudem nessa valorização é uma das reivindicações desses produtores. Uma das possibilidades são os fundos
internacionais e promessas de pagamento por
desmatamento evitado que também começaram
no âmbito das Conferências Mundiais do Clima,
em 1992. “É uma bela promessa, mas ainda nada
ocorreu. E esse é o nosso temor, os produtores
precisam ser pagos por todo o investimento para

seguir as novas regras ambientais, o que é muito
caro, não pode ficar apenas nas costas do setor”,
diz Caio Penido.
Uma das esperanças do grupo é ter acesso
a parte dos R$ 160 milhões que serão investidos através da estratégia do programa Preservar Conservar e Incluir (PCI), promovido pelo
governo do Estado. Lançada na Conferência do
Clima de Paris, COP21, em dezembro de 2015,
esse foi o primeiro passo do Estado para buscar
fundos internacionais para investir na conservação local.
Um dos obstáculos para que os produtores
também tenham acesso a esses produtores é justamente a adequação ambiental dos produtores
às exigências legais.
“Esse é um investimento que vem dentro do
âmbito do protocolo de REED (o mecanismo de
pagamento por desmatamento evitado), e que
não teria acontecido sem a PCI. Foi muito forte para esses países saberem que o governador
apoia o programa e vai criar metas para combater o desmatamento. Agora, o dever de casa precisa ser feito, mas não temos muita evolução”.
“Nós temos mais de 50% de nossas matas
preservadas e somos a maior potência ambiental do planeta. Os produtores daqui não querem
mais ser vistos como vilões, eles querem apoio
para seguir o Código Florestal, mas que isso seja
uma vantagem competitiva que agregue valor
aos nossos produtos”, conclui Penido.
Para muitos analistas, o desmatamento evitado pode ser a solução para os produtores de
Mato Grosso. Para Steve Schwartzman, diretor
de políticas para florestas tropicais do Environmental Defense Fund (EDF), uma das entidades
que justamente atua com esses fundos de REED,
o PSI pode beneficiar diretamente produtores
como os da Liga do Araguaia.
“Já fizemos inúmeras pesquisas com consumidores. Na hora da pesquisa todos dizem que
pagariam pela conservação da floresta pelos
produtores, porém, na hora da compra, não é o
que vemos. Na verdade, o consumidor procura
preço. Minha sugestão é realmente a valorização desta floresta em pé e que vocês invistam
em ferramentas que possam de fato comprovar
que essa preservação está ocorrendo, pois as informações mais comprovadas, quando falamos
de eficiência em conservação, estão relacionadas
às Terras Indígenas, logo, se conseguissem ferramentas para isso, seria um caminho positivo
para muitos fundos internacionais”, diz.
Um dos grandes fundos para esse tipo de iniciativa também faz parte da Conferência do Clima. Desde a Cop-21 de Paris, ficou acertado que
os países que já enriqueceram queimando combustíveis fósseis e florestas, como as nações da
Europa, devem pagar para as nações que ainda
precisam crescer pelas emissões evitadas, sejam
elas via as matas que não serão convertidas em
florestas ou as emissões de combustíveis fósseis.
O Fundo do Clima, por exemplo, prevê que os
países mais ricos do mundo contribuam para
combater a mudança climática com até US$ 100
bilhões por ano a partir de 2020.
“O deadline para os compromissos está chegando e seria pós-2020. E agora a grande pergunta é: quem está pagando pelos serviços ambientais que a floresta provê para a humanidade
(com a água e o equilíbrio climático)? São essas
pessoas que podem ser beneficiadas com esses
fundos”, conclui Schwartzman.
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DESTAQUE MUNDIAL

Extra é premiada com Diamante e Ouro
Distribuidora da Ford recebeu os prêmios do Programa de Excelência e Suporte Operacional pelo atendimento nas lojas de Sinop
e Cuiabá
Por Cátia Alves

O

grupo Extra Caminhões recebeu os prêmios do Programa
PESO (Programa de Excelência e Suporte Operacional)
entregue aos distribuidores
da rede que mais se destacaram no aprimoramento pós-venda e satisfação dos clientes. Em Mendoza (Argentina),
a concessionária recebeu o Prêmio Diamante
para a loja de Sinop e o Prêmio Ouro para a
loja de Cuiabá.
“Apenas quatro distribuidoras do Brasil
receberam o Prêmio Diamante este ano, e
uma delas foi a Extra Caminhões de Sinop,
que se trata da excelência máxima em pósvenda, peças e venda de caminhões. Ou seja,
os clientes da região de Sinop estão 100%
satisfeitos com a Extra. É um premio inter-

nacional global e para a Extra é um cartão
de visita e um orgulho muito grande”, destacou o empresário Persio Briante.
Em agosto de 2017, em busca de ampliação da marca no mercado, a Extra Caminhões inaugurou oficialmente sua loja
em Sinop, considerada a Capital do Nortão.
Na época, o empresário, em entrevista ao
Circuito Mato Grosso, contou que a filial
estava sendo certificada como distribuidor
com altíssima nota em pós-venda.
Há mais de 20 anos no mercado, a Extra
Caminhões se consolida com sucesso, sempre próxima de seus clientes. A sede, localizada na capital mato-grossense, recebeu a
premiação Ouro e se consagra como a única a receber duas premiações do Programa
PESO no Brasil.
O empresário explicou que tudo é avaliado, desde a cor padrão das lojas, os uniformes, até a entrega dos automóveis aos

Presidência e diretoria da Ford posam com os concessionários brasileiros que receberam
premiação Diamante e Ouro em evento ocorrido em Mendoza (Argentina), no dia 8 de março

Persio Briante posa com o certificado Diamante, ao lado do diretor regional da Ford, Eduardo
Campello. “Prêmio máximo recebido após 17 anos de muito trabalho”, comemora

clientes. Segundo ele, a avaliação leva em
consideração até se o vidro está com marca de dedos, se o tapete está lavado, enfim
os critérios são altíssimos e comparados ao
padrão ISO (International Organization for
Standardization, ou Organização Internacional para Padronização).
“A gente compartilha isso com os nossos
funcionários e colaboradores da empresa,
fornecedores, pois sem eles isso não teria
acontecido. Hoje a Extra tem um nível de
técnicos reconhecido nos Estados Unidos
com mecânicos capacitados, certificados em
todos os cursos para atender os caminhões
em qualquer lugar. Além do 0800, 24 horas
por dia, você liga em uma das nossas lojas e
sempre terá alguém para te atender”, enfatiza
Briante.
Desde que foi criado, em 2003, o programa PESO tem contribuído para aumentar a
eficiência e o nível de satisfação dos clien-

tes com os serviços da rede Ford Caminhões. Ele avalia semestralmente todos os
distribuidores nos quesitos de qualidade das
instalações, serviços, peças, vendas e satisfação dos clientes. A cada edição, o nível de
exigência da pontuação é elevado, tornando-se mais difícil o desafio de receber este
reconhecimento.
“Receber esse prêmio mostra a dedicação, mostra que a Extra não é uma empresa
de uma pessoa, mas uma empresa que procura valorizar seus colaboradores e que sem
esses colaboradores valorizados jamais teríamos conseguido tamanho reconhecimento”,
sintetizou Persio.

Lojas:
Cuiabá - Avenida Fernando Corrêa da Costa,
n° 5700, bairro Coxipó
Sinop - Rua João Pedro Moreira de Carvalho,
nº 2794, Setor Industrial

Show Safra 2018

Evento entra na agenda nacional da Ford
Feira mato-grossense entrou para o circuito de eventos nacionais da montadora. Visitantes poderão conhecer a nova linha 2018/2019
e o que há de melhor no mercado
Por Cátia Alves, com assessoria

O

Show Safra 2018 – BR-163
acontece nos dias 20 a 23
de março em Lucas do Rio
Verde (334,2 km de Cuiabá)
com uma vasta programação
para os agricultores. Pensando nisso, a Distribuidora Ford Caminhões
levará aos visitantes o lançamento da linha
completa 2018/2019, além do moderno caminhão 30 por 31, 8 x 2.
“Também estaremos com toda a linha F
tradicional completa, todos os produtos da
Ford em um estande moderno. Gostaria de
anunciar também que o Show Safra foi incluído no circuito nacional de feiras, passando a ser um evento da Ford. É um evento
muito grandioso, nos níveis de agro show
como os de Ribeirão Preto, entre outros
eventos nacionais do setor agrícola”, contou
o empresário Persio Briante.
Os visitantes poderão conferir ainda a
linha de caminhões traçados que oferece
economia e com um ótimo custo-benefício.
“Essa linha é muito usada no setor agropecuário, principalmente na parte de confinamento de bovinos”, explicou Briante.
Os clientes que quiserem fechar negócio e adquirir o que há de mais moderno no
mercado hoje poderão falar com os profissionais que estarão nos três dias de evento.
A equipe é formada por 10 pessoas e promete condições imperdíveis de pagamento para
você sair de lá levando o seu Ford.
“Teremos diversos tipos de financiamento, inclusive com juros extremamente inte-

ressantes, com carência de até 90 dias para
pagar a primeira prestação, então é a oportunidade para o cliente fechar negócio. Teremos técnicos engenheiros da companhia
para tirar todas as dúvidas sobre os nossos
produtos e melhor atender o agricultor”,
disse Persio.
Para o empresário, fazer parte do evento
mostra o quanto o Estado de Mato Grosso
está hoje entre as economias que puxam o
PIB brasileiro pelo agronegócio e a previsão é que várias unidades sejam vendidas
durante o evento.
Este ano, o Show Safra agrega à sua programação uma cadeia produtiva que tem
participação de 28% no Valor Bruto da Produção (VBP) de Mato Grosso (dados Imea-MT). A bovinocultura, a criação de aves
e a suinocultura estão entre as principais
consumidoras da produção de milho e soja
no estado, setores responsáveis por 61% do
VBP mato-grossense.
O presidente da Fundação Rio Verde (realizadora do evento), Marino Franz, reafirma que o Show Safra BR 163 é um evento com dimensões nacionais e que sempre
teve como intuito agregar toda a cadeia do
agronegócio.
“Assim como a agricultura, a cadeia de
produção de proteína animal está presente
em toda a extensão da BR-163. Em torno de
15% da nossa estrutura e programação serão
voltados para esse segmento nesta edição,
com discussões relacionadas a mercados,
tecnologias, equipamentos, sanidade animal, entre outros temas pertinentes a estes
setores”, declara Franz.
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AL MANZUL

Premiado árabe inaugura nova casa
Buscando se renovar sem sair da tradição, o restaurante ampliou seu atendimento a duas áreas de lazer: a interna (tradicional) e
a externa, uma das grandes novidades

Requinte na hora de servir

O Al Manzul foi fundado em maio de 1991
pelo libanês Salah Ayoub, já falecido, e por sua
esposa, Clariman de Lima Ayoub, que comandou a cozinha do Palácio Árabe durante anos.
A matriarca da família se aposentou recentemente e entregou o comando ao filho do casal,
responsável pelas mudanças atuais.
Jamil garante que o negócio para ele significa mais que uma fonte de renda. “É a divulgação e valorização da cultura de minha família através dos sabores tradicionais de nossa
terra, o Líbano”, diz.
Com a morte de Salah – o patriarca e idealizador do restaurante que funcionava na casa
da família –, o Al Manzul chegou a fechar, mas
foi reaberto quatro anos depois. A família do
libanês continuou tocando o negócio que agora busca se modernizar para mais bem atender à nova clientela. O restaurante também
está se adaptando à nova fase financeira que
enfrenta todo o Brasil.

O cardápio do sheik em Cuiabá

juliana arini

juliana arini

juliana arini

O maître Marion Sobral, que nos recebeu
calorosamente, está na casa há pouco mais
de quatro meses. Ele explica que na hora de
degustar a culinária árabe é preciso tomar
muito cuidado com as entradas. Segundo ele,
é preciso cautela para não matar toda a fome
logo ali. A dica é começar com Mezze, a famosa série de pastas para ser petiscada com as
mãos, sempre acompanhada do pão sírio.
A variedade de pastas é um dos fortes do
restaurante. O Al Manzul serve os tradicionais, homus (com grão-de-bico, azeite, suco
de limão, sal e alho), a muhammara (com pimentão vermelho), a coalhada seca e o babaganoush (com berinjela). Entre as novidades
há a pasta de berinjela com suco de romã –
outra especialidade da casa.
As saladas têm presença obrigatória na
mesa árabe. O tabule é uma salada à base de
farelo de trigo com tomate, pepino e cebola
bem picadinhos. O frescor do prato se deve
à adição de hortelã. Outra salada clássica é a
fatouche, feita com pão sírio, alface, pepinos,
tomates e molho de romã. Um clássico da cultura árabe bastante conhecido dos brasileiros
é o charutinho – um enroladinho de folha de
uva recheado com uma mistura de arroz e

juliana arini

U

m dos restaurantes mais famosos de Cuiabá, o Al Manzul
resolveu se modernizar, mas
sem perder sua essência de
“casa de hóspedes” – sua marca registrada
há 27 anos. O restaurante, que já recebeu
cinco prêmios internacionais por sua comida árabe, agora atende na badalada região
do Goiabeiras, em Cuiabá. O proprietário
Jamil Salah Ayoub explica que a proposta
foi criar um ambiente mais despojado que
agora passa a oferecer a seus clientes os
serviços de happy
hour.
A cultura árabe é reconhecida
por sua riqueza,
luxo, fartura, ouro,
tecidos finos e
grandes banquetes. Buscando se
renovar sem sair
da tradição desse universo, o Al
Manzul ampliou
seu atendimento
a duas áreas de
lazer: a interna
(tradicional) e a externa, uma das grandes
novidades da casa. Outra novidade á cerveja de 600 ml, que agora será permitida
(apenas) na área do happy hour, não era
ofertada antes.
Apesar das mudanças, o restaurante
ainda oferece o banquete do ‘sheik’. Para se
deliciar com a variedade dos pratos da rica
culinária árabe, existem duas opções: Al
Manzul (com 21 pratos) e o Baalbek (com
15 pratos), além do serviço à la carte. Também foi preservada a rica carta de vinhos
– com muitas opções de rótulos que se
harmonizam com a experiência dos pratos
quentes e frios – e, claro, as apresentações
das dançarinas de dança do ventre, outra
tradição do restaurante.
A riqueza das cores da decoração do local remete o cuiabano a outra cultura. Já a
área nova e externa do restaurante se desprende um pouco do tradicional e oferece
algo mais contemporâneo. Outra novidade
da nova área é a inclusão de porções no
cardápio, que somadas ao serviço à la carte
completam a carta de entrada do restaurante. A inauguração do novo endereço

ocorreu em fevereiro deste ano, mas segundo
o proprietário Jamil Salah Ayoub, muitas novidades ainda virão.
“As pessoas perguntam onde estão os tecidos e a antiga decoração, que por anos foi
nossa marca registrada em todos os endereços. Mas desta vez queremos que os clientes
acompanhem a evolução e a montagem dessa
casa. Tudo será feito com muito cuidado e aos
poucos. A cada visita, o Al Manzul trará uma
novidade para os clientes”, diz.
Mudanças no horário de atendimento
também foram adotadas. Agora é possível
visitar o local de terça a sábado, entre 18h e
23h, e aos sábados e domingos, das 11hs30 às
15h. Em breve
esse horário
deve
sofrer
novas alterações, porque
o restaurante ainda está
passando pelo
processo
de
adaptação às
recentes mudanças adotadas, sejam estruturais ou de
funcionamento.
A próxima
novidade que o restaurante oferecerá aos
seus clientes será a “Boutique de Pratos Árabes”, com pratos congelados salgados e uma
prateleira de doces árabes. A proposta do chefe é disponibilizar aos clientes uma alternativa fácil, para que seus clientes possam oferecer um jantar típico da culinária “libanesa”,
em sua própria casa.
“A ideia é dar facilidade. Os pratos serão
vendidos congelados e já montados, prontos para aquecer e servir. Mas essa é uma
ideia que ainda vamos colocar em prática”,
explica Jamil.
A mudança já caiu no gosto popular e a
aprovação dos clientes pode ser sentida na
frequência dos fiéis fregueses da casa. “Clientes que vinham ao Al Manzul duas, três vezes
ao ano já passaram a nos prestigiar duas vezes na semana”.
Segundo Jamil, o ponto escolhido para as
novas instalações do restaurante foi proposital. “Busquei uma região central em uma área
nobre e com poucos restaurantes, o que aumenta a possibilidade de atrair o cliente, estando mais perto, facilitando sua locomoção
e ao mesmo tempo conquistando uma fregue-

juliana arini

Por Letícia Kathucia

Restaurante quer democratizar público
Em funcionamento desde fevereiro, a nova
instalação do restaurante árabe sofreu muitas adaptações, conta o chefe Jamil. “O nosso
principal objetivo está sendo alcançado, que é
a aprovação de nossos clientes. Além disso, o
fluxo de pessoas que circulam por essa região
é também maior. No antigo Al Manzul não tinha esse público ‘conquistável’, o que fez com
que o movimento no novo endereço aumentasse consideravelmente”, afirma Jamil.
A democratização do Al Manzul, brinca
Jamil, veio também com todas essas mudanças. “As pessoas sempre tiveram uma ideia
errada de que o Al Manzul era um restaurante
de luxo, e isso não é verdade”, diz. “As pessoas
têm essa ilusão de que se trata de um restaurante superluxuoso e que só a classe alta pode
frequentar. Mas não é assim”, garante o filho
de Salah.

carne moída bem temperado com especiarias. Os rolinhos são cozidos em caldo
temperado com costela bovina. A versão
com folhas de repolho atende também por
“malfuf mahshi”.
O falafel, bolinho à base de grão-de-bico geralmente temperado com alho, cebola, salsa, coentro e especiarias como o
cominho, é outro item que não pode faltar.
Presente na maioria das refeições, a coalhada está no preparo de muitos pratos, e
de diferentes maneiras: doce ou salgada,
líquida ou cremosa, fresca, seca ou cozida.
Essencial para essa cultura, ela é a base,
por exemplo, do Shishbarak, uma sopa de
massa cozida na coalhada fresca. Também
compõe o Laban maa Khiar, molho de pepino com coalhada. Na versão seca, também
serve de recheio para o quibe saynieh, preparado na bandeja com pepino e hortelã.
E como prato principal a melhor opção
oferecida pelo restaurante é o arroz com
lentilha e o arroz cozido com carne bovina e servido com uma suculenta carne de
cordeiro. A carne doce e forte é muito bem
temperada e assada.
O quiabo maturado no molho agridoce
é uma iguaria que até pode ser confundida
com sobremesa, tamanho brilho e espessura da calda e do sabor adocicado. Pra
fechar o malabie é a o prato que completa
o banquete Al Manzul, uma clássica sobremesa da culinária libanesa. O prato doce é
feito de água de flor de laranjeira com calda
de damasco.
juliana arini

sia nova”, afirma.
A ideia é estar perto sem perder a essência de casa de hóspedes. “Queremos passar ao
nosso cliente a sensação de que o Al Manzul
está no quintal da casa dele”.
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Jogos na Arena Pantanal serão suspensos
A Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer (Sael) defende que só houve a apresentação do protocolo dos documentos necessários à vistoria
na tarde desta segunda-feira (12)
Da Redação

P

erto de se iniciar
mais uma Copa do
Mundo em 2018, a
Arena Pantanal segue
inacabada.
Segundo
a Secretaria de Cidades (Secid), o
palco cuiabano da Copa
do Mundo de 2014, que
começou a ser construída
em 2012, ainda está com
98% das obras prontas.
Alguns problemas sempre aparecem no local. A
repercussão do momento
é o laudo de Vigilância
Sanitária da Arena Pantanal, vencido desde 6 de março. Por
conta disso, até à renovação dessa

licença os jogos disputados na Arena
estão suspensos.
Segundo o diretor de competições da Federação Mato-Grossense
de Futebol (FMF), a entidade avisou
sobre o vencimento do laudo sanitário ao governo de Mato Grosso,
que administra o local, no dia 23 de
fevereiro. Porém, apenas no dia 28
o Estado protocolou o
documento.
Conforme a coordenadora de Vigilância
Sanitária de Cuiabá,
Carolina Arruda, o laudo da Arena venceria no
dia 6 de março de 2018
e a comunicação da necessidade de vistoria à
Vigilância só ocorreu no dia 1º de
março, e, ainda assim, só houve a

apresentação do protocolo dos documentos necessários à vistoria na
tarde do dia 12.
“Mesmo eles mais uma vez nos
solicitando fora do prazo, ou seja,
na tarde da quinta-feira (1º), nós
desmobilizamos a equipe que estava programada para outra ação e
direcionamos para a Arena na última quinta-feira (8), entretanto, a
direção do estádio não havia con-

cluído a juntada de documentações
e também não tinha equipe obrigatória para acompanhar o início dos
trabalhos”, explica a coordenadora.
O superintendente da Secretaria
Adjunta de Esportes e Lazer (Sael),
Wilson Robson, disse que não existe
um prazo exato para ter o laudo liberado. “Toda a secretaria está empenhada em ajudar e fazer tudo o mais
rápido possível para não prejudicar

os clubes do futebol regional em
competições nacionais”, conta.
O diretor de competições da FMF
disse que os jogos sem público afetam muito a qualidade técnica dos
jogadores. “É chato demais assistir jogos sem torcida. Imagina para
quem joga, pode haver desconcentração, pois os jogadores são acostumados a jogar com torcida apoiando
e incentivando”, disse Carvalho.

Público total de 2018 não ocupa
nem a metade da Arena

A

soma do público dos últimos 20 jogos realizados
na Arena Pantanal em
2018 ainda não completaria a capacidade da Arena da Copa.
Conforme um levantamento feito
pelo Circuito Mato Grosso, 25.655
pessoas acompanharam os jogos na
arquibancada, sendo que a capacidade do local é de 41.112 pessoas.
O jogo com maior público deste
ano foi de 15.886 pagantes, no
jogo do Campeonato Carioca entre
Flamengo x Fluminense no dia
24/02. Seguido pelo “Clássico dos
Milhões”, Mixto x Operário, em que
foram recebidos 1.177 torcedores.
O menor número foi registrado
no jogo entre Operário VG e União
de Rondonópolis, que contou com

o modesto público de 107 torcedores.
O diretor de competições da Federação Mato-Grossense de Futebol
(FMF), Diogo Carvalho, afirma que o
campeonato estadual tem um menor
atrativo, porém em jogos decisivos o
público acompanha.
“Quando o time vai bem, a torcida
o acompanha. Porém, há exceções,

Jogo

Público

por exemplo, os grandes clássicos
e mata-mata (confrontos eliminatórios de ida e volta). Esperamos
um número maior de torcedores
nos jogos finais. Os jogos de times
nacionais atraem mais a população”, conta Carvalho. Confira os
cinco maiores públicos da Arena
Pantanal.

Renda da
bilheteria

Competição

Flamengo x Fluminense

15.886 pagantes	R$ 976.580,00

Carioca

Mixto x CEOV		

1.177 pagantes	R$ 16.370,00

Mato-grossense

Cuiabá x Mixto /		
Ação x União

1.063 pagantes	R$ 14.030,00

Mato-grossense

CEOV x Dom Bosco		

981 pagantes 	R$ 12.430,00

Mato-grossense

Cuiabá x Aparecidense

864 pagantes	R$ 9.890,00

Copa do Brasil
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SILÊNCIO

Crimes entre facções e feminicídios ‘no Pedra’

C

onhecida pela violência, a região
do Pedra 90 apresenta características diferentes dos outros bairros
da capital. Ali, há a predominância nas ocorrências policiais é de
crimes praticados contra a vida.
Em entrevista ao Circuito Mato Grosso, o
comandante do 24º Batalhão de Polícia Militar,
tenente-coronel Anderson Luiz da Silva, falou
que a peculiaridade da região faz com que esses
crimes geralmente estejam ligados a acerto de
contas entre facções.
Outros fatores que fazem os bairros que formam o Grande Pedra 90 apresentarem uma da
mais alta taxas de homicídio de Mato Grosso
em 2015 são de ordem socioeconômica.
“Aqui é constante o registro de ocorrências
em que o marido sai para beber e volta para
casa embriagado e agride a mulher ou tenta
algo mais grave. Ou de pessoas que, no bar, iniciam uma discussão e logo já vira uma tentativa

de homicídio, além das questões envolvendo as
facções”, completou Anderson Luiz.
O abandono de carros roubados no Pedra 90
também é muito comum. A região do Cinturão
Verde é o ponto mais comum para esse tipo

Medo reduziu denúncias e violência cresceu

R

omper com o pacto de silêncio seria
um grande aliado para o combate ao
crime na região do Pedra 90. Segundo o tenente-coronel Anderson Luiz
da Silva, essa maior participação da comunidade realizando denúncias de forma anônima
e contribuindo com as forças de segurança
ajudaria no trabalho integral da polícia.
“Antes existia uma maior participação da
comunidade junto à Polícia Militar, realizando
denúncias, mas essa colaboração diminuiu de
um tempo pra cá. Não sei se por medo, represália ou algo do tipo, mas o cidadão pode ficar
tranquilo que todas as denúncias são anônimas
pelos nossos canais de comunicação”, ponderou
Anderson Luiz.
O comandante informa que hoje 146 policiais atuam na região, mas que o ideal seria o
dobro. Para ele, com o baixo efetivo, toda ajuda
é fundamental, para que os crimes sejam combatidos na região. “Como citei, aqui também há

furtos, roubos e tráfico, como em outros lugares,
mas se os moradores nos ajudarem esses índices irão diminuir ainda mais”, diz.
O comandante afirma que as denúncias
ajudaram áreas vizinhas no combate ao crime
e na redução dos números da violência. “Por
exemplo, no Cinturão Verde, os moradores se
vigiam e qualquer movimentação estranha na
região ou de pessoas que não seja moradores
locais, eles já entram em contato conosco e nos
informam; já aqui na área urbana é mais difícil
e cada um se preocupa com si mesmo, deixando
o vizinho desprotegido”.
Os moradores que queiram fazer uma
denúncia à Polícia Militar dispõem de três
números em que podem ligar e passar as informações anonimamente, sendo eles o 190,
o 0800 65 3939 e também o telefone do 24º
Batalhão que fica localizado no São João Del
Rey e atende toda a região: (65) 3675-1395
/ 99989-2554.

terror

CV começa a invadir bairros
e escolas de Cuiabá

U

m vídeo de crianças sendo torturadas
por supostos membros de uma facção criminosa chocou Mato Grosso.
As imagens recentes que circularam
nesta segunda-feira (12) nas redes sociais mostram alunos sendo colocados de joelhos e sendo
reprimidos por terem feito uso de entorpecentes
em uma escola de Cuiabá.
Os vídeos vêm sendo atribuídos ao Comando
Vermelho de Mato Grosso (CV-MT). E as cenas seriam uma forma dos membros da facção fazerem
um tipo de “justiça” para repreender possíveis
ações de pessoas que eles julgam estar erradas.
As imagens foram registradas no Centro de
Educação de Jovens e Adultos (Ceja) Professora
Almira de Amorim Silva, no bairro CPA, em Cuiabá. Nas cenas, os criminosos do CV-MT aparecem
falando aos alunos que não irão mais tolerar uso
de drogas na escola, que tem alunos especiais e
também filhos de presos matriculados.
Nas cenas, os jovens são colocados de joelhos e ouvem um sermão dos bandidos. “É melhor nós ‘vim’ aqui do que os ‘homens’ (polícia),
e levar vocês algemados pra casa. Na segunda
vez que nós pegar vocês fumando maconha aqui,
nós vamos quebrar vocês tudo no pau. Se tiver
irmão envolvido, vai arrumar uma disciplina
grande também, porque hoje em dia a polícia
não resolve mais nada, quem resolve aqui é o
Comando”, afirmou um dos criminosos para os
alunos que ouvem calados.
Ao contrário do que é revelado nas cenas
que já viralizaram na internet, o governador do
estado Pedro Taques (PSDB) continua a negar a
existência da facção criminosa no Estado. “Nós
temos que dizer de forma objetiva: Mato Grosso
não é o Rio de Janeiro; aqui, facções criminosas
não têm vez”, tentou justificar em uma entrevista nesta terça-feira (13/02).
Em resposta à invasão da escola pelos
criminosos, a Secretaria Estadual de Educação
(Seduc) emitiu uma nota à imprensa explicando
o ocorrido na unidade escolar e garante que
a Gerência de Combate ao Crime Organizado
(GCCO) já investiga a denúncia a fim de locali-

zar os bandidos que entraram no local. Confira
a nota.

“Sobre o vídeo que circula pelas redes sociais
no Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja)
Prof. Almira de Amorim Silva, a Secretaria de
Educação, Esporte e Lazer (Seduc) informa que:
1 - Na manhã desta segunda-feira (12), uma
equipe da secretaria se reuniu com a gestão
da escola e com investigadores da Gerência de
Combate ao Crime Organizado (GCCO) da Polícia
Judiciária Civil – que atendeu a uma denúncia
de notícia-crime;
2 - A própria autoridade policial registrou
Boletim de Ocorrência e iniciou as investigações
sobre o caso, a fim de identificar os envolvidos
e se os jovens que aparecem na gravação são,
realmente, alunos da instituição;
3 - A secretaria ressalta que cabe às autoridades policiais a investigação e esclarecimento dos
fatos. Para tanto, fornecerá todas as informações
e apoio necessário para elucidação dos mesmos;
4 - Sobre as ações pedagógicas no ambiente
escolar, a Seduc destaca que tem desenvolvido
atividades integradas para reduzir a evasão
escolar, combater a indisciplina, a infrenquência
e a infração no ambiente escolar;
5 - Criou também o projeto Anjos da Escola
que atua em parceria com a Rede de Proteção
Integral, formada por órgãos como Ministério
Público (Vara da Infância e Juventude, Proceve);
Poder Judiciário-MT (Núcleo de Mediação e Conciliação de Conflitos); Defensoria Pública (Núcleo
de Mediação e Conciliação de Conflitos); SES-MT
- Programa de Saúde na Escola (PSE); SSP: Polícia
Militar (Rede Cidadã, Proerd, Batalhão Escolar) /
Polícia Civil (Delegacia da Infância e Juventude);
Conselho Tutelar; e Cras;
6 - Por fim, a Seduc reafirma seu compromisso com a qualidade do ensino e segurança dos
cerca de 400 mil estudantes da rede estadual,
das suas 763 unidades escolares, e esclarece
que, assim como a gestão do Ceja Almira, não
compactua com atos de violência e constrangimento como os registrados”.

de localização pós-roubo e furto de veículos.
“Quase que diariamente acontece a localização
de veículos por parte da nossa equipe. Os ladrões acabam desmanchando ou abandonando
ali os carros e motos roubados para possível
revenda”.
Questionado sobre a atuação do Comando
Vermelho (CV-MT) na região, o comandante
disse que sabe que a fação existe por meio da
imprensa. Ou por meio dos vídeos que acabam
viralizando nas redes sociais e que são associados ao grupo. A sigla do grupo ocupa grande
parte dos muros do Pedra 90.
“Aqui já encontramos nos bairros a sigla
pintada. Fomos lá, pintamos, e os criminosos

acabaram pichando novamente o símbolo da
facção ainda mais forte de onde foi apagado,
porém trabalhamos para tentar coibir qualquer
ação que possa colocar em risco a vida do cidadão e evitar crimes”, informou o comandante.
Alguns membros do CV-MT vivem na região
do Pedra 90. No domingo, os policiais do 24º
Batalhão realizaram no bairro Nova Esperança
II a detenção de um professor. Ele era conhecido
por conta do filho que seria integrante da facção
criminosa e teria cometido um furto minutos antes, sendo denunciado pela própria vítima.
“Infelizmente aconteceu de a gente ter que
levar o professor à delegacia, pois encontramos
os materiais em sua residência, mas ele explicou
ao delegado toda a situação e foi liberado”, afirmou o comandante. Entre os “materiais” apreendidos na casa do docente estavam uma submetralhadora MP 28, um carregador, maconha e
um aparelho de celular e documentos em nome
de uma terceira pessoa que o pai do suspeito não
soube informar a procedência.
Anderson Luiz ainda relatou que o filho do
professor detido, que ainda está foragido, ameaçou o denunciante que teve a casa furtada e a
vítima corre risco de vida. “O acusado voltou na
residência e deu o prazo de 48 horas para que a
vítima de furto levantasse dinheiro para pagar a
submetralhadora apreendida pela PM e que pertenceria à facção criminosa, o CV-MT”, afirmou
o comandante, que espera pelo pior. “Poderemos
ter um possível homicídio tanto da vítima ou até
mesmo do pai do acusado”, revelou.

Feminicídio ainda é realidade no Pedra

A

violência contra a mulher é outra
constante na região do Pedra 90.
Uma triste ironia, uma vez que alguns
bairros dali foram criados justamente para serem “abrigos” para mulheres vítimas
de violência doméstica (ler matéria especial
nas páginas 4 e 5).
Um dos casos mais recentes, e brutais,
aconteceu na madrugada de quarta-feira
(28/02). Everton Marcos Stoppi, 22 anos, foi
preso por policiais militares na rodovia BR-364
quando pretendia deixar a capital, uma hora
depois de ter matado sua esposa com um tiro
na cabeça em uma residência no Nova Vitória.
De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia
de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
foi até ao local colher as informações do assassinato, e chegando ao endereço encontrou

a vítima caída no chão da sala. O Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia
atestado o óbito da mulher identificada como
Daniela de Oliveira Corrêa, 31 anos.
O suspeito acabou confessando o crime aos
policiais, porém alegou que o tiro foi acidental
e que teria ocorrido durante uma discussão do
casal. Da BR-364 Everton foi encaminhado à
sede da DHPP em Cuiabá, onde foi ouvido pela
delegada plantonista Ana Cristina Feldner.
A delegada, após ouvir o acusado, informou
que o preso foi autuado por homicídio qualificado em feminicídio. “Daniela era uma mulher
que não trabalhava e era subjugada naquela
situação. Ela não tinha sequer o direito de se
manifestar. Ela falou algo, ele não gostou e
isso lhe deu o direito de dar um tiro na testa
da vítima”, disse.
Giovani Junior TV Band

Por Jefferson Oliveira

arquivo cmt

Moradores lidam com o silêncio imposto pelas facções criminosas e o feminicídio. A PM conta com 146 policiais para atuar ali e
pede maior participação da comunidade nas denúncias
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CONCURSO PÚBLICO

Estabilidade e salários motivam pessoas

Enquanto na carreira privada você trabalha para subir de cargo, na carreira pública você só começa quando sua prova diz que você
atingiu o patamar para desempenhar aquele trabalho

APRESENTA:

Por Marina Oliveira

P

essoas que estão tentando passar em um concurso público e
que estudam pra valer em busca
do sonho. E este ano promete. O
Ministério do Planejamento anunciou, no fim de 2017, que voltará
a lançar editais este ano. Os números do governo mostram que, até 2027, quase 40% dos servidores públicos do Executivo federal (cerca de
216 mil pessoas) deverão se aposentar. Isso sem
falar nas possibilidades de vagas nos níveis municipais e estaduais. Por isso, se anda pensando
em dar novos rumos à sua vida profissional,
pode ser o momento para iniciar esse projeto,
muitas vezes de longo prazo.

cos federais, estaduais ou municipais têm um
regime próprio de leis e ficam fora da reforma.
Porém, decidir prestar um concurso está
longe de ser sinônimo de emprego imediato.
Enquanto na carreira privada você entra na empresa e vai trabalhando para subir os degraus,
aos poucos, de acordo com seu desempenho e
as oportunidades, na carreira pública você só
começa a trabalhar quando a sua avaliação (no
caso, a prova) diz que você atingiu um patamar
para aquilo. Até lá, você fica no zero a zero mesmo. E chegar a esse nível requer meses ou, em
muitos casos, anos de investimento.
“Você não sabe por quanto tempo terá de se
preparar até ser aprovado e também não sabe se

Procon orienta consumidor a
antecipar pagamentos
Por Agência Brasil

Tornar-se um servidor público é um caminho para quem quer estabilidade. “No mercado
privado, a demissão pode acontecer a qualquer
momento; já no funcionalismo público, é preciso prestar um mau serviço ou ter cometido
uma infração grave contra o Estado”, explica
o diretor executivo do Damásio Educacional e
presidente da Anpac (Associação Nacional de
Proteção e Apoio aos Concursos), Marco Antônio Araújo Júnior. E os ganhos, claro, são muito
atraentes.
“São cerca de 20 a 25% a mais de salário
do que o da iniciativa privada em cargos similares”, afirma. Além disso, a maior parte dos
servidores fica fora das mudanças da reforma
trabalhista, que entrou em vigor em novembro
do ano passado. É que ela afeta apenas os servidores contratados pela CLT, os concursados
de empresas públicas como Banco do Brasil e
Caixa Econômica Federal. Os servidores públi-

A

Fundação Procon-SP informou nesta
terça-feira (13) que o consumidor
que não receber boletos bancários
ou faturas por conta da greve dos
Correios deve entrar em contato com
a empresa credora antes do pagamento para
não ser obrigado a pagar juros, ter seu nome
negativado ou cancelamento dos serviços.
O Procon alega que não receber a fatura,
boleto bancário ou qualquer outra cobrança,
que saiba ser devedor, não isenta o consumidor de efetuar o pagamento. As empresas
que enviam cobrança pelos Correios são
obrigadas a oferecer outras formas de pagamento ao consumidor, como internet, sede
da empresa ou depósito bancário.

DECISÃO

STJ nega pedido de fim da
‘busca após cheiro de maconha’

A

Sexta Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) negou provimento
a agravo regimental interposto
contra decisão que não reconheceu
como invasão de domicílio a atuação de
policiais que, após sentirem forte cheiro
de maconha em uma residência, realizaram
busca no interior do imóvel.
O caso aconteceu em São Paulo. Após
a abordagem policial de um indivíduo que
caminhava na rua, este informou que não
estava de posse de seus documentos pessoais, mas se prontificou a buscá-los em casa.
Os policiais, ao chegarem à residência,
sentiram forte cheiro de maconha, e tal circunstância, somada ao nervosismo demonstrado pelo indivíduo, levou-os a fazer a
busca dentro do imóvel, onde apreenderam
grande quantidade de drogas: maconha,
crack e cocaína.

Mandado dispensado
Segundo a defesa, não houve justificativa legal para a busca no interior
do imóvel, uma vez que os policiais só
tiveram conhecimento das substâncias
entorpecentes depois de entrarem na
residência.

sário de preparação para ser aprovado em cada
concurso, os especialistas estimam o prazo de
seis meses a um ano de estudo para os concursos
de nível médio e mais de um ano para os de nível superior. Quem está há muito tempo longe da
sala de aula vai chegar a esse universo boiando.
Nesse estágio inicial, os cursinhos preparatórios são bons porque oferecem um material de
estudo “mastigado”, baseado no que costuma
ser cobrado pelas bancas examinadoras. Você
otimiza seu tempo e foca no que é importante. “Não passa na prova quem sabe mais, mas
quem acerta mais”, fala o escritor e servidor público Fernando Mesquita, autor do ebook Ciclo
Eara — O Processo da Aprovação.

GREVE CORREIOS

Isso é para mim?

Por Assessoria STJ

o edital do cargo que busca vai abrir este ano,
no ano que vem ou no seguinte”, diz o psicólogo
Fernando Elias José, de Porto Alegre, que trabalha com psicologia para provas e concursos há 20
anos. “Encarar para valer um concurso, portanto,
requer um nível de resiliência, de saber lidar com
frustração e seguir em frente”, afirma.
Além disso, tem o fato de voltar a ser estudante – vai ter que ler muito, fazer resumos, exercícios, revisões e simulados. A depender do cargo que almeja, pode ser que tenha de mudar de
cidade ou estado, o que significa deixar família e
amigos para trás.
Já encare o desafio de estudar sabendo: embora não haja dados formais sobre o tempo neces-

Em decisão monocrática, o relator,
ministro Sebastião Reis Júnior, aplicou o
entendimento – já sedimentado no STJ – de
que, “em se tratando de crimes permanentes, é despicienda a expedição de mandado
de busca e apreensão, sendo permitido à
autoridade policial ingressar no interior
de domicílio em decorrência do estado de
flagrância, não estando caracterizada a
ilicitude da prova obtida”.
Para ele, o relato da desconfiança dos
policiais, decorrente do nervosismo apresentado pelo suspeito e do forte odor de
droga no interior da residência, demonstraram fundadas razões que justificavam
a busca no imóvel, fatores suficientes para
afastar o alegado constrangimento ilegal.
“Ainda que assim não fosse, vê-se dos
autos que ‘na residência do paciente foram
encontradas, ainda, diversas embalagens
vazias de drogas, bem como anotações e
contabilidade do tráfico. Além disso, ao ser
indagado por ocasião flagrante, o paciente
admitiu aos policiais militares que era o
gerente do tráfico nas ruas Flamengo e Santana do Parnaíba’ – motivação suficiente e
idônea para a custódia cautelar”, entendeu
o ministro.
A turma, por unanimidade, manteve a
decisão do relator.

O órgão, vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo
de São Paulo, divulgou orientações para
o consumidor durante o período de greve
dos Correios.
Quem contratou os serviços de entrega
de encomendas e documentos, e se não forem prestados, terá direito ao ressarcimento
ou abatimento do valor pago. O Procon
informa que também cabe ação judicial em
casos de danos morais ou materiais pela
falta de prestação de serviços.
As empresas que enviam produtos pelos
Correios devem encontrar outra forma para
que sejam entregues ao consumidor no
prazo contratado.
O consumidor pode procurar assistência
no site do órgão. www.procon.mt.gov.br

CULTURA

Por Luiz Marchetti
Luiz Marchetti é cineasta
cuiabano, mestre em
design em arte midia,
atuante na cultura de
Mato Grosso e é careca.
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PIPOCA
O

ESCUTE O QUE VOCÊ
TEM QUE VER!

programa começou em setembro de 2016, com meia hora de duração. Deu tão certo que logo passou a ter uma hora. O formato é o de mesa-redonda: a partir de um
tema, cada “pipoqueiro” que compõe a equipe do programa escolhe um filme e fala sobre sua escolha. Músicas, geralmente da trilha dos filmes selecionados, são reproduzidas. E muito humor pauta o debate! Os “pipoqueiros” são todos servidores da Assembleia Legislativa, mas convidados especiais agregam conteúdo e amor
pelo cinema. Cada programa “Pipoca” também fala das estreias da semana nos cinemas comerciais e divulga o que está rolando em espaços alternativos aqui da capital,
como exibições de filmes e cursos realizados no Cine Clube
Coxiponés, no Sesc Arsenal e no Cine Teatro Cuiabá. CompleO “Pipoca” é um programa da Rádio Assembleia sobre cinema,
mentando o programa de rádio, tem a página do “Pipoca” na
séries de TV, novelas e tudo mais do planeta audiovisual
internet. No facebook.com/pipocaradio, quem é apaixonado
pela sétima arte pode ler críticas e outras matérias bacanas.
Na semana da realização da última Mostra de Audiovisual
Universitário da UFMT, por exemplo, o “Pipoca” fez a cobertura do evento com um programa especial no rádio e vídeos
na fanpage que falavam dos filmes concorrentes. O “Pipoca”
vai ao ar todas as sextas, às 22h, na Rádio Assembleia 89,5
FM. Também é possível ouvir o programa pela internet, no
site radioassembleia.com. E pra quem perdeu o inédito tem
reprise nos sábados, às 18h. E mais uma nota boa sobre o
programa: geralmente, rola o sorteio de um par de ingressos
para o cinema. Vale a pena ouvir! INFO: (65) 99911 1187

E

TEATRO IMAGEM - E VOCÊ? JÁ FEZ SUA INSCRIÇÃO?

stão abertas as matrículas para o Curso Livre de Teatro com Teatro Imagem. Além de participar de aulas de canto, dança e interpretação, você terá a oportunidade de fazer parte do elenco
de um espetáculo. É uma ótima maneira de iniciar, sem muita pretensão, com qualidade e disciplina. O Teatro Imagem conta com a direção
de , diretora, atriz e idealizadora dos espetáculos “Um Conto de Amor
Nordestino” (2015), “Cinderela, o musical” (2016) e “Nos Tempos de

Grease” (2017). As aulas terão início no dia 28 deste mês! O
curso será oferecido todas as quartas-feiras das 15h às 17h,
na Academia Jacarezinho (Boa Esperança). Envie um email
para: contatoteatroimagem@gmail.com e solicite sua ficha
de inscrição. A grade será dividida em 6 módulos, sendo as
aulas e oficinas ministradas por Jaqueline Roque. O investimento para participação no curso é de R$ 80,00 mensais,
com direito a certificado. INFO: (65) 99604 0970.

Toda semana alguém me pergunta sobre cursos de teatro.
Aqui vai uma opção que eu super confio

COLETIVIDADE CULTURAL
N

CINEMA E TEATRO PARA ESCOLAS

a minha carreira, eu participei das mais diversas
práticas artísticas, dirigi e atuei em teatro de todas as expressões, audiovisual com as mais diferentes abordagens. Aprende-se muito fazendo artes
cênicas, lidando com o próximo, com suas pesquisas, técnicas e abordagens. Trabalhei com mulheres, homens,
trans, bi, crianças, idosos, especiais das mais diversas
necessidades e em idiomas diferentes num mesmo projeto. Eu dirigi uma apresentação artística de multimeios
em Barcelona em que a equipe falava espanhol, a cliente falava em inglês e simultaneamente a equipe do som
toda falava o português com acento de Portugal. O meu
rádio era uma espécie de Babel. Aqui em Cuiabá ano
passado gravei um filme com quase 40 profissionais,
durante um feriado, nem todos os nomes eu consegui
decorar. Isso tudo teve em comum uma única característica: o poder da criatividade coletiva. O parecer do
próximo, a testemunha ali ao lado, às vezes rápida, às

O

vezes complexa, mas ali ao lado. O olhar alheio merece
credibilidade. A mais infeliz vivência que tive em toda a
minha carreira foi exatamente num monólogo. Foi algo
entre acompanhar a dúvida e a luta para não falar sozinho. Acreditem: todos temos egos, mas o de um artista num monólogo, ou ele já vem muito amadurecido
pelas pauladas da carreira ou é como plantar na pedra.
Bolso furado. O poder da coletividade tem a capacidade da credibilidade, da consideração e do feitio rápido
para que algumas direções sejam disciplinadamente
acatadas e a obra – seja teatro ou cinema – cresça sem
descrédito, possa progredir sem tanta insegurança e, o
mais importante: sem devaneios de estrelismos. O que
vejo que se perde muito com a aparição do cinema em
casa, das séries de televisão e a obsessão com o audiovisual no aparelho de celular, é exatamente essa credibilidade no ritual coletivo. É uma pena que tantos jovens
já não desfrutem da capacidade do ritual acompanhado.

Teatro zulmira canavarros - levantinho

Levantinho – Mostra de Teatro para Crianças de Todas as Idades segue no
Teatro Zulmira Canavarros. A Solta Cia de Teatro apresenta a peça No quintal,
o mundo!, a história de um homem e um menino que, aos pés de uma árvore
solitária de mil frutos, compartilham suas esperas e aventuras. Na peça Liga/Desliga,
a Cia Thereza Helena apresenta duas intérpretes dando play na música e tudo o que
encontram pela frente vira dança. Na quinta 15/03: No quintal, o mundo! será às 15h
(agendamento escolar) e às 19h30. Na sexta 16/03: Liga/Desliga (Cia Thereza Helena) – 15h (agendamento escolar) e às 19h30. No domingo haverá também No quintal,
o mundo! às19h30. Entrada: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia solidária na entrega
de 1 kg de alimento).
Para mais informações dos espetáculos, acesse: https://www.facebook.com/olevante.
teatro/
Pontos de venda: Casa de Festas (Goiabeiras Shopping, Pantanal Shopping e Shopping
3 Américas). INFO: (65) 99984 1026 e 3313 6878

O

De estar juntos num espaço para vivenciar uma cena,
acompanhar o salto de uma dançarina ou os diálogos de
um filme. Na prática diária, vejo muitos indivíduos cada
vez mais ‘opinados’ caminhando cheios de si, duros de
regras rápidas, se isolando cada vez mais, convencidos
de que estar sozinho é mais seguro que estar aprendendo com o coletivo. Acredito que uma das melhores
maneiras de evitar essas doenças em seus filhos e alunos não é simplesmente investindo no popularesco, no
gosto mainstream ordinário, nem isolá-los com mapas
de atalho pra depressão, eu acredito na cultura coletiva
que pode levantar questões, no escuro do cinema lotado, teatro com casa cheia, museu com visitas escolares.
É fundamental que você leve seus filhos para algumas
oportunidades culturais que aparecem em nossas cidades. Que você lembre a direção das escolas sobre essas
necessidades e que sublinhe a importância do vivenciar
em conjunto. Confira essas dicas:

A ESCOLA VAI AO CINE TEATRO CUIABÁ

Cine Teatro Cuiabá exibe gratuitamente filmes para escolas públicas com sessões matutinas e vespertinas às terças-feiras, a partir de 20 de março, com
sessões às 9h e 15h. O bom amigo gigante(The BFG, EUA, 2016, 117 minutos), filme de Steven Spielberg, abre as atividades do projeto na terça 20 de março às
9h e às 15h. “Nossa proposta é aproximar professores e estudantes da rede pública
de ensino fundamental e médio desse espaço cultural que é Cine Teatro Cuiabá”,
afirma Flávia Taques, gestora do Cine Teatro. “Além do acesso a esse espaço que
integra o patrimônio cultural Cuiabá, os filmes programados podem dar início a diálogos interessantes na sala de aula e também em outras esferas da vida de alunos
e professores”, enfatiza Flávia. As visitas de grupos escolares ao Cine Teatro Cuiabá
são feitas mediante agendamento pelo email agendamentoescolarctc@gmail.com
ou do telefone 2129-3848. Para estudantes da rede pública de ensino fundamental e médio, o acesso às sessões é gratuito. Para os demais interessados, é cobrada
a taxa de manutenção de R$ 4,00 e R$ 2,00 (meia). A ação “A Escola Vai ao Cine
Teatro Cuiabá” integra a iniciativa “Cinema Para Todos”, oriunda da parceria entre a Secretaria de Estado de
Cultura e Ministério da Cultura que
selecionou o Cine Teatro Cuiabá como
Ponto de Cultura. A iniciativa envolve
outras ações de difusão audiovisual,
como “Encontros com Cinema” e “Ver
o Livro, Ler o Filme”, todas com preços
acessíveis de R$ 4,00 e R$ 2,00 (meia).
Consulte a programação na página do
Cine Teatro Cuiabá no Facebook.
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Carlinhos é jornalista
e colunista social
cultura@circuitomt.com.br

COLUNISMO E COLUNISTA
Sempre ouço, em algumas rodas, comentários sobre essa pauta que confunde muito a
cabeça das pessoas, muitos acham que quem
escreve sobre eventos sociais é colunista social.
Esta área é bem ampla nas escritas, estas vão de
esporte até política, social, cultura, economia,
saúde, gastronomia, blog, enfim são diversos
segmentos do jornalismo. Quem escreve tanto para jornais quanto para revistas, sites, são
chamados colunistas, quem faz televisão, rádio,
é também colunista eletrônico, sempre deixando a sua marca de um bom profissional. Já
no colunismo social, entre as boas referências
profissionais na Grande Cuiabá temos: Roseli
Arruda, Waldomiro Arruda, Fernando Baracat,
Messias Bruxo, Warner Willon, Edson Guilherme, Tamires Ferreira, Shirley O’Campos, Ana
Maria Biancardini, Dalva Costa etc. São comentados sim porém respeitados! Igualados jamais.

SEMPRE LEMBRADA
Falar em Dona Lourdes Maria Campos Oliveira é ver um mundo mais humano em que
brota o verdadeiro amor na alma. Nascida em
Poconé, adotou Cuiabá como terra-mãe. Filha
de Benedito Pio Silva Campos e Atanagifida
Eubanck de Campos, criada junto à natureza, no
meio do pantanal, aprendeu desde cedo a amar
e respeitar o verde e as coisas simples da vida.
Sempre foi tocada pela fé em Nossa Senhora,
São Benedito e no Espírito Santo. Os dons do divino fizeram dela uma mulher de tantos predi-

ANO POLÍTICO
Ano político é um ano de reflexão, para se
analisar, não criticar o seu próximo. O importante é conhecer bem os perfis dos candidatos
para depois não se arrepender. Veja o que está
ocorrendo em nosso país: descredibilidade por
parte de vários políticos, o que choca a nação. O
que me entristece são os comentários maldosos
no facebook falando mal de quem está tentando
arrumar o malfeito deixado pela administração
passada. Segundo algumas olhadeiras de sorte
como Bartolina e Anísia, neste ano haverá choro, tristeza, dinheiro jogado fora, muitos irão investir e não vão ganhar. E as baixarias assolam
as terras cuiabanas, sempre com seus comentários negros. O Padroeiro de Cuiabá Senhor Bom
Jesus ama homens sérios que fazem política
para atender aos anseios do povo.

Por Rosemar Coenga

cados que foi fonte de admiração. A pintura em
óleo sobre tela, os seus livros de fatos, crônicas
e poesias, foram grandes marcos da sua vida.
A sua participação em eventos marcantes em
Cuiabá era de suma importância em declamar
as mais belas poesias, e com isso ela encantava
a todos. Foi grande amiga de vários bispos, convivia na Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus
de Cuiabá, amiga leal de vários padres, e eles a
consideravam uma mãezona. Casada com o empresário Antônio Ferraz de Oliveira, teve dois
filhos: Maria de Lourdes Oliveira Nigro e Edmundo Luiz Campos Oliveira. Muito religiosa,
ajudou na construção da Igreja Nossa Senhora
da Medalha Milagrosa no Pascoal Ramos em
Cuiabá, organizava muitos festas pra angariar
fundos. Dona Lourdes Maria continua sempre
sendo lembrada em nossos corações!

www.circuitomt.com.br

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

h

eloisa Braz de Oliveira Prieto é
escritora, pesquisadora e tradutora. Possui mestrado
em Comunicação e Semiótica e doutorado
em Teoria Literária. Publicou inúmeras obras para crianças e jovens.
Seu livro Lá Vem História já vendeu
mais de 300.000 cópias.
Publicou 32 casos de amor (2004)
pela Editora FTD. A obra retrata o
amor em diversas culturas e países.
O livro faz parte da Coleção Há Casos. Um livro com apenas 91 páginas
de leitura envolvente prendendo a
atenção do jovem leitor e de todos
que gostam de histórias de amor,
muito interessante, pois relata a cultura diversificada que devemos conhecer para entender as diferenças
culturais.
Na apresentação da obra, relembra a paixão com carinho do amor
que uniu seus avós, portanto, os contos têm o amor como ponto comum,
as 32 narrativas comprovam a força
desse sentimento, que pela presença ou ausência pode promover rupturas, fazendo surgir novas ordens
universais.
As lendas pertencem ao povo indígena norte-americano creek, egíp-

O amor pelas lentes
de Heloisa Prieto
cio, escocês, japonês, celta, cigano e de muitos
outros povos. Há a história do amor da Ninfa
pelo Sol, que por não poder se aproximar a
transforma em uma flor, esta flor é o Girassol
que espalhou sua semente para o mundo todo
e significa a união entre os dois.
Tem a história do príncipe Halim, que com
sua generosidade ganhou o coração da jovem
linda e bondosa Maria. Em outro conto a saga
de Rhodopis, uma jovem muito bonita foi raptada da terra onde nascera e vivia com a família, levada para o Egito e, depois de muito sofrimento e de ter passado por uma verdadeira
saga, acaba conquistando o coração do faraó.
Neste livro feito especialmente para adolescentes e jovens, estas histórias românticas
com muito amor são contadas com muita graça e beleza.
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garimpo cultural
Por Luiz Marchetti
ATENÇÃO, ITALIANOS! >

www.circuitomt.com.br

Você pode participar do Garimpo Cultural submetendo
sugestões para o seu evento, sua pesquisa artística, livros
ou oficinas. Mande para marchetti@circuitomt.com.br
PALESTRA COM MICHELLE MATTIUZZI >

O espetáculo O PIRATA E DEUS da companhia Theatro Fúria
será apresentado no Sesc Arsenal nos dias 16, 17 e 18 de março,
às 20h. O Pirata e Deus é história de um pirata criminoso que vive
impune por estar ‘grudado’ ao irmão siamês inocente e que vê seus
privilégios correrem perigo quando um médico afirma capaz de
separar os dois. Com um trabalho de corpo e voz fenomenal, a peça
é um hipnótico jogo com texto bilíngue(português e italiano). Ingressos: R$ 15 (inteira). Classificação: 10 anos. INFO: (65) 3616 6900

UM ROLACIONAMENTO QUASE PERFEITO >
Entre na vida de um
casal na melhor idade
e desfrute do humor
cuiabano marcante no
trabalho de Lioniê Vitório e J. Astrevo, da dupla
Nico e Lau. Aproveite a
promoção de ingressos nesta única apresentação da comédia
do final de semana. Ingressos antecipados: R$
40,00 e R$ 20,00 (meia).
Levando acompanhante
no valor de inteira, você
ganha o outro ingresso
gratuitamente. Será
neste sábado dia 17 de
março às 20h no Cine
Teatro Cuiabá.
INFO: (65) 3627
1244 e 99975 5513

"Seu corpo é sua obra e por isso está em constante modificação". Mattiuzzi é performer, ex-bancária, ex-recepcionista, ex-operadora de telemarketing, ex-auxiliar de serviços gerais, ex-dançarina, ex-mulher. Um monte de exs. Participou de várias exposições
em São Paulo e fez residência artística com a performance Merci
Beaucoup, Blanco em Berlin. Atualmente é mestranda na Escola
de Belas Artes e é a musa, performer e colaboradora dos coletivos GIA (BA) e
Opavivará (RJ).
Mattiuzzi apresenta uma palestra com vagas limitadas
neste sábado
17 de março
no Cine Teatro Cuiabá.
Entrada franca. INFO: (65)
2129 3848 e
99635 3486
RAFAEL JONNIER >

Não perca a oportunidade de visitar na Galeria da Casa do
Parque a primeira exposição individual deste artista visual de
Cáceres. A exposição Pescando Sonhos abre a temporada 2018
da galeria com ótima resposta de público e vendas. Os preços das
telas estão bem acessíveis com diferentes valores e tamanhos.
Indicado para todas as idades, com entrada franca.
INFO: (65) 3365 4789 e 98116 8083

TIBALDI CANTA MPB >
O cantor ALEXANDRE TIBALDI está de volta na Casa do Parque
trazendo o melhor da música popular brasileira. Reserve sua
mesa, será neste sábado 17 de março às 21h. Junte os amigos e
desfrute de um repertório afinado com o bom gosto.
INFO: (65) 3365 4789 e 98116 8083

VIVER COM ARTE >
Você está convidado para a palestra VIVER COM ARTE: A
BELEZA COMO EXPRESSÃO DA VIDA. Uma noite organizada pela
Escola de Filosofia Aplicada Nova Acrópole Cuiabá. Compareça
levando os amigos, além da palestra curta as apresentações
culturais, a Banda Mesa para Seis e a Banda do Exército. Será
neste sábado 17 de março às 19h no Teatro do Cerrado
Zulmira Canavarros. A entrada é o ingresso social de 1kg de
alimento não perecível. INFO: (65) 3313 6878
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m dos serviços que não segue nenhuma tabela de preços no mercado
de assistência técnica é o dos trabalhadores autônomos.
A falta de mão de obra eleva os
valores dos serviços em mais de 25% em relação
aos salários mínimos atuais do mercado. O valor
do serviço depende da urgência e da qualidade
do acabamento.
Se for este seu caso, saiba que o valor de
muitos serviços prestados por autônomos e free
lancers e o preço de vários produtos comercia-

www.circuitomt.com.br

lizados informalmente são calculados com base
na hora de trabalho que, além do tempo, também leva em conta despesas fixas, experiência
no mercado, materiais gastos e até impostos. É
como se chega ao custo da hora trabalhada.
Pedreiros, pintores, encanadores, eletricistas,
marceneiros, faxineiros, gesseiros, serralheiros,
jardineiros, piscineiros e outros profissionais
prestadores de serviços autônomos que elevam
seus preços sem nenhum índice de comparação
ao mercado atual.
Devido à mão de obra em escassez e ao aumento da demanda, os valores são reajustados
conforme a necessidade do cliente.
Para que você não se deixe levar pela exploração do mercado no seu orçamento, procure dois
ou mais profissionais para comparar o preço e a
qualidade do trabalho, para ter a certeza de que
está fazendo um bom negócio.
É importantíssima a referência do profissional e a garantia após os serviços prestados.
Não estamos na fase do boi gordo e sim de
saber economizar com sabedoria e inteligência
para ter uma ótima conclusão nos serviços prestados por este profissional autônomo.
Fique atento.
www.facebook.com/arqedmilsoneid

Por Theresa Piraja

Prestação de
serviços

FENG-SHUI

Por Edmilson Eid
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esmo quando o sol se põe ainda
é hoje. Mesmo quando pensamos que tudo será já está sendo. Quando o verbo desejar for
conjugado no futuro é adiado
o que de verdade se deseja. Tudo fica truncado. Algumas distrações entram que impedem
os desejos do coração serem manifestados,
surgindo sombras daquilo que não queríamos
e o pior que focamos nestas sombras. E então
acontece o que não desejamos. Pensamentos
são energias, e quando se trata de amor essas
energias tendem a ficar pálidas devido ao medo que
está sempre atentando.
O segredo é ligar o piloto automático, confiar
numa Força Maior. Assim
fazendo, o medo se vai e os
nossos campos de Possibilidades Infinitas aumentam e entram num campo
em que tudo é possível.
Para isto acontecer é preciso desligar sua mente
das histórias do passado.
A mente adora contar histórias dramáticas girando
no passado e futuro, nunca no agora. Quem vive de
histórias do passado vai
garantir que seu futuro

Possibilidades
infinitas
carrega as mesmas essências e vai se movendo
em círculos sem grandes mudanças e anulando a criatividade. E a mais crítica das consequências são os rótulos que foram criados de si
mesmo no passado.
Um dos exemplos: se na infância foi um
mau aluno e muito repreendido, vai carregar
consigo este rótulo de fracasso. E por incrível
que pareça, as vibrações emanadas por esses
rótulos penetram em todos os cantos da casa,
inclusive no mobiliário. Não é olho grande de
outras pessoas e sim o passado não resolvido
que toma conta de tudo emanando energias
ruins.
Por tudo aquilo que a mente agarrar sua
atenção com todos os pensamentos que ela
cria e ainda por cima você permite que isso
aconteça, você está à mercê da mente e, assim,
você nunca pode deixar seu passado, porque
você continua renovando-o com sua atenção.
Quando se faz a harmonização, é mudada a sua
história e esvaziando seu corpo que está cheios
de rótulos. Uma nova energia começa a circular. Não é preciso trocar todo seu mobiliário
para renovação. Precisamos dar manutenção
sim e deixar ir identidades vindas do passado
cheias de rótulos que foram criadas na mente e
não mais deixar impregnar tudo de novo.
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ntes de minha permanência na
aldeia Nambiquara, jamais estive em uma aldeia indígena. Meu
pensar inspira-se em Kublai Khan,
imperador da Tartária, ávido por
histórias de Marco Polo. Assim como o imperador mongol edificou cidades com os “olhos da
mente” ao ouvir o navegador veneziano, a meu
modo, imaginei, durante os preparativos para a
viagem, o espaço que viveria. Despedi-me dos
familiares e amigos, vacinei-me contra a febre
amarela, selecionei livros e vestimentas para a
vida na aldeia. Com os “olhos da mente” idealizei a minha cidade. E lá fui eu, com a bênção
materna.
Em situações distintas, muitos escritores

REFLEXÃO DA ALMA

Por José Carlos Branco

O papagaio e as araras, de Berenic Bere

José Carlos Branco é
empresário
cultura@circuitomt.com.br
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ue Nosso Senhor esteja com todos
vocês!
Meus irmãos, nossa condição
enquanto encarnados, enquanto
homens, só nos limita como carne e
não como espíritos que somos, nossa verdadeira essência.
Dentro do exercício do espírito, nós podemos galgar espaços, lugares inimagináveis ao
corpo. E uma das formas que temos é exatamente o nosso pensamento. A partir do momento
em que fazemos uso dele de forma profícua, de
forma positiva, nós conseguimos efeitos positivos. Ao passo que, se utilizamos com pensamentos perdidos na ignorância, no erro, nos vícios
morais, nos tornamos, por essência, verdadeiros frascos de alto veneno.
Quando nos é recomendado orar, vigiar, estudar, isso não é feito de uma epopeica apologia.
Isso nasce de milênios de estudos, de aprendizados, de experimentação realizada pelo plano
superior. Quem nos recomenda são esses mestres do universo maior. Eles, na condição que alcançaram pela capacidade que tiveram de vencer as suas paixões, não só nos relatam como
são exemplos vivos do que pregam.
Sejamos, a cada dia, mais comprometidos
com essa realidade. O espiritismo é o antídoto
para o tóxico da alma e nós, enquanto espíritas,
devemos observar as lições trazidas, porque ele
foi inspirado para tanto. Percebam vocês a atualidade das mensagens quando, passados quase
cem anos do tempo terrestre, isto ainda é atual.
As afinidades de religião não podem barrar
os nossos pensamentos quanto à essência cristã, quanto aos ensinamentos que Jesus Cristo
nos deixou. Sejamos fiéis à ideologia daquilo
que professamos e certamente alcançaremos o
equilíbrio que tantos almejam, passando nós a

Similaridades das
religiões
sermos propagadores desse Evangelho que representa remédio às almas de tantos sofredores.
Não permitamos, irmãos, que esse benefício fique preso a nós, aos nossos círculos. Trabalhemos para dar força aos nossos pulmões e,
com isso, levar em brados altos a mensagem a
todos aqueles que sofrem, que experimentam a
ignorância.
Ter fé é o primeiro mecanismo para ter
aproximação com o alto. Mas trabalhá-la é um
dos mecanismos mais eficazes de prová-la. O
trabalho que desenvolvemos nesta sala, assim
como em todos os lugares que tem pessoas cujo
coração tem como propósito levar aconselhamentos, é inimaginável.
Nós devemos, sobretudo, trabalhar e acreditar que somos capazes sim de trazer mudanças.
Que somos capazes de vencer nossos medos,
que somos capazes sim de frear a ignorância.
Vamos trabalhar, meus estimados. Vamos
levar a bandeira do espiritismo e, com isso,
abrandar a tantos corações que sofrem, nos permitindo o autorresgate. E para todos nós um dia
confraternizarmos na nossa pátria-mãe, com a
certeza de que tentamos ser firmes nos propósitos aos quais aqui nos vinculamos, quando do
nosso reencarne.
Fiquem em paz e que as bênçãos de Deus,
nosso Pai, de Jesus, nosso irmão, de Maria, nossa
Mãe, possam nos brindar a todos com muita luz.
RAIMUNDO POMBO (espírito)

Mensagem psicofonada por: RAIMUNDO
POMBO (espírito)
Do Livro: “Por Amor: Eles Voltaram!...”.
De Nosso Grupo Mediúnico: “Mente e
Luz”

Por Wania Monteiro de Arruda

NUTRITIVA

imaginaram suas cidades ideais. Ferreira Gullar,
com suas 23 Cidades Inventadas, inspiradas no
tempo remoto e em leituras de adolescência.
Graciliano Ramos, com Tatipirun, em A terra dos
meninos pelados, cidade imaginária para onde
escapou ao deixar o cárcere com o corpo e o coração feridos pelo sombrio Estado Novo.
Hoje aquele tempo dissipou-se em terra
seca ao vento, que embaça e confunde imagens
e que dá uma ressignificação àquela vida. Sobre
a escolha em trabalhar com o povo Nambiquara, guardo uma lembrança romantizada, ainda
que despedaçada, como Walter Benjamin profetizou: “a recordação do homem meditativo
dispõe da massa desordenada do saber morto”.
O saber pretérito, desordenado, despedaçado e
morto é visto como peças de um quebra-cabeça
prestes a ser montado com mãos que se movimentam de acordo com o tempo presente, a formar imagens inéditas.
Conheci o Nambiquara na Primavera de
1982. Ao deixar o Rio de Janeiro, passando por
Brasília, já contratada pelo Projeto Polonoroeste. A atribuição foi a de implantar um programa
de educação escolar indígena direcionado às
suas necessidades emergentes, em especial, às
do asfaltamento da BR-364, esta a exercer em
mim fascínio e desassossego. Adentraria a “longínqua” e “misteriosa” Amazônia, cônscia de fatos que interfeririam na vida dos povos indígenas que tiveram o infortúnio de serem atingidos
em cheio por seus 4.325 quilômetros.
Nesse tempo encontrei Jacutinga...

O que você realmente quer?
Emagrecer, aumentar a
massa muscular...

Wania Monteiro de Arruda
é nutricionista funcional,
aficcionada em receitas saudáveis
e saborosas, que divulga em seu
site e no Insta
@wmarruda
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are e pense em que você quer hoje,
agora, amanhã, depois... Sinto que
muitas pessoas nem ao menos sabem quais são seus sonhos ou nunca pararam pra pensar sobre isso.
Se seu sonho é ser saudável, mais disposto, mais
feliz, mais leve, então foque nisso, se discipline,
não fique se desculpando de não alcançar seus
objetivos. O que estou querendo dizer é que a
gente passa muito tempo procurando e buscando coisas que, no fim das contas, podem não fazer o menor sentido para a gente, porque o que
a gente queria de verdade, no fundinho da nossa
alma, era fazer outros milhões de coisas. Seria
muito fácil se pudéssemos tomar uma cápsula
mágica que nos levasse a uma condição de saúde extrema e de longevidade, mas não há. E essa
busca incessante por coisas desnecessárias é só
um sintoma de outro problema bem
maior, a falta de
autoconhecimento. O que quero
fazer você pensar
é: você sabe qual
o seu objetivo? O
que você realmente quer fazer? O
que você realmente quer realizar, fazer, ser?
Sabe a razão de

Por Jacqueline Haddad

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

Nesse tempo
encontrei Jacutinga...
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PELO MUNDO

Por Anna Maria Ribeiro Costa
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jackieinlondon@hotmail.com

o

destino de todo ser humano, se tiver
sorte na vida, é envelhecer. Os avanços na medicina e no saneamento
básico levaram à queda na mortalidade e os idosos de amanhã serão
um reflexo dos jovens de hoje. A cada ano que
passa, o número de pessoas idosos aumenta dramaticamente. A percepção que temos em relação
aos idosos está mudando também. De indivíduos
passivos e frágeis, eles passam a ser vistos como
ativos, com importantes papéis sociais para serem desempenhados. E em pouco tempo uma em
cada três pessoas do mundo será idosa.
Finalmente, após anos de trabalho a tão sonhada aposentadoria chega, e agora? Bom, embora ela seja tão aguardada, nem todos sabem o
que fazer ou até mesmo em que local viver após o
término das atividades de trabalhistas.
Uns ficam em dúvida se é melhor permanecer no Brasil para desfrutar o envelhecimento
perto da família e das pessoas que amam. Outros,
no entanto, acham melhor realizar aquele sonho
antigo e envelhecer em outros países. Isso pode
ocorrer em qualquer momento da vida, em distintas faixas etárias, classes sociais ou profissões.
Para tanto é preciso se preparar. E eu vou tentar
te ajudar.
Em geral, os desafios enfrentados por quem
quer imigrar são os mesmos, independente da
maturidade. Aquele frio na barriga, as dúvidas, o
local de moradia e todo o processo de adaptação
à realidade de um novo país acontecem da mesma forma com todo mundo, e para isso é preciso
estar preparado, pesquisar bastante, e
mais uma vez considerar as características
pessoais de cada um.
Há jovens que não gostam da experiência de
morar em locais compartilhados e pessoas mais
velhas que adoram a agitação de um homestay

eu te perguntar essas coisas?
Porque “todos os caminhos estão errados se
você não sabe aonde quer chegar”, todo caminho
serve se você não sabe qual o destino. É muito
simples. Se você não sabe qual o seu objetivo,
você fica só gastando tempo todos os dias, fica
só enrolando, porque você não sabe para o que
você está vivendo. Seu sonho é o que dá sentido
à sua vida, é o que dá propósito aos seus dias
e a força necessária para ter consistência. Saber
que você está trabalhando em função de algo
que você realmente deseja faz toda a diferença
para a nossa alma, o nosso espírito e nosso corpo, e faz a gente levantar da cama todos os dias.
Quando a gente não sabe o que quer, nada que a
gente faz tem importância. É tudo ruim, chato,
a gente fica reclamando de tudo, a gente odeia
comer folhosos e legumes, odeia fazer exercícios
físicos, porque parece que as coisas que a gente faz não têm nenhum sentido, não vão levar a
lugar algum. Mas quando você sabe o que você
quer, define quais são seus objetivos, você traz
uma intenção para o seu dia, ou seja, você fica
feliz com cada coisa que faz, porque você sabe
que aquela pequena coisa vai te levar mais próximo de realizar aquele sonho. Se você precisa
emagrecer 20 kg, coloque uma meta mais fácil
de alcançar como emagrecer 2 kg por mês, pois
assim você vai aprendendo a se alimentar melhor e a sentir os benefícios dessa alimentação
em seu corpo, em sua saúde, em seu dia a dia,
e assim em menos de um ano estará realizando
esse sonho. Vamos começar...

Envelhecer no
exterior
(acomodação) que esteja repleto de estudantes,
ou em casa de famílias, albergues. Enfim, nesta
hora, os gostos pessoais (e a verba disponível)
vão orientando como será a vida longe da terra
natal.
Segundo a revista Living, os melhores países
para se viver após a aposentadoria são: Panamá,
Equador, Malásia, Costa Rica, Espanha, Colômbia,
México, Malta, Uruguai, Tailândia. Eles avaliam
critérios como custo de vida, infraestrutura e
saúde, facilidade de integração, setor imobiliário,
benefícios especiais concedidos a idosos e inclusive até o clima do lugar.
Ha também ONGs e empresas de pesquisas
que avaliam os critérios de saúde, economia, emprego, educação, e que promovem oportunidades
e bem-estar para a população, que acabam valorizando e beneficiando os mais velhos. Segundo a
Global AgeWatch, são eles: Suécia, Noruega, Alemanha, Holanda, Canadá, Suíça, Nova Zelândia,
Estados Unidos, Islândia, Japão, Áustria, Irlanda,
Reino Unido, Austrália, Finlândia, Luxemburgo,
Dinamarca, França, Chile. Já o Brasil está no 31º
lugar global dentre os 91 países avaliados, com
uma boa nota em renda (nem todos os países têm
sistemas de previdência social), mas uma péssima pontuação no quesito "emprego e educação".
No topo da lista estão os países da Escandinávia
e Europa. Já na América do Sul, temos apenas um
representante na lista dos vinte primeiros, o Chile, que aparece em 19º lugar.
Estes índices são interessantes, pois nos dão
uma ideia de onde queremos estar no final de nossas vidas. Eles comparam a qualidade de vida dos
idosos em diferentes países, suas culturas, clima,
a valorização do idoso, o ambiente propício e de
segurança, as conexões sociais, a liberdade cívica e acesso aos transportes público. Segundo o
Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade, quem tem mais de 60 anos poderia rumar
para cidades pequenas, pois lá a qualidade de vida
está garantida, é mais barata, tem menos gente e
menos extensão territorial. Existe também o fator
clima. Embora países mais desenvolvidos ofertem
maior qualidade de vida, o clima frio atrapalha, e
muito, podendo deixá-los em depressão, às vezes.
Esse fator deve ser considerado.
Enfim, o melhor lugar para envelhecer é onde
o seu coração está, onde você se sente mais seguro, mais adaptável e bem-vindo. Dizem que "o
grande problema é o indivíduo não aceitar as mudanças e não se adaptar. O idoso precisa se aprimorar no ato de envelhecer. E a sociedade precisa
melhorar na convivência com quem envelhece”. E
eu concordo.
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Quaresma é o nome que damos ao
período sacro litúrgico composto dos
40 dias, em que toda a cristandade
celebra e faz memória a todo o sofrimento de Jesus Cristo nos dias que
antecederam sua crucificação.
Dizemos que esse período é sacro, pois sua
vivência possui ares de sagrado para os cristãos
que, durante seu transcurso, evitam o excesso
de vários prazeres da carne para entrarem em
comunhão com a espiritualidade cristã através
do sacrifício. Dizemos que é um período litúrgico exatamente porque suas datas e momentos
são amplamente celebrados e refletidos através
de celebrações litúrgicas e solenes realizadas
nos vários templos cristãos do mundo inteiro.
O sacrifício e a mortificação
da carne sempre foram formas
práticas e resultantes para se
entrar em contato com o espiritual. Na verdade, ao contrário do que pensam as pessoas,
não é a dor em si que facilita
ao homem se comunicar com
o espiritual, mas sim a negação
feita à carne através da dor que
permite e permitiu aos grandes
do passado constatarem que
a matéria é ilusória, os luxos,
passageiros, a vida física, finita. Dessa forma, não é de se
estranhar quando lemos as vi-

das dos mártires do passado; pessoas que preferiram morrer sentindo dores lancinantes ao
invés de negarem a sua fé. Nenhuma dor, tampouco nenhuma alegria, é maior que a certeza,
a esperança e a fé daqueles que já puderam sentir a grandiosidade do imaterial. É sempre uma
alegria e uma profunda aprendizagem estar
perto de pessoas assim; pessoas que se negam,
negam suas vidas, para atender às dos outros.
Existiram muitos que ficaram superconhecidos,
como Chico Xavier por exemplo, mas existem
muitos tantos milhares que não são conhecidos
pelas grandes massas. Eles estão nas escolas,
nas igrejas, nas ruas, nos hospitais, e se doam
dentro de suas limitações àqueles cujas limitações são bem mais restritas.
O maior mistério da Quaresma é fazer com
que consigamos vivenciar o mistério crístico.
O Cristo que figura nas cruzes de ouro que
ostentamos em nossos peitos foi homem de
verdade, sentiu dores de verdade, lidou com
a fome, com a pobreza e com a seca. Embora
seus mistérios tenham revolucionado gerações
e pessoas, reinos e sociedades, sua realidade
foi simples e dolorosa, mas feliz e profunda.
Que nesses 40 dias da Quaresma possamos
mergulhar no entendimento da Paixão de Cristo. Não é coincidência usarmos o termo paixão
para tratarmos da morte de Cristo, pois, na
verdade, ele se apaixonou por nós e se entregou por amor, para que sua prática efetiva nos
favorecesse um entendimento melhor de sua
pregação. Baita amor sem limites e fronteiras.
Deixemo-nos apaixonar também...

Por Iracema Borges

Quaresma

www.circuitomt.com.br

VIDA INTERIOR

Por Cristian Siqueira
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Iracema Irigaray N. Borges, mãe
de 3 anjos, ama comer tudo com
banana, coach pelo ICI- SP, sonha
em dar cursos na África, Índia,
EUA, onde o destino a levar.
cultura@circuitomt.com.br
iracemairigaray@hotmail.com

e

sta semana na terapia descasquei
mais uma camada da cebola, finalmente comecei a olhar pro medo
da rejeição. Ele é muito interessante, atinge todas as áreas da vida,
apavora e mina a coragem. Eu tenho tido um
mestre nesta área, apesar de estar em outro
continente, tenho um amigo que está muito
mais presente em minha vida do que imagina,
porque nos conectamos primeiro pela admiração e carinho. Ele vive para trabalhar, se exercitar e ter relacionamentos ‘honestos’, sem laços.
Se ele morresse hoje, seria descrito como ‘o sedutor disciplinado’, e só. Nos tornamos amigos
e ninguém acessa ele como
eu, mas pela distância vivemos uma dança entre a
ilusão e o medo. Queria poder dizer a ele o quanto ele
tem o poder de transformar
este mundo se conseguir
superar o físico (ele só fica
com mulheres lindas), só se
conecta neste nível. Tentei
dizer a ele algumas coisas e
ele não deixou, percebi que
o medo dele é maior que o
meu, desliguei o telefone
com a sensação de vergonha e raiva, faltou coragem.
No blog Folga na Direção li algo que todos sofre-

O medo da
rejeição ensina?
mos. “... Um dos piores medos que temos hoje
em dia é o medo de fracassar e a sensação de
não sermos bons o bastante. Viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa ser ruim. Brené Brown
desenvolveu durante 12 anos uma pesquisa
pioneira sobre vulnerabilidade e diz que essa
condição não é uma medida de fraqueza, mas a
melhor definição de coragem. Diz que quando
fugimos de emoções como medo, mágoa e decepção, também nos fechamos para o amor, a
aceitação, a empatia e a criatividade. Por isso, as
pessoas que se defendem a todo custo do erro e
do fracasso se distanciam das experiências marcantes que dão significado à vida e acabam se
sentindo frustradas. Por outro lado, aquelas que
mais se expõem e se abrem para coisas novas
são as mais autênticas e realizadas, ainda que se
tornem alvo de críticas e de sentimentos como
inveja e ciúme. É preciso lidar muito bem com
os dois lados da moeda a fim de alcançar a felicidade de realizar todo o seu potencial...”.
Reflita alguns minutos: quem você tem medo
de perder? A que você se sujeita por medo de
ser verdadeira? De quais experiências você está
correndo com medo de falhar ou ser rejeitada?
O vídeo da Dra. Brené Brown no Youtube, ‘O Poder da Vulnerabilidade’ vale muito a pena. Ouvir
um não ou uma bronca traz mais vida que uma
indiferença justificada. Fique bem.
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Oiran Gutierrez, leia-se CVC Viagens, em Agra na
India, frente ao mais lindo dos monumentos: o
Taj Mahal!

www.anamariabianchini.com.br
instagram: @anamaria_bianchini

Black Princess do Grupo Petrópolis, premiada!
A cerveja Black Princess Doctor Weiss foi premiada na noite
de terça-feira, 6/2, com medalha de bronze, na categoria Experimental, estilo Ale Styles - South German-Style Kristall Weizen,
na VI edição do Concurso Brasileiro de Cervejas, em Blumenau
- SC, que elege as melhores cervejas de diversos estilos do Brasil.
Considerado um dos principais concursos cervejeiros do mundo,
a VI edição do Concurso Brasileiro de Cervejas recebeu mais de
2 mil rótulos, avaliados por 180 jurados de 20 países diferentes.
Com testes às cegas, são avaliados a aparência, sabor, aroma,
sensação de boca, corpo, carbonatação e equilíbrio da cerveja.
A cerveja, no estilo Kristall Weizen, tem teor alcoólico de
5,2% v/v e amargor de 16,0 IBU e colarinho denso, cremoso e
cor branca. No aroma e no sabor, delicada mistura de frutas e
especiarias – banana e cravo –, acompanhados de tênue doçura
maltada. Corpo e amargor complementam harmonicamente o
conjunto. Alta carbonatação que, ao beber, faz cócegas no palato
e traz um final ligeiramente seco, convidando ao segundo gole.

Dra. Mara Kenia, odontóloga, especialista em
estética, deixando seus pacientes ainda mais
bonitos e felizes. Na foto com Gisely Girardelo.
Ela atende na Natclin, que fica na Av. Dom
Bosco, numa superestrurura. Talento define!

Na próxima terça, dia 20 de março, o estilista
Vitor Zerbinato estará na Corpo e Arte by Silvia
Lino, com a sua nova coleção de roupas de
festas. Ele é um fenômeno e considerado uma
das maiores revelações da moda dos últimos
tempos. Na foto, minha filha – linda – Maria
Carolinna Bianchini Bertin, de Vitor Zerbinato.
A partir das 18h30 vai acontecer um bate-papo
com ele. Vai ser tudo de bom!

Festival Braseiro, eu vou!

Saúde é apenas o que interessa. Sem
sedentarismo, com dedicação , na melhor
academia. Conheça: 3616-2091

O aroma de churrasco no ar indica uma nova direção: Rancho
Dourado em Cuiabá. Nele, o maior festival de carnes nobres do
Brasil – o Festival Braseiro – irá ganhar contornos saborosos no
dia 14 de abril. Em sua quarta edição, o evento irá mobilizar
240 churrasqueiros para comandar 40 estações de preparo de
carnes na capital mato-grossense. Isto, na missão de assar cerca
de 4 toneladas de cortes especiais de bovino, suíno, aves, peixes
e cordeiro. Save the date!

Hebert Mattos faz niver!
Neste sábado 17, meu amigo querido o apresentador Hebert Mattos faz aniversário e faz bigparty
no Getulio Loft. Amnésia Cuiabá, com muita música eletrônica e DJs badalados, daqui e de fora.
Toda a cidade comenta, se agita e vai estar por lá
prestigiando-o. Curto horrores e desejo só o bem.
Vou lá; vamos? Convites à venda na Casa de Festas.

Encantada, absolutamente, por ele. @eusouodu é a
sua página no Insta. O Du é astrólogo, faz coaching
astrológico e fala essencialmente da importância do
amor em tudo, nas nossas vidas. Sigam. Em breve,
boas novas pelas plagas de acá ...

Pra pensar ...
"Se o fantasma da mulher é a falta de beleza, o do homem é a
falta de coragem."
					(Luiz Felipe Pondé)

Brincar, aprender e encarar novos desafios: tudo isso faz parte da vida.
Cuidar das nossas crianças #esseéoplano

... sigam o Pondé no Youtube, seus vídeos são maravilhosos.
Puro aprendizado #ficaadica! Boa quinta, boa semana amigos-leitores. Um beijo!

