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A guerra contra as facções

Nesta edição o Circuito vai tratar dos esforços do Estado para combater o avanço
do crime em Mato Grosso. Mostramos um histórico de como nasceu a subsidiária
da organização criminosa originada no Rio de Janeiro e que aqui recebe, na
abreviação, a sigla do Estado, o Comando Vermelho, ou CVMT. Esmiuçamos
como as forças policiais fazem para tentar frear o avanço do crime organizado
por intermédio do setor de inteligência que descobriu nomes de lideranças e uma
teia de líderes da facção que se espalha pelos 141 municípios do Estado.
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WILSON SANTOS
Bruno Cidade

Galinho defende dupla
candidatura tucana
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LEITÃO NO SENADO

risco anunciado

Três adutoras no caminho
da Trincheira Santa Rosa
pg.8

“ESTOU TRANQUILO,
CONSCIENTE E ANSIOSO”
Em entrevista exclusiva ao Circuito Mato Grosso, o
deputado estadual faz um balanço de sua gestão como
secretário de Estado de Cidadade, aborda a polêmica cobrança
da devolução de verba indenizatória parlamentar e expoõe a
sua visão sobre o cenário das eleições 2018. Wilson defende
ferrenhamente o governo de Pedro Taques, traça planos para o
futuro do PSDB e relembra como foi a votação que concedeu
uma comenda a João Arcanjo Ribeiro, hoje um ‘homem
melhor’, nas palavras do próprio deputado, que nas próximas
semanas deixa o governo de Pedro Taque para voltar a ocupar
a sua cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
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nova rota turística
15 ANOS DA ORQUESTRA SINFÔNICA
CIRANDA MUNDO

No coração do Brasil,
Araguaia surpreende
Pan.1

ESPORTE

Gêmeas venezuelanas
reforçam equipe de rugby
Pan.2

Você está convidado! Na quarta-feira 28 de março às 20h, a
Orquestra Sinfônica Ciranda Mundo abre a Temporada 2018
no Teatro Zulmira Canavarros com um concerto especial
comemorando seus 15 anos de atividades. A clarinetista Jessica
Gubert será a solista da noite e a Orquestra estará sob regência
do maestro MURILO ALVES. Leve a família para esta
noite magnífica. Ingresso solidário apenas 1 kg de alimento.
Confira outras dicas aqui no CULTURA EM CIRCUITO.
INFO: (65) 3313 6878
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O ovo da serpente

a

maneira como o Estado procura
lidar com o recrudescimento
do crime organizado, mais
notadamente o constituído em
facções, é a matéria especial de
capa desta edição do Circuito Mato Grosso.
Na reportagem “Guerra de Mato Grosso
Contra o Comando Vermelho”, mostramos
um histórico de como nasceu a subsidiária
da organização criminosa originada no Rio
de Janeiro e que aqui recebe, na abreviação,
a sigla do Estado. Esmiuçamos como as
forças policiais fazem para tentar frear a
turma de Sandro da Silva Rabelo, o Sandro
Louco, fundador do CVMT.
A matéria revela uma triste realidade:
o combate ao crime ainda se restringe às
ações de comando e controle. Uma atuação
necessária, mas que não evita que o crime
atraia todos os dias um exército de jovens sem
acesso a educação e com poucas perspectivas
de futuro. O que para um Estado sem
condições de manter os criminosos dentro
do sistema prisional torna-se o verdadeiro
“ovo da serpente”. E assim, todos os dias a
chance de criar um novo futuro para gerações
inteiras se perde um pouco mais.
Outra questão tratada nesta edição é a
existência de três adutoras responsáveis
pela vazão de 2/3 da água potável da
capital, e que passam poucos metros abaixo
do solo da trincheira do bairro Santa Rosa.
A matéria traz um alerta sobre os riscos de
que os fantasmas da Copa 2014 possam
gerar novas surpresas desagradáveis para
os mato-grossenses.

Alair Ribeiro_Midia News

entre aspas
“O Pedro a governador e eu a senador. São esses os nomes naturais. Não tem
ninguém que se contrapôs a isso até agora. Ninguém que disse que não pode
ser. Agora, é uma construção que tem que ser feita.” Deputado federal Nilson Leitão
sobre sua candidatura ao Senado e a do governador Pedro Taques à reeleição.

“Me respeita que eu te respeito. Se não respeitar, eu te atropelo.” Vereador
Renivaldo Nascimento (PSDB) para o colega Felipe Wellaton, que protocolou representação
para avaliar se houve quebra de decoro parlamentar ocorrida na última sexta-feira da parte de
Nascimento, quando ele tentou arrancar o celular das mãos do Wellaton.
“São palavras fortes. Quanto a não merecer o mandato, quem sabe disso é
a população. Não há nenhum iluminado em Mato Grosso que pode dizer se
alguém pode ser governador, se merece ou não merece sair candidato.” Secretário-chefe da Casa Civil, Max Russi, ao responder a críticas feitas pelo ex-prefeito de Lucas
do Rio Verde Otaviano Pivetta ao governo de Pedro Taques.

“Estou defendendo o nome do governador Pedro Taques. Mas é possível o
rompimento. Existe, sim, um forte desejo dentro para que o partido tenha
candidatura própria ao governo.” Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho, ao comentar um possível rompimento do PSDB da base aliada do governo
Taques para concorrer à cadeira de governador no Estado.

“O partido já tomou uma decisão, o próprio líder do governo entregou a
liderança para comunicar que estamos fora de qualquer possibilidade de
recomposição de nossas bases com o atual governador.” Ex-senador Júlio Campos
sobre o DEM, que está decidido a pleitear uma candidatura ao Senado ou ao Governo e que não
há possibilidades de a sigla continuar na base do governador Pedro Taques.

“Tem muita liderança que se afastou do Pedro –
não vou entrar em detalhes – mas porque tiveram
interesses econômicos e financeiros contrariados.
Estavam acostumados com um tipo de jogo, um
tipo de esquema, em que se aproveitavam do
Estado.” Secretário de Estado de Cidades, Wilson Santos,
que disse que os interesses contrariados durante a gestão do
Taques foi um dos motivos para líderes políticos se afastarem
da base do seu governo.

#bombounarede
#FAKENEWS
Já falam: interne é terra sem lei. E realmente é isso que vem acontecendo desde o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL)
e do motorista Anderson Gomes. De um lado, milhares de compartilhamentos com homenagens, memórias e palavras de ordem que
pedem justiça. Do outro, mentiras, calúnias e muita ofensa, isso que
é chamado de fake news. É importante checar as informações antes
de compartilhar e divulgar. Nesse momento é preciso ter delicadeza
e não dar continuidade a essas “correntes” que espalham notícias falsas. Ignore se você não tiver certeza, não divulgue sem antes checar
se aquilo é verdade. Pratiquemos a solidariedade e não a maldade.

fatos da semana
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CÂMARA DEVE RECORRER

CPI que investiga conduta
de Emanuel Pinheiro é
suspensa pela Justiça

reprodução

do. À época, diversos parlamentares da base também assinaram
o requerimento, em um ato visto
como manobra para formar uma
comissão com aliados em maioria.
Na decisão judicial que paralisou
as atividades, o juiz manifestou
que a inclusão de novos nomes ao
requerimento foi uma “medida de
legalidade duvidosa” e apontou
que a atual composição da CPI,
que tem ainda o vereador Marcelo Bussiki (PSB), de oposição,
como presidente, poderia comprometer o trabalho e favorecer
o investigado. O presidente da
Câmara, vereador Justino Malheiros (PV), afirmou que vai recorrer
da decisão e defendeu o ato de
nomeação dos vereadores, indicados e validados em reunião o
Colégio de Líderes, que “entendeu
que não havia qualquer afronta
ao Regimento Interno da Casa”.

Taques é liberado de prestar
depoimento e coronéis da
PM ganham liberdade

C

escuta telefônica ilegal no Estado.
Os advogados do governador
haviam pedido sua dispensa desde a sua intimação em 06/02. A
alegação é similar à de seu primo e
ex-secretário de Estado Paulo Taques, que afirmou que está sendo
investigado pelos mesmos fatos
no Superior Tribunal de Justiça
(STJ). Logo, o entendimento é de
que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo.
Também no caso dos grampos,
os coronéis da PM Zaqueu Barbosa, Evandro Lesco e Ronelson Barros, também réus na ação, foram
liberados das prisões domiciliares.
Assim como na dispensa de Taques, foram 3 votos a 2 pela soltura. Eles vão cumprir medidas cautelares, como: uso de tornozeleira
eletrônica; apresentação mensal à
Justiça uma vez por mês;

ex-procurador aposentado Dorgival Veras de
Carvalho teve agravo
regimental negado pela Corte
Especial do Superior Tribunal de
Justiça (STJ). A defesa buscava
reverter a decisão de um recurso
extraordinário para trancar a ação
penal pelo qual é processado.
A decisão foi unânime. Dorgival é investigado pela participação em um esquema de emissão
de cartas de crédito fraudadas
e que teria causado mais de R$
418 milhões em prejuízo ao Estado. O ex-procurador é processado pelos crimes de peculato e
falsificação de papéis públicos
em ação que deriva da Operação Cartas Marcadas, deflagrada
em 2011 pela Delegacia Fazendária (Defaz). Este era o terceiro
recurso de Dorgival na instância

superior. Inicialmente, ele tentou
reverter a decisão do Tribunal
de Justiça, mas foi negado pela
5ª Turma do STJ, no dia 26 de
junho do ano passado. Depois, o
procurador aposentado entrou
com um recurso extraordinário
para mudar a decisão junto ao
Supremo Tribunal Federal (STF).
Contudo, o despacho depende da
aprovação monocromática do vice-presidente do STJ, que negou o
recurso em novembro passado. O
agravo regimental interposto na
Corte Especial era a última chance do procurador aposentado.
O vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, foi o
relator do caso. Em sua decisão,
ele negou e determinou a certificação do trânsito em julgado, ou
seja, é uma decisão da qual o processado não pode mais recorrer.
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GRAMPOLÂNDIA PANTANERA

om 3 votos a favor e 2
contra, o Conselho da
Ação Militar, que apura
os grampos telefônicos ilegais em
Mato Grosso, dispensou o governador Taques (PSDB) de depor
como testemunha do caso. A publicitária Tatiane Sangalli, apontada
com suposto affaire sentimental
do ex-secretário Paulo Taques, e
pivô de muitos grampos ilegais,
também foi dispensada. O juiz
Murilo Mesquita Moura votou pela
manutenção de Taques como testemunha e foi acompanhado por
apenas um coronel. Já os outros
três coronéis do Conselho foram
favoráveis à dispensa de Taques,
assim como o Ministério Público
Estadual. O governador havia sido
arrolado pela defesa do cabo Gérson Luiz Correia Júnior, apontado
como operador do esquema de

STJ nega agravo de
ex-procurador Dorgival em
processo da ‘Cartas Marcadas’

reprodução

O

s trabalhos da Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) do Paletó, que investiga a situação de
recebimento de dinheiro por parte do prefeito de Cuiabá, Emanuel
Pinheiro (MDB), estão suspensos
desde domingo (18) por determinação da Justiça. Requerido
pelo vereador Diego Guimarães
(PP) por meio de mandado de
segurança, o pedido foi atendido
pelo juiz Paulo Márcio Soares de
Carvalho, da 4ª Vara de Fazenda Pública. A medida foi tomada
quase quatro meses após a criação da CPI, sob alegação de irregularidade em sua constituição,
considerando que os vereadores
Mário Nadaf (PV) e Adevair Cabral (PSDB), ambos da base aliada
do prefeito, assinaram o pedido
de abertura da CPI depois que o
documento havia sido protocola-
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PÉROLAS
CAOS NO JARDIM CUIABÁ
Não bastasse todo o drama da saúde pública, um
hospital privado também vem para a berlinda por
má administração. A atual diretoria do Hospital
Jardim Cuiabá – que atua desde 2003 – deve deixar
o cargo no prazo de trinta dias após processo que
denunciou desvio de conduta ser julgado procedente pelo juiz Yale Sabo Mendes e confirmado
pelo Tribunal de Justiça. A decisão não deve afetar
diretamente a colaboradores e usuários do local.
BEM COTADO
À frente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente
desde a saída do vice-governador Carlos Fávaro
que ocupou o cargo até dezembro, André Baby
vem se destacando na condução da pasta, que é
estratégica. André, que é servidor de carreira da
Sema há 12 anos, deve ser efetivado no cargo
ainda este mês.
NOVA SERYS
Tudo indica que a Maria Lúcia Cavalli Neder, a
aposta do PCdoB para a cadeira no Senado, tem
ganhado cada vez mais espaço nos corações e
mentes mato-grossenses. A ex-reitora da Universidade Federal de Mato Grosso pode ser a
mais nova Serys do Estado, partindo da política
universitária para o cenário político nacional.
Parece que desta vez ela realmente vai firmar os
pés na política. Em 2013, chegou a ser cotada
para concorrer a deputada federal no ano seguinte,
o que não se concretizou. Em 2016, foi cogitada
até mesmo para disputar a Prefeitura de Cuiabá,
mas não concorreu.
XEQUE-MATE EM LULA
O julgamento do habeas-corpus preventivo impetrado pelos advogados de defesa do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva no Supremo Tribunal
Federal (STF) está causando medo nos militantes

do PT. E eles têm toda razão para isso, primeiro
porque a presidente do STF, Cármen Lúcia, colocou o julgamento na pauta como caso específico e
não como uma das ações declaratórias de constitucionalidade (ADCs), que abririam a possibilidade
de os ministros mudarem a interpretação atual,
de execução a partir da condenação em segunda
instância, o que, aliás, já aconteceu com Lula. E
com um agravante: o STF nunca aceitou um habeas-corpus preventivo.
CONTRATO ESPECIAL
A empresa que terá o controle do Complexto Turistico da Salgadeira ainda segue um verdadeiro
suspense. A concessão da exploração turística do
projeto está prevista na lei estadual desde o governo de Jayme Campos (1983), e deverá passar por
uma concorrência pública. Porém, até lá, para que
a população (finalmente) possa usufruir das belezas
naturais da região, embargada há oito anos, uma
empresa vai administrar o local de forma temporária e sem licitação, por 90 dias. Ao ser questionado
sobre o nome da empresa, o secretário de Estado
de Turismo, Luís Carlos Nigro, disse ainda não se
lembrar das empresas interessadas no local.

A empresa Mato-Grossense
de Tecnologia da Informação
(MTI) apresentou o Termo
Aditivo que tem como objeto a
alteração da cláusula 2ª - Das
especificações e quantidade
dos serviços e valores, mediante redução dos valores
e serviços contratados, bem
como alteração da cláusula
6ª - Prazos e vigência, item
6.1, prorrogação da vigência
contratual por mais 12 meses,
da cláusula 15ª - do preço, item
15.1; cláusula 16ª - do pagamento, item 16.4; alteração
da cláusula 18ª, revogando-se
os itens 18.1 a 18.15, passando a vigorar os itens 18.1 a
18.8, com nova redação dada
pelo presente aditivo, com a
empresa Oracle do Brasil Sistemas Ltda. O valor do presente
Instrumento de contrato é de
R$ 9.506.167,33. A vigência
do contrato será de 12 meses,
vigorando de 23/02/2018 a
22/02/2019.
CONTRATO PRORROGADO

A Secretaria de Estado de
Saúde vem a público informar a prorrogação da vigência do contrato nº 002/2015
com a empresa Consórcio
MT Soluções. O contrato foi
prorrogado por mais um ano,
com início em 06/03/2018 a
05/03/2019. Valor do contrato:
R$ 1.599.999,96.

NOVA OLÍMPIA

A prefeitura de Nova Olímpia torna público que após
a abertura e julgamento
de propostas e adotar providências relacionadas ao
registro de preços para futura e eventual aquisição
de combustíveis e aditivos
destinados à frota de veículos da prefeitura municipal cumprindo o encargo s a g ro u -s e ve n ce d o ra
a empresa Comercial de
Combustíveis Nova Olímpia
Ltda do(s) item(ns): 001,
002, 003, 004, 005, por
apresentar menor preço totalizando o valor global de
R$ 2.528.265,00.
ESCOLA EM RONDONÓPOLIS

A Prefeitura Municipal de
Rondonópolis torna público
a todos os interessados que
em Licitação na Modalidade
de Concorrência Pública nº
01/2018, tendo como objeto
Contratação de Empresa Especializada de Engenharia,
para a execução da seguinte
obra: “Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de
Rondonópolis, Localizada a
Rua Otávio Pitaluga, Quadra
02, Lote 03, Bairro La Salle,
município de Rondonópolis, conforme projeto básico
encaminhado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura anexo ao edital”, que

F

ontes desta colunista confidenciaram que almoço recente entre
os primos Pedro e Paulo Taques teria terminado em discussão
grande. Segundo contaram, os últimos escândalos, que trazem
Paulo de volta à ribalta – como a Operação Bereré – teriam sido o
estopim da discussão e o mesmo deixou a casa do primo pisando
duro e falando impropérios.

Sobe

DESCE

87% dos munícipios de Mato Grosso já estão cadastrados
no Pró-Família, que beneficia famílias em situação de
vulnerabilidade social.

Cerca de 20 registros de bloqueio do aparelho celular são
feitos nas delegacias de Mato Grosso.

O Valor Bruto do Produto da agricultura mato-grossense
rendeu R$ 56 bilhões para o estado no ano de 2017.
A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC) espera que o feriado de Páscoa crie mais
de 10 mil empregos temporários.

CARTA CONVITE
TECNOLOGIA

INDIGESTO…

Segundo o IBGE, a cada R$ 1 gerado pela economia brasileira
foram consumidos, em média, seis litros de água.
Mesmo com a cobrança de bagagens, o preço de passagens
áreas não teve redução, segundo reportagem do jornal O Estado
de S. Paulo.

as mais comentadas
após a análise detalhada da
documentação e propostas
apresentada pelas empresas
participantes, foi considerada
habilitada, classificada e vencedora deste procedimento
licitatório a empresa: Unep
Engenharia e Planejamento
Ltda – EPP, no valor total da
obra de R$ 2.240.303,46.
EMPRESA DE LIMPEZA

A Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Logística
(Sinfra) torna pública a contratação da empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda com a finalidade de
suprir um posto de trabalho
perfazendo o valor total de
R$ 534.702,60. O presente
termo aditivo tem como objeto a ditar a vigência em 12
meses, com término previsto
em 13/03/2019.

ESCOLA EM REFORMA

A Secretaria de Educação,
Esporte e Lazer (Seduc) torna
público o resultado do processo
nº 569266/2017 cuja empresa
contratada foi a G. de Almeida
Brito Engenharia e Construção
Eireli EPP. O objeto do contrato
é a reforma geral da pintura,
adequação dos sanitários, substituição completa da cobertura
e de esquadrias, adequação da
acessibilidade com a construção
de rampas e sinalização tátil,
reforma da quadra existente
e da área externa, ampliação
das instalações da cozinha e
refeitório, na E.E. Prof.ª Maria
de Nazareth Miranda Noleto,
localizada na Rua Francisco de
Albuquerque, s/n, bairro Jardim
Pitaluga, em Barra do Garças. Valor: R$ 2.102.937,86, com prazo
de vigência de 390 dias, sendo
300 dias para executar a obra.

DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS
Transparência e rapidez nas decisões

Acesse:
tce.mt.gov.br/diario

CENAS DA CIDADE

AHMAD JARRAH

Igreja de Nossa Senhora da Penha de França, primeira igreja de MT

15/03/2018 – Ideologia é ‘esquecida’ na mudança
partidária
Vanialuiza Costa: Nenhuma das alternativas.
Renato Garcia da Silva: Eu não voto em candidatos do
DEM, PSDB, PPS e, agora, do PMDB.
Elizandra Paula Martiori Bet: Ideologia de garganta, só
pra enganar eleitor. Essa gente joga no mesmo time: esse aí
posou ao lado do Silval na inauguração do VLT, mentiu junto.
Mario Marques: Este povo só pensa em seus próprios
interesses. Por isso, estas mudanças de partido, eles acham
que vai render mais e aí mudam igual mudar de camisa, e
o povo ainda acredita nestes caras.
João Peres: Deus nos livre desse povo!
Salustiano Soares: No governo do senhor Júlio Campos,
assim como está acontecendo no governo Pedro Taques,
o funcionalismo do Executivo estadual comeu o pão que
o diabo amassou!
Walter Noronha: Mais fácil o espaço tremer, chover na
lua, nascer dente em galinha e papagaio salivar!
Pedro Sena: Que Deus salve o Mato grosso. Que tenhamos
florestas, lavouras, cerrados e pantanal, mas nunca Campos!
18/03/2018 – Com mais de 2.000 fake news, partido
prepara processos
Vera Moraes: E que seja feito constantemente. Inclusive
nos grupos de WhatsApp.
Lino do Nascimento Junior: Esse é o partido de esquerda, passam o ano propagando e compartilhando mentiras,
agora que a coisa inverteu, querem censurar.
Wagner Campos: Que sejam processados o mais breve
possível!
18/03/2018 – Público de 2018 não ocupa nem metade da Arena Pantanal
Elizandra Paula Martiori Bet: Como eu lamento não
terem usado esse dinheiro pra construir um novo ProntoSocorro pra Cuiabá!
Benedito Pereira: Na verdade, não precisa construir
outro. Precisa de investimento em equipamentos médicos pra atender um médico de plantão para atender um
batalhão de doentes. Precisamos de mais médicos com
salários dignos. Aí eles trabalham com prazer. Agora, os
políticos roubando o dinheiro todo e não acontece nada.
Wanderley de Arruda: Não é difícil imaginar o porquê
do esvaziamento de torcedores da Arena; quem de vocês,
leitores, iria a um jogo do campeonato às 15h no horário
de verão, logo após o almoço, com sol quente de 40 graus
na cara e ainda com imbecilidade de transmissão direta do
jogo para a cidade onde ele está acontecendo? Você iria?
Somente os cegos não conseguem enxergar esta realidade
ou há outros interesses nas críticas vazias.

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

Guerra de Mato Grosso co
Gerência de Combate ao Crime Organizado vem trabalhando para tentar conter as ações

Por Jefferson Oliveira, Celestino Carlos
e Rodivaldo Ribeiro

T

udo começou nos primeiros meses de 2013. Foi nessa época que
a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), então
comandada pelo delegado Flávio
Henrique Stringueta, identificou as primeiras
atividades do Comando Vermelho em Mato
Grosso. Nesse tempo, a inteligência da Polícia Civil identificou que o mentor da facção
no estado seria Sandro Silva Rabelo, conhecido como Sandro Louco, hoje preso na Penitenciária Federal de Catanduvas (PR).
Em conversa com o Circuito Mato Grosso,
o delegado Flávio Stringueta revelou que as
atividades da facção foram descobertas por
meio de interceptações telefônicas, quando
foi identificado dentro do sistema prisional
um grupo de detentos liderados por Sandro
Louco e que faziam parte de um “conselho
final” do Comando Vermelho no Estado.
Segundo o delegado, a equipe de inteligência identificou aproximadamente oito
membros que faziam parte desse conselho.
Além de Sandro, foram identificados como
líderes Renato Sigarini, conhecido por Vermelhão, Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus, o Miro Louco ou Gentil, e Renildo Silva
Rios, conhecido por Nego, Negão, Liberdade ou Snype.
“Por meio das interceptações, fomos
captando quem era quem dentro da unidade
prisional e, pelas conversas, identificando
os líderes e mentores. Quando a Operação
Grená foi realizada, oito chefes da facção,
identificados, foram transferidos para presídios federais, porém novos líderes foram
surgindo ao longo do tempo”, informou
Stringueta.
Em 2013, as investigações da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso qualificaram
255 membros da facção, mas esse número

Pichações com as iniciais da
franquia da facção criada
no Rio de Janeiro estão
espalhadas pela cidade
passava dos 300 entre detentos e criminosos soltos que passaram a se filiar à facção
criminosa.
A partir daquele momento, a polícia, por
meio da GCCO e da diretoria de inteligência
da Polícia Civil, passou a intensificar as investigações a fim de descobrir o modus operandi da facção.
“Foi identificado que, de dentro das
unidades prisionais, os líderes mandavam
ordens para o lado de fora e os criminosos
soltos passaram a cobrar dinheiro dos donos
das bocas de fumo e a cometer crimes como
roubos e homicídios”, revelou o delegado.
A polícia não parou de atuar no setor de

MAIS DE 548 ORDENS JUDICIAIS

inteligência e novos nomes foram surgindo
com o tempo e sendo identificados como possíveis líderes da facção que começou a se espalhar pelos 141 municípios de Mato Grosso.
Quando as investigações foram intensificadas, o delegado Flávio relata que houve
uma integração entre Polícia Civil e o sistema
prisional, pois todo material apreendido eram
provas contra as facções e novas descobertas
eram feitas.
“Utilizamos todo tipo de atividade de inteligência tanto da Polícia Civil quanto do Sistema Prisional e confirmamos que realmente
estava intensa a arregimentação de pessoas
para o Comando Vermelho e isso passou a

ESQUEMAS DESMANTELADOS

E

A

o longo de aproximadamente cinco
anos de investigações, escutas e
ações, a polícia saiu às ruas para
cumprir mais de 548 ordens judiciais a fim de prender membros do
Comando Vermelho no Estado e vários líderes
foram identificados e constatado que, de dentro do próprio presídio, saía o gerenciamento
dos membros do lado de fora.
Detentos que participam ou disseminam
facções têm acrescida uma nova pena às que
eles já cumprem em regime fechado, de acordo
com a Lei do Crime Organizado (12.850/2013),
que informa no artigo 2º: “Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou
por interposta pessoa, organização criminosa
a pena é reclusão de três oito anos e multa,
sem prejuízo das penas correspondentes às
demais infrações penais praticadas”.
Para os líderes da facção que são identificados pela polícia, de acordo com o parágrafo
3º do mesmo artigo, há novo acréscimo: “a
pena é agravada para quem exerce o comando,
individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos
de execução, com pena aumentada de 1/6 (um
sexto) a 2/3 (dois terços)”.
Em entrevista coletiva na quarta-feira
(14), o atual delegado titular da GCCO, Diogo
Santana, informou que toda ação, seja vídeo,

foto ou telefonemas realizados que citem a
facção, são investigados para que o possível
integrante seja localizado.
“Toda foto que aparece, vídeo ou áudio,
seja de quem for, é investigado pela equipe de
inteligência, para primeiro checar a veracidade
dos fatos. Havendo isso, ordens judiciais são
cumpridas em desfavor do suspeito e essa
pessoa, se for presa, responderá ao crime previsto na Lei 12.580, a lei do crime organizado”,
explicou o delegado.
De acordo com a própria Polícia Civil,
ações vêm sendo realizadas para neutralizar
a atuação das facções. Inclusive o governador
Pedro Taques (PSDB), em recente entrevista,
disse que as facções não terão vez no estado:
“Nós temos que dizer de forma objetiva: Mato
Grosso não é o Rio de Janeiro; aqui, facções
criminosas não têm vez”, afirmou.
Secretário da Sesp, Gustavo Garcia disse
que as ações do Comando Vermelho estão sob
controle no Estado. “A segurança do Estado
demonstra que todas as nossas ações são
feitas com planejamento, por isso elas são
silenciosas, firmes e eficientes. Muitas vezes a
sociedade anseia por respostas rápidas, mas o
nosso compromisso é com a verdade real dos
fatos e trabalhamos com esses fatos, por isso
nós temos o nosso tempo e a pressa é inimiga
de uma boa investigação”, pondera.

preocupar as autoridades policiais e do sistema prisional”.
Em uma dessas interceptações, até uma
ordem para matar desafeto foi captada pela
equipe de inteligência da polícia. “Uma conferência entre presos e demais pessoas foi
captada e, nessa reunião, foi dada a ordem
para matar um desafeto da facção. Tudo isso a
equipe identificou e assim foi desmantelando
os líderes e integrantes”, conta.
A Polícia Civil e a Secretaria Estadual de
Segurança Pública (Sesp) realizaram diversas
operações em combate à facção no estado.
Destaque para as operações Grená, Ares Vermelho e 10º Mandamento.

m cada nova operação realizada pela
Polícia Civil, uma etapa da facção é
desmantelada, no intuito de coibir
as ações do bando em Mato Grosso.
A primeira delas, a Operação Grená
foi realizada na intenção de descobrir como
funcionava e quem fazia parte da organização
criminosa.
“Quando soubemos da instalação do comando em Mato Grosso, as investigações se
aprofundaram a fim de identificar quem eram
os integrantes e foi descoberto que eram cooptados criminosos com envolvimento no tráfico
de drogas, roubos, furtos, estelionatos, apologia
ao crime, homicídios, latrocínios e explosões de
caixas eletrônicos, cada um com uma função
diferente”, contou Flávio Stringueta.
A Operação Grená II descobriu novos líderes
e a expansão da facção nos demais municípios.
“O que mudou de uma para outra foi que
novos líderes foram descobertos, pois, à medida que íamos prendendo os chefes da facção,
outros líderes apareciam. Foi também descoberto como funcionava o esquema, os tipos
de crimes praticados pelos membros e vários
outros”, completou.
Já a Operação Ares Vermelho, realizada
em agosto de 2017, cumpriu ordens judiciais
contra membros da facção que participavam
de uma rede criminosa responsável por crimes
patrimoniais de roubos, furtos, receptação e
adulteração de veículos em Mato Grosso.
Durante as investigações, a polícia levantou que a quadrilha movimentou mais de R$
1,2 milhão no curto tempo. A Operação Ares
Vermelho estimou que o grupo criminoso
tenha sido responsável por 60% dos roubos
e furtos de veículos automotores ocorridos
nos três meses da apuração. No período da
operação foram contabilizados 682 roubos e
furtos de veículos (410 roubados e 272 furtados). À organização
foi atribuída a autoria
de nada menos que
409 desses roubos ou
furtos de veículos na
região metropolitana.
A operação Campo Minado buscou
prender traficantes
que trabalhavam a
serviço da facção no
intuito de arrecadar
dinheiro para sustentar e reforçar o bando.

“Foi identificada a ocorrência de que criminosos
tomaram grande parte dos pontos de venda de
entorpecentes na cidade e que o dinheiro financiava o crime organizado. Muitos traficantes
tiveram que passar a dar caixinhas ao Comando
Vermelho”, explica Stringueta.
A principal detida na operação foi Yulli Carla
Macedo, mulher do ex-traficante Enatel dos
Santos Albernaz, 37, conhecido por Maninho
e que foi morto em 2015. Maninho pertencia
à facção conhecida como Amigos dos Amigos
(ADA), criada em 1994 no Rio de Janeiro por
Ernaldo Pinto de Medeiros, o Uê, que havia sido
expulso do Comando Vermelho.
Com a morte do marido, Yulli assumiu, segundo a polícia, mais de 50 pontos de venda
de drogas e o dinheiro passou a financiar o
Comando Vermelho em Mato Grosso.
Na última operação realizada na quarta-feira
(14), intitulada 10º Mandamento e conduzida ao
longo de 18 meses, as investigações realizadas
pela Delegacia Regional de Barra do Garças e
a Gerência de Combate do Crime Organizado
(GCCO) identificaram que os criminosos estavam articulados para o cometimento de crimes
ordenados de dentro de unidades prisionais do
Mato Grosso.
A operação, segundo a Sesp, representou o
início de medidas de combate ao crime organizado, em resposta às ações da facção existente
no interior dos presídios. “É uma estrutura
criminosa que não se limitou a esses ataques
planejados e orquestrados na cidade de Barra
do Garças (distante 515 quilômetros de Cuiabá).
Eles emanavam ordens para prática de delitos
em todo o estado. As ações pontuais, objeto das
investigações, dizem respeito a fatos pontuais
de Barra, mas eles emanavam para práticas
delitivas de outras situações que estão sendo
investigadas, paralelas a essa”, disse Joaquim
Leitão, delegado da maior cidade do Araguaia.
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DECLARADO

ontra o Comando Vermelho
da facção no estado há quase cinco anos, desde quando descobriu seus primeiros membros

ações iniciais importantes. A primeira foi a criação de um “conselho”, denominado “conselho do
estado” ou “conselho final”, composto por reeducandos do mais alto nível de conhecimento sobre
as regras do estatuto. Na estrutura do “conselho
final” há os cargos de presidente, vice-presidente, porta-voz e tesoureiro.
A segunda ação, tida como crucial para o desenvolvimento da facção, foi fixar autonomia em
relação ao Comando Vermelho do Rio de Janeiro,
não tendo que prestar contas das atividades e
nem efetuar pagamentos mensais. No entanto,
existe uma aliança entre as duas facções. A
facção mantém controle sobre seus membros e
os atualiza quanto às decisões tomadas pelo comando e faz cumprir à risca o estatuto da facção.
Dezesseis itens com 12 subitens devem ser
incorporados pelos membros, e as regras usadas
em Mato Grosso seguem as normas empregadas
pelo CV do Rio de Janeiro. O artigo 5º do estatuto
deixa claro que punições visam a quem “pisar
na bola”.
“A organização está acima de qualquer membro, interesses pessoais e não erra; cortamos na
própria carne as decepções, punindo sempre
o errado, àquele que se omitir diante de erros
de irmãos; é prevalecida sempre a razão. Para
atingir o patamar de eficiência que almejamos,
o expurgo será constante quando se fizer necessário”, diz trecho do estatuto.

Até mesmo um manifesto cheio
de palavras de ordem e batizado
de “Reflexão” faz parte dos
“documentos” da facção criminosa

JUSTIÇA FALHA

M

esmo com o árduo trabalho
das forças de segurança para
combater o Comando Vermelho
no estado, as brechas nas leis
existentes faz com que alguns
detentos considerados de alta periculosidade
pertencentes à facção sejam colocados em
liberdade no regime semiaberto, com uso de
tornozeleira eletrônica.
Vários investigados por participar do CVMT
já foram colocados em liberdade, inclusive
Reginaldo Miranda, conhecido pelo apelido de
Bongo, membro do conselho final da facção e
que participou do sequestro do sócio da rede de
Supermercados Big Lar, Jair Ruvieri de Souza,
em outubro de 2002.
Desde 2002, Bongo é preso e posto em
liberdade constantemente, mesmo sendo considerado de alta periculosidade e condenado a
55 anos, quatro meses e três dias de prisão. Ao
ser solto em 2013, em um alvará expedido pelo
juiz Geraldo Fernandes Fidelis Neto, a defesa
de Reginaldo alegou que o cliente não era uma
pessoa perigosa e na época já havia cumprido
um sexto de sua pena.
Pouco tempo depois do regime semiaberto,
Bongo voltou a ser preso pela Polícia Civil em
flagrante, no dia 23 de outubro de 2014, em
posse de explosivos, drogas e munições, no
bairro Ouro Verde, em Várzea Grande, durante
uma ação da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Derrfva). Na ocasião, Reginaldo e o seu comparsa
apresentaram documentos falsos, mas tiveram
a verdadeira identidade revelada pela polícia.
Em um perfil traçado pela Polícia Civil sobre
Bongo, aponta-se que o réu foi condenado por
diversos crimes, sendo um deles pela extorsão
mediante sequestro de Jair Ruvieri. É considerado membro do CVMT e dono de altíssima
liderança, considerado braço-direito do conse-

lho final, participando de decisões referentes a
punições impostas por este a outros reeducandos. O relatório também aponta que o criminoso
tem condenações por assalto em Sinop e Várzea
Grande; por porte ilegal de arma de fogo em
Várzea Grande; responde por assalto em Jaciara
e por um homicídio e dois assaltos em Cuiabá.
Mesmo diante da vasta ficha criminal, o detento foi colocado novamente em liberdade no
dia 29 de junho de 2016 pelo juiz Geraldo Fidelis.
“No tocante ao requisito subjetivo, o penitente foi submetido a exame psicossocial, oportunidade em que a perícia realizada intramuros
na data de 20 de abril de 2016 evidenciou
elementos acerca da personalidade do penitente, ao consignar às fls. 1744/1749, que... O
reeducando se apresenta predominantemente
com uma postura franca, tranquila e cooperativa, revelando poucos sinais de ansiedade e
desconforto. Demonstra consideração pelas consequências negativas que suas ações criminais
tiveram. Esperançoso quanto à possibilidade de
progressão de regime, o reeducando traça planos
a curto, médio e longo prazo compatíveis com
um processo de ressocialização adequada”, diz
trecho da decisão de Fidelis.
Em 2015, a juíza Selma Rosane Arruda, da
Sétima Vara Criminal de Cuiabá, colocou em
liberdade Paulo Cesar dos Santos, Janieth Aparecida Felismina Rodrigues, Luenio Cesar Rondon
Rocha e Paulo Henrique Rodrigues Costa, todos
presos durante a Operação Grená, desencadeada
pela Polícia Civil.
“Apesar de possuírem antecedentes e ou já
terem sido condenados por outros processos, inclusive alguns são reincidentes, ainda que nestes
autos, se condenados, possam merecer regime
mais gravoso, já estão reclusos por lapso temporal suficiente a ensejar eventual progressão de
regime”, alegou a juíza em parte da decisão que
liberou os acusados.

S

ecretário da Sesp, Gustavo Garcia
também falou do falso poder
atribuído à facção e explicou
que a população pode confiar na
segurança pública e que a polícia
está agindo e pronta para combater o crime.
“O compromisso do sistema de segurança
pública é garantir a segurança de todos nós. E
sim, os nossos profissionais são extremamente capacitados e motivados. São os verdadeiros responsáveis por garantir a segurança da
população”, relatou.
A fala do secretário foi em resposta a
um vídeo espalhado nas mídias sociais. Nele
aparecem criminosos do Comando Vermelho
invadindo o Centro de Educação de Jovens e
Adultos (Ceja) Professora Almira de Amorim
Silva, no bairro CPA, em Cuiabá, para colocar
um grupo de alunos de joelhos em uma quadra poliesportiva e ameaçá-los de tortura,
dizendo que não iriam mais tolerar uso de
drogas na escola, porque lá havia alunos
especiais e também filhos de presos matriculados. “É melhor nós ‘vim’ aqui do que os
‘homi’ (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” – fala
um dos bandidos no vídeo.
“Nós temos o compromisso diuturno,
seja através do trabalho da Polícia Militar
que vem reforçando as ações preventivas
e repressivas em todo o Estado, dos bairros
mais nobres aos mais periféricos, seja pela
Polícia Civil que faz um belíssimo trabalho
nas delegacias, mas também dando suporte
ao combate ao crime organizado pela GCCO.
Nós, no estado de Mato Grosso, privilegiamos
a investigação, a repressão qualificada e a
inteligência policial”, garantiu Gustavo.
O delegado Diogo Santana também
reforçou que muitos vídeos que circulam
nas mídias sociais como sendo de autoria
de integrantes do Comando Vermelho na
verdade são falsos e nem de Mato Grosso
são, mas feitos por criminosos que buscam
entrar no CV ou mesmo para aparecer no
mundo do crime.
“Sempre que chega um vídeo ou um ‘salve’
da facção, primeiramente buscamos saber a
veracidade desse vídeo, pois sabemos que
nas redes sociais a divulgação e difusão
desses vídeos hoje em dia são muito rápidas.
Então, muitas vezes recebemos uma gravação
de outro estado sendo divulgada como se
fosse aqui de Cuiabá, e não é. Por isso trabalhamos com a inteligência”, confirmou Diogo.

O SEQUESTRO DOS 92 DIAS

O

cenário era Várzea Grande, o
dia era 3 de outubro de 2002. A
vítima? O sócio-proprietário da
rede de supermercados Big Lar
Jair Ruvieri de Souza. Ele foi
rendido por quatro homens encapuzados
e com luvas brancas que o sequestraram
quando chegava à casa da namorada, no
bairro Nova Várzea Grande.
A vítima foi levada a um cativeiro a
menos de dois quilômetros de onde foi raptado. No local, os criminosos mantiveram
Jair preso em um cubículo trancado como
se fosse uma jaula por 92 dias, cometendo
o segundo mais duradouro sequestro da
história de Mato Grosso.
Os sequestradores queriam o valor de
R$ 1,5 milhão para liberar a vítima, mas
esse dinheiro não chegou a ser pago, pois
a polícia conseguiu resgatar o empresário
antes de as negociações financeiras serem
efetivadas.
Na época, o modus operandi do sequestro chamou a atenção da polícia, que
chegou a acreditar que os envolvidos não
seriam de Cuiabá, tamanha a organização
do bando. Os criminosos entravam em
contato com a família por telefone e deixavam fitas VHF em pontos diferentes da
cidade com informações do empresário e
exigências, e a família chegava ao material
após a indicação dos bandidos de onde
estariam as VHFs.
Após as investigações, a polícia concluiu que os cabeças do sequestro seriam
Reginaldo Miranda e o ex-policial militar
de São Paulo Edmilson de Carvalho. O
ex-militar foi o responsável pela compra
da casa onde foi montado o cativeiro, de
muros altos e vigiada por pelo menos dois
sequestradores todos os dias. Reginaldo
era o coordenador das ações do bando em
Várzea Grande.

ARQUIVO CMT

C

omo falado anteriormente, a instalação da facção no Estado foi em
2013, quando o então ex-integrante
do Primeiro Comando da Capital
(PCC) Sandro Louco conheceu Luiz
Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beira-Mar, na Penitenciária Federal do Rio
Grande do Norte. Ao ser recambiado novamente
a Mato Grosso, ele implantou a facção dentro
da PCE.
“O que sabemos é que quando o Sandro
voltou para Cuiabá a questão de facções não
era forte no estado, e ele, juntamente com os
seus aliados, seguiu os moldes do CV no Rio
de Janeiro e passou a cobrar disciplina e que o
estatuto fosse cumprido por parte dos demais
presos, fazendo com que em pouco tempo a facção ganhasse notoriedade dentro dos presídios
do estado”, explica o delegado Flávio Stringueta.
Com as investigações, a GCCO descobriu o
alto nível de organização da facção, bem como
documentos e arquivos em pen drives, contabilidade, diretoria e inclusive a pessoa responsável
pelos recursos humanos do Comando Vermelho.
Em questão de tempo, a facção foi crescendo
e tomando conta das unidades prisionais de
Mato Grosso. Para o presidente do Sindicato
dos Agentes Penitenciários de Mato Grosso
(Sindspen), João Batista Souza, faltou pulso do
governo na época para controlar o crescimento
do número de membros no estado.
“Houve irresponsabilidade de secretários em agir contra o crime organizado em Mato Grosso, porque já em
2013 foi identificado pelo Núcleo de
Inteligência o crescimento do Comando
Vermelho em Mato Grosso. A Operação
Grená (de 2014) conseguiu diagnosticar
e identificar líderes do grupo, mas nada
foi feito para tentar parar esse avanço.
Hoje, estamos em uma situação calamitosa”, disse.
“Na época houve um erro de estratégia por parte da segurança pública,
que ao invés de mandar alguns cabeças para fora de Mato Grosso acabou
mandando os presos perigosos para o
interior. Tirou a comunicação deles na
capital, porém ao chegarem ao interior
acabaram recrutando mais integrantes,
ramificando assim a facção”, revelou
João ao jornal.
O CV, visando à expansão da facção
criminosa, estabeleceu duas principais

FALSO PODER

JUPIRANY DEVILLART

ORIGEM DO CV EM MATO GROSSO

FALTA DE PRESÍDIOS OBRIGOU JUÍZES A CONCEDER LIBERDADE

A

onda de violência e insegurança
em Cuiabá teria ligação com
os poderosos que comandam o
crime o organizado na cidade?
O fato é que nos últimos anos
a justiça concedeu liberdade a presos que
foram considerados de alta periculosidade.
Em 2013, em um alvará, o juiz
Geraldo Fernandes Fidelis Neto,
atuante na Vara de Execuções
Penais, concedeu liberdade
ao preso conhecido como
Bongo. O reeducando, em
2002, foi condenado a 55
anos, quatro meses e três
dias de prisão.
E as liberdades não terminam por aí. Em 29 de junho
de 2016, o juiz Fidelis concedeu
mais uma. Em 2015, a juíza Selma Rosane
Arruda, da Sétima Vara Criminal de Cuiabá,
também concedeu progressão de pena aos
cincos integrantes do Comando Vermelho
presos na operação Grená, deflagrada pela
Polícia Civil.
O Circuito Mato Grosso procurou um juiz
responsável pela soltura de alguns dos integrantes da organização do Comando Vermelho
para entender por que foi concedida liberdade
a criminosos que representam risco iminente aos demais membros da sociedade. Nas
palavras do juiz Geraldo Fernandes Fidelis,
a “soltura faz parte da progressão de regime
fechado para o semiaberto”. Neste caso, é
utilizado equipamento de monitoramento no
preso, a tornozeleira eletrônica.

Embora essa medida não seja notoriamente segura, o juiz alerta que a escolha é
necessária, pois existem falhas cometidas
pelo próprio Estado, uma vez que não houve
construção de colônias penais para abrigar a
população carcerária de Mato grosso.
Ainda de acordo com Fidelis, o Código de
Processo Penal, junto com a Lei de
Execução Penal, “não faz distinção entre participantes ou não
de organização criminosa”.
Uma resposta para os
questionamentos é muito
difícil, pois toda situação é
bastante complexa, mesmo
colocando em risco a segurança da sociedade.
“Se o sistema não informa isso
e a pessoa em estado de prisão perfaz
os requisitos objetivo (tempo) e o subjetivo
(exame psicológico ou criminológico), a lei
impõe a progressão”, relata o juiz.
O fato elucidado nas explicações do juiz
é simples e clara, pois mesmo que houvesse
o desfavorecimento do magistrado para o
preso, isso seria caracterizado como desobediência da lei e o tribunal concederia
direito de liberdade até mesmo pelo habeas corpus. Diante de toda situação, como
responder onde estão presentes as falhas?
“A falta de construção de colônias penais, a
necessidade de um controle de tornozeleiras,
falta de programas sociais para inserção do
egresso do sistema prisional no mercado
de tralhado. A questão não é tão simples”,
comenta Fidelis.
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CPI DO PALETÓ

Acusações e brigas incendeiam Câmara
Entre sexta da semana passada e esta terça, aconteceu de tudo: gritos, aparecimento de fantasma, tapas e até interferência da Justiça

Por Rodivaldo Ribeiro

A

terceira semana de março trouxe a exaltação dos ânimos entre
os vereadores em torno da chamada Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) do Paletó.
Aconteceu de tudo: bate-bocas
entre Renivaldo Nascimento (PSDB) e Felipe Wellaton (PV), aparecimento de suposta
funcionária fantasma no gabinete do presidente da CPI, Marcelo Bussiki (PSB), acusação do presidente Justino Malheiros (PV) a
colegas como Bussiki e Wellaton de estarem
procurando holofotes para a eleição e, por
fim, interferência da justiça, que suspendeu
os trabalhos.
Em plena sessão na terça (20), Felipe
Wellaton protocolava pedido à Comissão de
Ética da Câmara para que analisasse o ato de
Renivaldo Nascimento, que na sexta-feira
(16) anterior havia tentado, de maneira bastante agressiva, tomar o celular do colega de
mandato, que gravava uma live para suas
mídias sociais. Da tribuna, Wellaton discursou. “Eu peço censura (à atitude do verde)
porque, se o ato ocorrer novamente, quero
que ele seja punido de forma mais severa”.
Na sequência, foi a vez de o tucano ir ao
mesmo púlpito para dizer-se “triste com o
ocorrido” e logo depois fazer ameaça velada
ao colega do qual ele havia tentado arrancar
o celular à força, à vista de todos os presentes, na base do bom e velho “respeito é bom e
eu gosto” e as conhecidas bravatas de boteco,
como: “não vou deixar ninguém pisar na minha cabeça”, “vou te colocar no seu lugar”,
“me respeita, que eu te respeito” e “você agiu
na surdina e de forma covarde”. Frases que
foram num crescendo até chegar num mais
comprometedor e bem menos sutil “se não
respeitar, eu te atropelo”.
Fora da exaltação da casa de leis, uma reportagem de televisão acusou Marcelo Bus-

siki, no começo da tarde de segunda-feira
(19), de manter uma funcionária que não vai
trabalhar em seu gabinete a um custo de R$
4 mil mensais.

É tudo show

Na manhã da mesma segunda, quem protagonizou um momento mais próximo da
Grécia das comédias e menos da República
foi Justino Malheiros. Ele falou com todas as
letras que as tentativas de Bussiki, presidente
da CPI, e Felipe Wellaton, de tentar estender
os pedidos de oitivas e requerimentos eram
nada além de busca por palanque devido à
chegada do período eleitoral deste 2018.
“Quanto mais a CPI for prorrogada, mais
palanque político eles têm”, comentou Malheiros, também presidente, só que da Câmara toda. Ele deixou claro que na percepção
dele não há nada errado no fato de a comissão ser composta por dois vereadores pró
-prefeito (assim como ele próprio), Adevair
Cabral (PSDB) e Mário Nadaf (PV), sendo o

primeiro o relator.
“Não houve nenhuma ilegalidade e todos foram indicados em reunião do colégio de líderes” e assim não foram contra
nenhuma norma do regimento interno da
Câmara, disse Malheiros, sobre a CPI instaurada em novembro passado e que não
ouviu testemunhas-chave, como o funcionário Kleberson, o Coxinha, nem o irmão
de Emanuel, Marco Polo “Popó” Pinheiro,
ou o próprio prefeito.

A justiça diz ‘peraí’

No domingo (18), uma decisão da justi-

ça suspendeu os trabalhos da comissão em
caráter liminar. A medida foi tomada cerca
de quatro meses após a criação da mesma.
A alegação foi justamente irregularidade
em sua constituição, considerando que dois
de seus três componentes assinaram petição
para abertura da CPI apenas após a mesma
já ter sido protocolada, com nove assinaturas de vereadores oposicionistas.
A CPI investiga a finalidade e destinação do dinheiro que o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) aparece em vídeo recebendo
(e derrubando do casaco) quando ainda deputado dentro da sala do chefe de gabinete
do ex-governador Silval Barbosa, Sílvio
Correa, que já disse nessa mesma comissão, com todas as letras, que os maços eram
referentes à propina paga por Silval à maioria dos deputados (ambos, aliás, sustentam
isso em delações premiadas à justiça).
Como último ato, na manhã de terçafeira (20), Justino Malheiros disse que há
grande possibilidade de instalação de uma
comissão para apurar possível quebra de
decoro parlamentar sim, mas cometida pelo
vereador Marcelo Bussiki devido à tal servidora, uma senhora de 69 anos, aposentada da Sinfra, no gabinete.
“Farei o que a lei manda. Se preencher
os requisitos do regimento interno, vamos
abrir uma comissão para apurar fatos relacionados ao vereador e se houve eventual
quebra de decoro”, afirmou Justino. Foi o
fim do último e mais recente capítulo (ao
menos até o fechamento desta edição) da
novela chamada CPI do Paletó.

LEITÃO NO SENADO

Wilson Santos defende:
“É meu candidato”
“Apesar de eu ser um galinho, gosto de leitões. Acredito que isso irá
somar e ajudará o PSDB”, disse.
Por Vinícius Lemos

O

secretário de Estado de Cidades
(Secid), Wilson Santos, declarou
apoio à candidatura de seu correligionário, o deputado federal
Nilson Leitão (PSDB), ao Senado. Para o deputado estadual licenciado, é viável que aconteçam as candidaturas de Leitão e do governador Pedro Taques
(PSDB), que pretende disputar a reeleição ao
governo do Estado.
Um dos maiores aliados de Taques, Santos defendeu a candidatura de Leitão, que está
viabilizando a disputa ao cargo de senador
desde outubro passado. “Eu apoio essa candidatura. É meu candidato preferido ao Senado. Apesar de eu ser um galinho, gosto de
leitões. Acredito que isso irá somar e ajudará
o PSDB”, disse.
Logo que o deputado federal comunicou
o interesse em disputar uma vaga ao Senado,
Pedro Taques demonstrou descontentamento
com o fato. O chefe do Executivo estadual

acreditava que o pleito de Leitão poderia prejudicar seu projeto de reeleição. O governador
chegou a cogitar deixar o PSDB, no entanto os
ânimos foram acalmados por representantes da
Executiva Nacional da legenda. Ao menos por
ora, ele pretende permanecer no ninho tucano.
De acordo com Wilson Santos, o imbróglio
que surgiu entre Taques e Leitão foi resolvido
e faz parte do passado. “Não vou dizer que a
relação entre eles é perfeita atualmente, porque nem a de marido e mulher é assim. Teve
e sempre terá conflitos, mas são questões que
nos levam adiante”, declarou.
Santos, que sairá como candidato à reeleição neste ano, justificou que o PSDB tem
histórico de dois candidatos em disputas majoritárias. “Há uma tradição de o partido sempre
ocupar duas ou três vagas na majoritária. Foi
assim em 1998, quando Dante saiu candidato ao governo e o Rogério [Salles] como vice.
Em 2002, o Antero foi candidato a governador,
a Janete Riva, também no PSDB, candidata a
vice, e Dante a senador. Em 2010, Wilson foi
candidato a governador e Antero ao Senado”,
mencionou.
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Wilson Santos

‘Não tenho planos de voltar a compor o staff’
juliana arini

Por Rodivaldo Ribeiro

P

aulista de Dracena, Wilson
Pereira dos Santos, 54 anos,
está em pré-campanha pela
reeleição. Partidário do PSDB
desde os tempos de Dante de
Oliveira e Fernando Henrique
Cardoso, começou com 26 anos na política.
Já foi vereador e elegeu-se deputado
estadual pela primeira vez em 1990.
Também é ex-prefeito da capital e exdeputado federal. Continua ainda hoje com
o estilo indefectível do político boa-praça,
brincalhão, do tipo que procura desarmar
qualquer animosidade com brincadeiras e
uma espécie de assertividade não passiva.
Para alguns, Wilson é o exato oposto do
governador Pedro Taques, visto como
um homem de difícil trato, especialmente
na vida pública. Questionado se teria
como “ensinar carisma” para o chefe do
Executivo, se sai com uma das dele: “eu
tenho é que aprender com ele. Grande
líder. Correto, republicano”. Leia a seguir
entrevista exclusiva concedida ao Circuito
Mato Grosso na qual Wilson Santos defende
ferrenhamente o governo de Pedro Taques,
traça planos para o futuro do PSDB e
relembra como foi a votação que concedeu
uma comenda a João Arcanjo Ribeiro,
hoje um ‘homem melhor’, nas palavras do
próprio deputado.
Circuito Mato Grosso: O senhor vai
mesmo se candidatar à reeleição?
Wilson Santos: Sim. Sou candidato à
reeleição. Já na próxima terça-feira (20)
estarei de volta à Assembleia Legislativa.
Eu e o deputado Max Russi.

que acompanhe o desenrolar desse assunto
até o final.
CMT: Não tem medo de que isso resvale
em Pedro Taques neste ano de eleição?
W.S.: Absolutamente nada. Porque eu
conheço minha prática e tenho a consciência
tranquila.

CMT: A verba indenizatória sem necessidade de comprovação de uso não alimenta
esse tipo de problema?
W.S.: Eu, por exemplo, realizo em maio,
CMT: Vai retornar à gestão Pedro junho, o terceiro simpósio sobre dislexia.
Um simpósio caríssimo, custa mais de R$
Taques?
100 mil. Parte desse dinheiro
W.S.: Não. Sendo eleito,
é bancada por verba indeninão tenho planos de voltar a
zatória, fiz 13 grandes audicompor o staff do governo.
ências públicas para discutir
Se tivéssemos sido chamados
Eu não sou
a qualidade da educação em
antes, claro que teríamos feito
Mato Grosso, a maior parte
muito mais, porque um ano é
nada contra
desses gastos foi bancada
o tempo apenas de adaptação
prestar contas.
pela verba indenizatória, e
e de definir estratégias para
então começar a deslanchar
Quando havia a não são gastos baratos. Cada
um a utiliza como entende,
os trabalhos e projetos.
obrigatoriedade, eu utilizo para o exercício
rigoroso do mandato.
CMT: Ainda tem como
eu o fazia. Me
terminar o VLT e torná-lo
lembro quando
CMT: Não acha que a
um negócio?
falta de uma regra favorece
W.S.: Claro que sim. O
começou,
aqueles que não estão assim
VLT será retomado, com toda
nem aceitava,
tão preocupados com o bem
certeza acredito ainda nesse
comum?
projeto.
comprava
W.S.: Eu não sou nada
ambulância para contra prestar contas. Quando
CMT: Como, depois de
tantos prejuízos causados
lugares carentes havia a obrigatoriedade, eu
o fazia. Me lembro quanpelo quase nada construído
do começou, nem aceitava,
até aqui?
W.S.: A gestão Silval (sem partido) comprava ambulância para lugares carentes,
perdurará ainda por muitos anos dando Casa da Mãe Joana, associações de moprejuízos ao Estado de Mato Grosso. As radores, dei Kombis, fiz creches e postos
consequências maléficas vão atravessar policiais. Continuo utilizando de maneira
uma década, consequentemente, o povo está correta, em benefício da população.
pagando caro por essa gestão corrupta. O
CMT: Como o eleitor faz para saber
VLT é um dos principais exemplos disso,
porque ao assumir que ele recebeu R$ 18 que não está votando contra si mesmo nas
milhões de propina, ele conseguiu retardar eleições?
W.S.: No que o eleitor deve estar cada
a retomada das obras.
vez mais antenado é para manter aqueles que
CMT: Falava-se muito que ele e Blairo já foram testados e aprovados, experientes e
Maggi (PP) seriam a renovação na política. honrados e até renovar sim, mas com qualidade, porque renovar por renovar acaba reO senhor viu assim também?
W.S.: (irônico) Pra você ver que nem sultando em decepções e frustrações. Então
o eleitor tem que mergulhar um pouco mais
toda renovação é válida...
nessa visão, com um olhar mais rigoroso e
CMT: Jajah Neves estava falando a criterioso para fazer as melhores escolhas.
verdade? (sobre as acusações feitas em
CMT: O senhor ainda conta com o
áudio vazado em janeiro deste ano, no qual
o suplente de Wilson Santos na Assembleia DEM como aliado para tentar reeleger o
Legislativa cita suposta cobrança de devo- governador?
W.S.: Sim. Contamos sim. O governador
lução da verba indenizatória de R$ 65 mil
paga mensalmente). A que o senhor atribui Pedro Taques está numa crescente. Pesquisas
apontam redução da rejeição em todo o estaa conversa atribuída a Jajah?
W.S.: Eu não tenho noção do que o levou do. Além disso, ele tem um pacote de obras
a fazer aquilo. Se é que aquela voz é dele, que nenhum governador teve em sua gestão.
porque ele até hoje não afirmou se é ou não. É trabalhador, um monstro pra trabalhar, e
Eu fui ao Ministério Público, falei com o o pior já passou.
doutor Hélio Fredolino, entreguei a ele um
CMT: Acha que ele tem força e fôlego
ofício pedindo investigação. Fui ao deputado
Dr. Leonardo e ao presidente Botelho com para derrotar uma candidatura Jayme
ofício para pedir investigação. Fui chama- Campos e Mauro Mendes, mesmo com a
do, compareci perante o promotor e levei base cada vez mais esvaziada?
W.S.: Tenho certeza. Acredito que Tatrês declarações de três suplentes meus, o
conselheiro Antonio Joaquim, o jornalista ques vence as eleições contra qualquer um
e radialista Lino Rossi e o presbítero José e ainda no primeiro turno. Acho que tem
Magalhães. Os três deram declarações de condições de enfrentar Mauro Mendes e
forma honesta de que na nossa relação nunca todo o DEM tranquilamente. Em relação ao
houve nada ilegal, ilícito ou imoral. Estou Dilmar Dal’Bosco, que deixou a liderança
aguardando o relatório do MP com relação a do governo, já definimos o Leonardo Albuisso. Estou tranquilo, consciente e ansioso. querque como líder e eu serei o vice-líder
Peço à população que está lendo o jornal da bancada.

CMT: Certo, mas acontece que Taques é
visto como um político de pouca habilidade,
nenhum carisma e ser um turrão, incapaz
de ouvir alguém. Por que o acusam disso?
W.S.: A maioria das pessoas que fazem
oposição ao Taques hoje é porque tiveram
interesses contrariados. Governar atendendo
a todo tipo de interesse, sem nenhum critério
republicano, é fácil, agora, para governar
respeitando a lei, numa postura republicana,
é natural que se façam muitos adversários e
se percam muitos companheiros. A política
de Taques é uma política mais séria, de quem
não se curva a interesses menores, de quem
coloca os interesses da população acima
de interesses partidários, tanto que 86% da
população veem o Pedro Taques como um
homem honesto.

CMT: Há probabilidade de mudar de
partido?
W.S.: Não. Meu destino é o PSDB. Fico,
sou candidato, apoio a reeleição de Pedro
Taques, apoio Nilson Leitão ao Senado.

CMT: O senhor é dos políticos das
antigas, porque começou muito cedo, aos
26 anos, viu por isso muitas mudanças no
modo de fazer política no Brasil. Era mais
fácil ou mais difícil fazer política quando
o senhor começou?
W.S.: Os políticos eram mais idealistas.
Mudou sim, políticos tinham lado, tinham
mais coragem, eram mais transparentes.
Faziam menos composições e colocavam o
interesse da sociedade acima dos interesses
pessoais, familiares e empresariais. Sou da
escola de Osvaldo Sobrinho, Dante de OliCMT: Toda essa confiança advém de
veira, Gilson de Barros, Coronel Estevão
pesquisas?
Torquato da Silva, uma escola que imprimiu
W.S.: Claro. Pesquisas de credibilidade
em mim valores republicanos, éticos. Hoafirmam que o item honestidade é a qualidanestidade é muito importante para nós. Não
de nº 1, que 38% dos eleitores
aceitei o FAP, a aposentadoria
usam pra escolher o seu canprecoce; se o tivesse feito, ao
didato. Então, de todos esses
final do meu primeiro mandato
Conhecia
candidatos que temos por aí,
teria embolsado R$ 7 milhões.
Arcanjo,
o Taques é disparado o mais
Levo uma vida de classe média,
honesto. E a opinião pública
temos um patrimônio material
cruzei com
respalda essa minha afirmação.
rigorosamente equivalente ao
ele em várias que ganhamos nesses 40 anos
CMT: Os índices de rejeioportunidades, de trabalho.
ção também são bem altos.
mas nunca tive
O PSDB acredita que pode
CMT: Como fez para não
mudar isso com a campanha relação comercial fazer parte de negociações
de rádio e televisão?
mais espúrias, já que a política
W.S.: Sim. O início dos com ele nem dá é a arte de agregar interesses
programas de tevê e rádio é pra dizer que fui e vontades?
imprescindível. Quando tiver
W.S.: Não deveria ser, né?
amigo dele
oportunidade de comparar, o
Deveria ser a arte de proporcioTaques vai mostrar que fez
nar o bem comum. Dom Pedro
muito mais do que todos os seus prováveis
I, por volta de 1826, cansado de seu minisconcorrentes, um dos exemplos é que ele
tério, um dia disse à sua esposa, a imperatriz
é um dos poucos governadores que paga
Dona Leopoldina, que seus ministros só se
o salário do servidor constitucionalmente
preocupavam com seus próprios interesses,
em dia. As RGAs, na Saúde dobrou o repessoais, empresariais, familiares. Piorou
passe de recursos para a atenção primária,
muito hoje em dia.
está bancando um terço da construção do
novo Pronto-Socorro de Cuiabá, ajuda na
CMT: João Arcanjo Ribeiro foi solto
manutenção do Hospital São Benedito e
recentemente. Foi o senhor quem propôs
em várias UPAs no interior do estado. Nos
a comenda a ele, não?
três anos de gestão Taques, a longevidade
W.S.: Não. Quem propôs a comenda foi
do mato-grossense aumentou em quase um
o deputado Paulo Sérgio Moura.
ano. Aumentou também o duodécimo constitucional pra área da Saúde, é o primeiro
CMT: Mas o senhor votou a favor,
governador que divide o Fethab com os
certo?
municípios, é um governador que já passa
W.S.: Sim. Todos votaram. Foi uma
de 20 mil unidades habitacionais construídas
votação simbólica e eu não lembro de ter
e que colocou Mato Grosso como um dos
havido voto contrário. Até porque naquele
líderes na recuperação econômica do país.
tempo não havia processos contra ele, isso
foi por volta de 1997.
CMT: Além da saúde, a segurança pública também é lembrada como calcanhar
CMT: O senhor era amigo dele? Viside Aquiles. Por quê?
tou-o na cadeia?
W.S.: Na área da segurança, está entre
W.S.: Não. Conhecia Arcanjo, cruzei
os três melhores governadores do país.
com ele em várias oportunidades, mas nunca
Um governador que incorporou ao efetivo
tive relação comercial com ele nem dá pra
da polícia do Estado praticamente 35% de
dizer que fui amigo dele.
tudo aquilo que foi montado em 180 anos
de Polícia Militar. Na área de combate ao
CMT: Arrependeu-se dessa votação, de
ter participado dessa comenda ou atribui
desmatamento, avançou muito, ganhando
tudo àquele momento?
respeito internacional, prêmios em dinheiW.S.:De maneira nenhuma. E hoje eu
ro. E isso não impediu o crescimento da
acho que o momento é que ele pagou por seus
produção mato-grossense. Na educação,
erros, a Justiça reconheceu e está dando a ele
está dando um salto de qualidade com a
a progressão da pena, uma oportunidade para
Escola Plena em tempo integral, com a
reconstruir sua vida sob novos valores, novos
expansão na Unemat chegando agora em
princípios. Hoje é um homem de 65, 66 anos,
Cuiabá, em quatro anos ele vai dobrar
passou quase 15 encarcerado, então tenho
o número de escolas técnicas no estado
certeza absoluta que hoje ele é um homem
– quando ele assumiu, eram oito instituimelhor do que quando lá chegou (no cárcere).
ções; até o final deste ano serão 15.
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TRINCHEIRA SANTA ROSA

Relocação das adutoras sob suspeita
Por Celestino Carlos, Leticia Kathucia e
Juliana Arini

U

m relatório do Tribunal de Contas do Estado (TCE) de maio de
2015, elaborado pelo então conselheiro João Batista Camargo
Júnior, pedia soluções imediatas
que deveriam ser adotadas de forma emergencial pela empresa CAB, atualmente Águas Cuiabá. O tema de tanta urgência era
relativo às três adutoras de captação de água de
Cuiabá que passam a poucos metros das obras
da Trincheira Santa Rosa e ao longo da Avenida
Miguel Sutil. O sistema que leva água do Ribeirão do Lipa até as estações de tratamento na
Avenida Presidente Marques, na região central.
Os tubos são responsáveis pela captação de
dois terços de toda a água consumida na capital.
A razão do alerta do TCE era o risco real de a
obra afetar os canos e causar um rompimento
das adutoras, uma tragédia que pode inclusive
provocar mortes, além de deixar boa parte da
população sem abastecimento de água.
O alerta do relatório é muito claro sobre o
risco:
“O Representante da CAB Cuiabá alertou
para as características do solo existente na região da Trincheira Santa Rosa. No trecho onde
passava a adutora, ao lado do supermercado
Big Lar, o ângulo de inclinação das lâminas do
lito favorece o escorregamento das placas. Devido ao ângulo dessas lâminas, há risco de desmoronamento do solo, no corte ainda não executado, e haver comprometimento do apoio do
bloco de ancoragem na mudança de direção das
adutoras (fundação direta). Isso poderia causar
o rompimento da adutora com consequências
catastróficas; O Sr. Celso (Celso Lino Paschoal
Junior, Diretor Operacional da CAB na época)
alertou, ainda, que a vibração na compactação
da camada de brita graduada que envolverá as
adutoras poderá agravar a situação e informou
que os trabalhos de proteção das adutoras foram interrompidos e só deverão ser reiniciados
após a conclusão da execução das contenções.
Informou, também, que para a continuidade do
trabalho de proteção das adutoras é necessário
que se conclua a interligação da drenagem da
marginal (lado Big Lar) com a drenagem principal da trincheira. Continuando, alertou para
a necessidade de drenagem nas pistas marginais e questionou o representante da SECOPA
sobre o dimensionamento das contenções, se foi
considerado eventual acréscimo de empuxo devido à presença de água no terreno adjacente à
contenção, no caso de o sistema de drenagem
por barbacãs não for e ciente.”
A construção foi uma das primeiras do pacote do chamado “legado da Copa de 2014”. A
obra da Trincheira Santa Rosa foi iniciada em
junho de 2011. A primeira previsão para o término da obra era março de 2013. No entanto, a
Secopa admitiu dois adiamentos, em setembro e
dezembro de 2013.
Orçada em R$ 26,2 milhões, a construção
enfrentou, além da troca da empreiteira, problemas para a remoção de interferências junto
às concessionárias de água e esgoto e energia.
A obra checou a ser executada pela Camargo
Campos S.A. Engenharia e Comércio, e depois
acabou nas mãos da Concremax.
O governo que “herdou” as 16 obras inacabadas da Copa 2014 encontrou dificuldades

para encontrar uma empresa para concluir os
trabalhos na trincheira. “Não havia empreiteiros interessados, pois eles fogem das obras da
Copa, porque elas apresentam falhas de projeto,
sobrepreço e também porque muitas foram feitas com materiais de baixa qualidade”, explicou.
O secretário relatou que após três licitações desertas, o Estado decidiu contratar a Concremax.
“Ela foi a escolhida pelo seu histórico. É uma
empresa local, que está há 35 anos no estado e
não há abandono de obra no histórico dela”.
As incertezas sobre a segurança provavelmente afastaram muitas empresas do canteiro
de obras. Outro documento também já pontuava
medidas emergenciais. Um relatório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Mato Grosso (um pouco mais antigo, de 17 de
fevereiro de 2014) também falava dos problemas na Trincheira Santa Rosa.
Segundo as informações contidas no relatório do TCE, os serviços deveriam ser iniciados
imediatamente após a apresentação da solução
e ser concluídos a tempo de a trincheira ser entregue (a previsão de então era 31 de maio de
2014) à população, ou seja, a construtora teve
quatro meses para fazer a entrega das adequações naquelas adutoras.
O não cumprimento dos trabalhos solicitados à época implicaria em multa diária no valor de 10 UPF (Unidade Padrão Fiscal).
Para realização de todos os trabalhos emergentes, foram estabelecidos prazos imediatos
que deveriam ser iniciados em cinco dias, logo
após publicação do relatório do TCE, ainda
em 2014.
Perto do prazo de ser entregue à população,
nem a empresa responsável nem o governo sabe
afirmar ao certo se as recomendações do CREA
-MT e do TCE foram atendidas. Em entrevista
ao Circuito Mato Grosso, o diretor da Águas
Cuiabá, Marcelo Oliveira, explicou que as adutoras de água que estavam nas ruas do bairro
Santa Rosa e no local da construção da trincheira tiveram seu percurso modificado e foram
retiradas dos locais porque apresentavam comprometimento para a realização dos trabalhos.
Ainda de acordo com os esclarecimentos do
diretor, as três adutoras de água bruta, da captação do Ribeirão do Lipa até a Avenida São Sebastião, cruzavam o bairro Santa Rosa na Avenida Miguel Sutil. Porém, em 2014, época das
obras da Copa, essa adutora foi alterada para
não gerar riscos de rompimento e causar transtornos nos trabalhos. Porém nenhum documento comprovando que essa obra foi executada foi
apresentado até o fechamento desta edição.
Nas palavras do diretor, rompimento de adutora é considerado algo “normal”. “Isso pode
existir no Brasil e pode existir em países de primeiro mundo, como Japão, Itália, França e em
todos os lugares do mundo. É um fato existente”, afirmou Oliveira.
“Outro dia mesmo, no Rio de Janeiro, houve
um rompimento de adutora que fez um buraco.
Se romper, você conserta”, relatou. Diante deste exemplo, o diretor, de forma natural, explica
os procedimentos caso aconteça algum acidente com uma grande vazão de água em uma das
trincheiras da Avenida Miguel Sutil. E reitera
que um pode acontecer: “Se romper, conserta.
Rompeu? Desliga o motor, vai lá, conserta e
pronto. Um dia pode ser que venha a acontecer
alguma coisa, um golpe violento, uma falta de
energia momentânea e possa ter um problema”.

reprodução

Risco de rompimento nas três adutoras de captação de água de Cuiabá que passam a poucos metros das obras ainda não foi
100% elucidado à população

O ex-secretário de Estado de Cidades (Secid), Wilson Santos, garante que a situação da
adutora já foi superada. “Não acredito que não
tenham sido atendidas as recomendações [do
TCE]”. Santos declarou que a adutora é de responsabilidade da Águas Cuiabá, concessionária
de saneamento da capital. “A responsabilidade
da Secid é concluir o complexo viário e vamos
entregar a obra antes de 31 de março”, sintetiza.

O outro lado

Embora o diretor Marcelo Oliveira tenha
explicado que não há risco de rompimento, pois
obras de modificações das estruturas foram realizadas na região, ao questionarmos a comprovação de um documento técnico que aferisse a
realização das obras e até mesmo de todas as
explicações, não houve apresentação oficial de
documento ou projeto que comprovasse isso,
conforme determinava o relatório do TCE.
A única comprovação foi a explicação
somada a um esquema desenhado em papel
sulfite pelo diretor. O que deixa a população
daquela região em alerta sobre um possível
rompimento de adutora é o risco de interrupção do abastecimento de água de mais da metade da cidade.
Embora as explicações realizadas pela empresa Águas Cuiabá não sejam convincentes
devido à ausência de documentos, o diretor

explica que toda a tubulação ali instalada tem
estrutura de ferro fundido e vida útil centenária.
“Para romper uma peça dessa estrutura ou
dar algum problema, leva 100, 200 anos, mas
pode ser que algum dia tenha que acontecer alguma coisa, um golpe violento, uma falta de
energia momentânea”, garante.
O jornal tentou, por diversas vezes, após entrevista com a empresa Águas Cuiabá, algum
documento sobre os trabalhos. Por meio de sua
assessoria, a empresa repetiu o que já havia
explicado.
“A Águas Cuiabá, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto da capital
mato-grossense, informa que não há adutora
de água sob a estrutura da Trincheira do Santa Rosa. A companhia ressalta que as redes de
abastecimento da localidade estão situadas em
vias adjacentes à referida trincheira”.
Antes do fechamento desta edição, por meio
de sua assessoria, a empresa Águas Cuiabá
apresentou uma nova versão sobre a existência
de documentos que comprovariam a realização
das obras. Fomos informados que para ter acesso ao documento teria sido necessária a abertura de um protocolo no setor administrativo
da empresa e aguardado um retorno. Como o
procedimento não teria sido formalizado, a empresa se eximiu de apresentar a comprovação
da obra nas três adutoras.

Brasil já enfrentou rompimentos de adutoras

O

Rio de Janeiro já enfrentou o rompimento de uma adutora em 2017.
A tragédia ocorreu na Estrada do
Lameirão, em Santíssimo, Zona Oeste
do Rio. Muitas casas foram invadidas pela
grande quantidade de água e carros que estavam estacionados na rua ficaram destruídos.
A força da água também derrubou parte
de um muro da rua, bem como fios de postes,
e causou grandes prejuízos aos moradores da
região. No mesmo ano, um episódio parecido
aconteceu na mesma via, em frente ao nº 900.
Ruas do bairro ficaram alagadas com o grande
fluxo de água que jorrou.

Em Goiás, 183 bairros de Goiânia e Aparecida de Goiânia ficaram sem água após o
rompimento de uma adutora de grande porte
no Setor Leste Vila Nova.
A juíza Maria da Penha Nobre Mauro, da
5ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), condenou
a Companhia Estadual de Águas e Esgotos
(Cedae) ao pagamento de indenização por
dano moral coletivo, no valor de R$ 500 mil,
pelo rompimento de uma das adutoras da
concessionária em 2013. O incidente acabou
provocando a morte da menina Isabela Severo
da Silva, de 3 anos.
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Rota Roncador

Turismo é trunfo da sustentabilidade

Grupo investe na criação de um novo roteiro, com atrativos como visualização de onça-pintada, experiências esotéricas, fazendas
históricas e muitas belezas naturais

Por Juliana Arini

E

m um ponto equidistante entre o Pacífico e o Atlântico, em
pleno coração do Brasil, está o
Araguaia, em Mato Grosso. Uma
região ainda desconhecida por muitos
brasileiros ou reconhecida apenas por ser
uma dos maiores produtoras de carne do
país. O desafio atual é consolidar as belezas naturais e os atrativos históricos e culturais da Serra do Roncador, as cidades banhadas pelos rios Araguaia e Mortes como
um destino turístico internacional e nacional. A nova Marcha para o Oeste agora será
empreendida por viajantes em busca do
turismo histórico e de natureza.
Uma das possíveis pousadas da “Rota
Roncador” será a antiga sede de uma missão salesiana às margens do rio das Mortes, hoje sede da fazenda Água Viva, em
Cocalinho. Construída em meados dos
anos de 1950, a casa é contemporânea da
primeira entrada de colonizadores no Araguaia. Quando movidos pelo último movimento de interiorização do país, as nações
indígenas isoladas do Centro-Oeste foram
surpreendidas pela “Rota Brasil Oeste”, liderada pelos sertanistas Leonardo, Cláudio e Orlando Villas-Bôas, e promovida
pelo regime militar para que famílias dos
Sul e do Sudeste criassem cidades e desenvolvessem o Centro-Oeste e a Amazônia.
Uma epopeia que entrou para a História
como das últimas aventuras do século XX.
Um período também marcado por conflitos com povos indígenas e muita luta
pela terra, só minimizados com a criação
do Parque Nacional do Xingu, em 1961,
para onde foram relocadas 5.500 indígenas
de 14 etnias diferentes para uma área de
27 mil km2.
Vendida como um local habitado por
índios selvagens, riquezas minerais, feras
que deveriam ser dominadas, colonizar o
Araguaia foi uma ousada política de governo. Até 1940, praticamente os 43 milhões
de habitantes do Brasil estavam concentrados no litoral e o interior e a floresta eram o
“Inferno Verde” temido por todos.
Para Helen Cristina e Sérgio Ricardo
Bourguigon, os tesouros do Araguaia são
justamente esses elementos que antes
causavam tanto temor. O casal lidera, junto
com um grupo de 50 fazendeiros que formam a Liga do Araguaia, uma iniciativa que
busca a sustentabilidade da pecuária na
região. O turismo é um dos componentes
mais importantes da iniciativa, para isso
eles estão fazendo estudos em todas as propriedades locais para realizar o diagnóstico dos atrativos
das fazendas que
deve integrar uma
grande rota a ser divulgada nacional e
internacionalmente.
Em dois meses
de iniciativa, o levantamento
dos
Bourguigons surpreende. A existência de um grande
potencial para a
visualização de onças-pintadas é um
dos atrativos locais.

“Estamos com uma parceria com o biólogo
Leandro Silveira, presidente do Instituto Onça-Pintada, que atua no Parque Nacional das
Emas, em Goiás. E já descobrirmos que aqui
além de existir ambientes preservados, que
contam com a presença de onças-pintadas,
também existem propriedades dispostas a
trabalhar para receber animais que precisam
ser reintroduzidos. O que pode ser um grande aliado do turismo”, explica Helen Cristina, administradora e uma das responsáveis
pelo estudo de desenvolvimento regional da
iniciativa.
Além do turismo de visualização de fauna
e histórico, a região conta também com muitos atrativos naturais. As lagoas de águas cristalinas do Araguaia estão entre as mais belas
do país. Também existe uma série de nascentes conhecidas como “fervedouro”, de onde a
água brota constantemente e é possível fazer
flutuação.
O turismo de pesca e de praia nos rios das
Mortes e no Araguaia são as estrelas das atrações. As praias do Araguaia possibilitam que
os visitantes tenham contato com animais
como botos e tartarugas de água doce, os
quelônios do Araguaia. No período de pesca,
é possível se aventurar na busca de gigantes
piraíbas, pirararas, tucunarés e matrinxãs,
tambaquis.
As grutas e belíssimas cavernas de calcário Serra do Roncador possibilitam a interação entre diversas modalidades de turismo.
Na cidade de Água Boa, por exemplo, ao menos três vezes ao ano, milhares de visitantes
já buscam a região para participar de rituais
de cura espiritual que acontecem no Santuário Místico e Ecológico do Roncador.
Administrado pelo movimento da Gnose,
que busca um conhecimento eterno e universal que visa levar o ser humano ao desenvolvimento de suas potencialidades adormecidas
(ou latentes), o grupo promove rituais em
uma das cavernas da serra e já tem uma pousada consolidada na cidade.
“Nossa proposta é atrair os visitantes que
vêm todos os anos para o santuário, para
também conhecerem as belezas naturais, a
história e os rios do Araguaia”, explica o guia
de turismo e biólogo Sérgio Ricardo Bourguigon. “O eixo dessa visitação pode acontecer
pela cidade de Barra do Garças, que também
já conta com um voo direto para as cidades de
Cuiabá e Goiânia”.
Para o proprietário da fazenda Água Viva,
que comprou a sede da Missão Salesiana e a
reformou já pensando no turismo, a concretização da Rota Roncador é uma esperança
para ajudar na sustentabilidade da pecuária.
“É mais uma iniciativa para agregar valor as
nossas áreas verdes. Que na maioria das ve-

zes permanecem intocadas e, com o turismo,
tornam-se também potenciais geradores de
renda, o que pode inclusive ajudar nos custos

necessários para garantirmos uma produção de carne com menos impactos ambientais no Araguaia”, afirma Caio Penido.

Roncador esconde mistério de um século

E

m janeiro de 1925, o explorador inglês Percy Harrisson
Fawcett partiu para Mato
Grosso com o filho Jack, de
21 anos, e um amigo de infância deste, Raleigh Rimmell. Antes de
embarcar no navio, Fawcett divulgou à
imprensa que faria a maior descoberta
do século XX e revelaria as ruínas de
uma civilização avançada escondida
nas selvas do Brasil. Batizada com o
nome de ‘Z’, a cidade teria pirâmides,
templos de pedra e seria um verdadeiro
eldorado, repleto de ouro e outros
tesouros. Cinco meses depois, o grupo
desapareceu em plena Serra do Roncador, dando início ao maior mistério da
exploração da Amazônia.
As evidências sobre a existência
de ‘Z’ eram frágeis, baseadas em um pergaminho
anônimo português de 1753 e numa estatueta de
pedra que Fawcett ganhou do escritor de histórias
de aventura Rider Haggard (cuja autenticidade
nunca foi atestada). A localização exata das ruínas teria sido revelada a ele por índios em 1908,
quando realizou o feito que o tornou famoso: o
mapeamento das fronteiras do Brasil com a Bolívia. Cartógrafo e arqueólogo autodidata, Fawcett
sobreviveu a dez anos de expedição em uma das
regiões mais inóspitas da Amazônia. Antes da
aventura no Brasil, a fama do explorador andava
meio abalada. A nova viagem seria uma forma de
Fawcett reconquistar a credibilidade perdida e
parte de sua fortuna. Ele tinha gastado quase tudo
o que tinha em tentativas frustradas de encontrar
‘Z’. Nina e seus três filhos viviam privações na
periferia de Stoke Canon, na Inglaterra.
Além de render fama e dinheiro a Fawcett,
a descoberta de ‘Z’ derrubaria todas as teorias
daquele tempo em torno do povoamento das Américas. Supunha-se que a Amazônia pré-colonial era
habitada apenas por índios nômades e de cultura
rudimentar. Os primeiros sinais do fracasso da
missão de Fawcett surgiram no dia 29 de maio de
1925, quando a expedição atingiu os limites do
atual Xingu. A fome, o ataque incessante de insetos e as doenças eram as notícias sobre o grupo.
A partir de um ponto que Fawcett chamava de “O
Acampamento do Cavalo Morto”, os guias foram
despachados de volta a Cuiabá.
Os três aventureiros iriam seguir a pé e sozinhos rumo a ‘Z’. Os índios calapalos e cuicuros,

do Alto Xingu, foram os últimos a
ver Jack, Raleigh e Fawcett vivos. A
ausência de vestígios abriu as portas
para inúmeras versões. Especula-se
que eles tenham sido mortos pelos
índios, sucumbido à fome ou acabaram atacados por animais. Em
histórias mais fantásticas, Fawcett
teria encontrado ‘Z’ e decidido nunca mais sair de lá. Alguns grupos
místicos afirmam que ele tornou-se
um mensageiro de outra dimensão
e vive em uma espécie de portal
atemporal.
Desde o seu desaparecimento,
cerca de cem expedições percorreram as selvas do Xingu em busca de
Fawcett. Nenhuma delas encontrou
vestígios confiáveis sobre o paradeiro da expedição. Rodas literárias, livros, revistas e
histórias em quadrinhos foram publicadas contando a saga do inglês. Muitos enriqueceram com essas
viagens, como o francês Roger Courteville, que em
1927 afirmou ter encontrado os três exploradores
vivendo como ermitões. Courteville foi desmascarado pelo Marechal Cândido Rondon – outro que
buscou vestígios da expedição, infrutiferamente. A
família de Fawcett publicou alguns dos diários do
explorador, e um de seus filhos, Brian, lançou sua
própria versão sobre a morte do pai.
Recentemente a figura histórica do explorador
Percy Fawcett foi tema do livro “Z, a cidade perdida
– A obsessão mortal do coronel Fawcett em busca
do Eldorado brasileiro” (Companhia das Letras), de
David Grann, o badalado editor da revista americana The New Yorker. O livro baseia-se em diários e
correspondências de Percy Fawcett e sua mulher,
Nina. A história de Fawcett também seduziu outra
figura importante de Hollywood: Brad Pitt. Por
meio de sua produtora, a Plan B Entertainment,
o ator americano comprou os direitos do livro de
Grann e também lançou um filme sobre Fawcett.
Para o pessoal da área do turismo, a figura do
explorador pode ser sim o chamariz para o turismo na região. “É impossível não associar a região
à história de Fawcett. Toda vez que visitamos as
muitas cavernas da região, as pessoas questionam
sobre ele. Vale, sim, de uma forma muita responsável, resgatarmos essa história importante para
a região”, explica o guia de turismo e um dos
idealizadores da Rota Turística, Sérgio Ricardo dos
Santos Bourguigon.
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Melina Rugby contrata 2 novos reforços
Time feminino patrocinado pela marca de sucos mato-grossense quer dar um passo além em seu nível técnico com gêmeas venezuelanas
Por Rodivaldo Ribeiro

C

riado há um ano e meio,
o Melina Rugby Clube pretende voar ainda
mais alto no esporte.
Para isso, resolveu reforçar seu time com a contratação
de duas novas jogadoras: as irmãs
gêmeas Aniver Maria e Aniver Rosé.
Ambas se dedicam ao
esporte desde muito jovens e são lutadoras de
wrestler.
Nascidas na Venezuela, hoje moram no centro
de treinamento do Melina, explica Michel Henry,
proprietário da empresa
Sucos Melina e idealizador do time. “A ideia é passar a um
grau superior no time. Por isso contratamos jogadores do Brasil que resolvessem aderir ao nosso projeto”,
conta Michel.
O objetivo é participar de todos
os campeonatos regionais e nacionais que vierem. E as meninas têm
uma longa temporada pela frente.
Tudo começa no dia 17, em Rondonópolis, quando enfrentam o Beach
Rugby, time da cidade. Breve descanso e elas já competem de novo em
Primavera do Leste, no dia 24. Daí
em diante, compromissos semanais
em cidades de Mato Grosso, Brasília,
depois retorno a Cuiabá e daí para
São Paulo, quando jogam no Qualifier para o Campeonato Brasileiro.
Aniver Maria tem experiência no
rugby brasileiro. Antes, jogava num
time de Teresina (Piauí). Essa experiência é um dos fatores que a trou-

xeram para Cuiabá. Ela confidencia
que teve um começo difícil, por causa da situação econômica e política
de seu país de origem. “Cada vez que
ia comer, pensava nos meus parentes
lá, onde tudo está faltando”.
À parte a situação atual, ela conta
que as modalidades do esporte lá são
bastante competitivas. As duas irmãs
começaram a jogar ainda na infância,
mas era basquete. Migraram para as
lutas e chegaram à seleção venezuelana de luta
olímpica.
Competição nacional
Todas as preparações,
jogos e treinos visam, é
claro, uma boa temporada, mas especialmente
conseguir uma boa colocação e talvez o título de ao menos
uma das etapas do Super Sevens
2018, nome oficial do circuito brasileiro feminino da modalidade.
Ano passado, foram 20 clubes de
todo o país disputando o título, obtido somente depois de quatro etapas,
disputadas em pelo menos três cidades diferentes. Para este ano, são 12
clubes participantes, separados em
três grupos. O Grupo A é formado
por Delta, do Piauí, Vitória, do Espírito Santo, USP, de São Paulo, e São
Lourenço, de Minas Gerais.
No Grupo B temos Band Saracens, de São Paulo, Melina, de Mato
Grosso, Goianos, de Goiás, e Iguanas, de São Paulo.
O Grupo C completa a competição com os times Desterro, de Santa Catarina, SPAC, de São Paulo, e
Charrua e Centauros, ambos do Rio
Grande do Sul.
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AÇÃO EFICIENTE

Polícia prende assassino de travesti
Principal suspeito de autoria do crime brutal é o ex-companheiro da vítima, que trabalhava como cabeleireira em Barra do Garças
Por Jefferson Oliveira

A

travesti Adão Gleber da Silva, 44,
proprietária de um salão de beleza em Barra do Garças (515 km de
Cuiabá), foi brutalmente assassinada na tarde de quarta-feira (14)
e o principal suspeito de ter cometido o homicídio seria o seu ex-companheiro.
De acordo com as informações locais, parentes de Adão encontraram ele morto com

um corte profundo no pescoço causado por
um objeto perfurocortante em sua residência,
localizada no bairro Vila Mariana, na cidade.
A sobrinha do cabeleireiro em relato à polícia informou que o responsável pela morte
seria o ex-namorado de Adão, usuário de drogas e integrante de uma facção criminosa na
cidade. O veículo da vítima – um Celta – também foi levado do local do crime e a polícia
acredita que o automóvel tenha sido usado na
fuga do criminoso.

BOATOS DE TRAIÇÃO

Jovem leva facadas de amigo
em tentativa de homicídio

U

ma tentativa de homicídio foi registrada na madrugada de domingo
(18), no bairro Santa Marta, em Guarantã do Norte (745 km de Cuiabá).
Daniel da Silva, 22 levou quatro
facadas após ser acusado de espalhar boatos
de uma suposta traição envolvendo a mulher
de um amigo, no caso, o próprio acusado da
tentativa de homicídio.
De acordo com informações locais, a Polícia
Militar foi acionada por funcionários de uma
unidade de saúde no município. Segundo os
agentes de saúde, um homem deu entrada no
hospital com ferimentos causados por objeto
perfurocortante e que o autor dos golpes, segundo a vítima, seria um amigo.
Daniel relatou à PM que na tarde de sábado
(17) o acusado, identificado apenas como Fernando, o procurou para confidenciar que a sua
esposa estaria traindo-o e após conversarem
foi embora.
A vítima contou que por volta de meia-noite

Fernando o procurou novamente e relatou que
Daniel estaria difamando a sua esposa com
falsas acusações. Ambos iniciaram uma discussão, aí Fernando puxou uma faca da cintura e
começou a atacar Daniel atingindo-o nas costas
e no abdômen.
Os médicos informaram que as facadas
não atingiram nenhum órgão vital de Daniel e que o mesmo deverá ser liberado em
breve; já Fernando não foi localizado até o
momento.

Em uma ação conjunta da 1ª Delegacia de
Polícia e do Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra), unidades da Polícia Judiciária
Civil de Barra do Garças, um dos autores do
latrocínio que vitimou Adão foi capturado.
Outros dois suspeitos foram presos na quintafeira (15) por policiais militares em Espigão
do Leste.
As diligências policiais começaram logo
após a comunicação do crime, objetivando
chegar à autoria do delito. Inicialmente, a motivação passional chegou a ser avaliada após
oitiva de familiares da vítima, que relatavam
ameaças do ex-namorado. Segundo o delegado da Polícia Civil Joaquim Leitão Junior, no
atual momento investigativo, ganha força a hipótese de roubo seguido de morte (latrocínio
consumado).
Um dos criminosos, Divino Andrade da

Silva, 34, foi preso pela Polícia Civil em Barra do Garças, poucas horas depois do crime.
A Polícia Civil também identificou os outros dois envolvidos na ação. Na manhã de
quinta-feira os dois fugitivos do crime foram
presos pela Polícia Militar no distrito de Espigão do Leste (próximo a São Félix do Araguaia). Um dos presos é D.L., ex-namorado
da vítima e apontado como integrante de uma
organização criminosa.
Os dois detidos utilizaram na fuga o carro
roubado da vítima.
A lavratura da prisão em flagrante dos investigados será realizada pela Delegacia de
Polícia de São Félix do Araguaia, que na sequência encaminhará o procedimento à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf)
de Barra do Garças, para continuidade e finalização procedimental.
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CONCURSOS PÚBLICOS

Previsão é de 162 mil vagas em todo o país
Ano deve ser favorável aos que buscam estabilidade profissional e financeira; concursos devem ser anunciados nas esferas federal, estadual e municipal

APRESENTA:

Por Rosi Ronquetti

P

ara quem busca a tão sonhada
chance de estabilidade profissional e financeira, 2018 começou com boas notícias. De acordo com levantamento feito pela
Associação Nacional de Proteção e Apoio aos
Concursos (Anpac), a previsão para este ano é
que sejam abertas 162 mil vagas em concursos
públicos nas esferas federal, estadual e municipal em todo país.
No Espírito Santo, só nos primeiros 30 dias
do ano, foram anunciadas 1.025 vagas para o
magistério, e a previsão é de 173 oportunidades na Polícia Civil, além de chances na Petrobras e Transpetro, que estão com inscrições
abertas.
A expectativa com relação a tantas oportunidades tem aumentado a busca por uma vaga

em cursos preparatórios com foco em concursos públicos. É o que garante Silvia Bianchini,
gestora do Damásio Educacional Unidade Linhares. “A procura já é muito grande, especialmente para cursos específicos e direcionados.
O ano ainda está no início e já estamos com
várias turmas funcionando”, relata.
Silvia lembra ainda que a crise financeira
vivida pelo Brasil nos últimos anos está gerando reflexos positivos este ano. “No ano
que passou, a crise afetou o setor de concurso
público de uma maneira positiva. É cada vez
maior a procura das pessoas pela estabilidade,
então elas estão estudando e se planejando. O
concurso é uma grande oportunidade e por isso
a procura tem aumentado”, enfatiza a gestora.
Segundo Silvia, em geral, para quem se dedica integralmente aos estudos, em um ou dois
anos já é possível ser aprovado. Além dos concursos já anunciados para o estado, vários municípios já lançaram editais com oportunidades
em diversos níveis de escolaridade, entre eles
Vitória, Viana e Cariacica. Já o Estado de Mato
Grosso tem previsão de divulgar edital para
Polícia Militar e Polícia Civil ainda este ano.

Foco e disciplina

Mas o que fazer para se dar bem nas provas de concurso?
A gestora explica que os concursos são
muito disputados e as principais dicas são foco
e disciplina. “Os candidatos precisam ter em
mente que as vagas são sempre muito concorridas, por isso a primeira coisa é ter disciplina
nos estudos e com os horários. Depois é preciso focar, abrir mão da saidinha com os amigos
e das redes sociais e estudar”.
Outro ponto importante e que é consenso para os gestores de cursos preparatórios é
o equilíbrio emocional. Às vezes o candidato
está preparado, mas o emocional atrapalha. É
preciso que o aluno entenda que tão importante
quanto a preparação técnica é o preparo psicológico. Outras dicas importantes são a escolha
de uma escola conceituada para se preparar, ter
uma boa alimentação e dormir corretamente.

CÓDIGO PENAL

Estudo aponta que Lei Maria da Penha
é necessária, mas insuficiente
Por Agência CNJ

A

s mulheres e a magistratura não
abrem mão de uma resposta punitiva para os casos de agressão
que tramitam na Justiça no âmbito
da Lei Maria da Penha. No entanto, juízes
e vítimas consideram que as medidas não
são suficientes para conter esses crimes. É
necessário incluir a Justiça Restaurativa para
tratamento das consequências da violência
doméstica.
Essa é uma das conclusões do estudo
“Justiça Pesquisa – direitos e garantias fundamentais, entre práticas retributivas e restaurativas: a Lei Maria da Penha e os avanços
e desafios do Poder Judiciário”, elaborado
pela Universidade Católica de Pernambuco,
em trabalho encomendado pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ).
O estudo faz um histórico sobre a criação
das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Lei 9.099/1995) e da edição da
Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que se
tornaram marcos históricos ao estabelecerem
proteção e assistência à mulher vítima de
agressão.
O “Justiça Pesquisa” destaca que a Lei Maria da Penha trouxe para o Estado a responsabilidade de utilizar medidas integradas de
prevenção à violência que facilitem o acesso
à Justiça e determinem que a polícia faça o
atendimento e uso de medidas protetivas
de urgência para mulheres violadas ou em
iminente perigo de o serem.
Nesse arcabouço de combate à violência
doméstica, a legislação deu destaque ao papel
dos homens na erradicação da violência de
gênero, estabelecendo o comparecimento
deles aos programas de recuperação e reeducação nas unidades de atendimento aos
agressores. A coordenadora do estudo, Marília
Montenegro Pessoa de Mello, classifica essa
legislação como um marco.
“Representou uma guinada no tratamento
da violência doméstica. Passados mais de
10 anos, o Judiciário reconhece esse valor.
Nesse período, houve uma grande expansão
dos juizados especializados”, observa Marília
Montenegro.

Conflitos, emoção e afeto
A pesquisadora observa, porém, que é
necessário aprimorar esse estatuto: uma alternativa é considerar eventuais benefícios
da Justiça Restaurativa. A magistratura, diz
Marília Montenegro, manifestou atenção em
relação à natureza dos conflitos, indicando que
o desafio é tentar entender as demandas das
mulheres e perceber que uma mesma resposta,
como as medidas punitivas, não serve para
todos os casos.
É nesse aspecto que o documento indica,
em sua conclusão, a necessidade de discussão
das possibilidades da Justiça Restaurativa
como contribuição na solução dos traumas da
violência doméstica. Na visão da coordenadora
do estudo, esse debate vai ganhar visibilidade
por passar a considerar, também, o comprometimento emocional e afetivo dos envolvidos
nos atos de violência.
O que é Justiça Restaurativa: alternativa de
solução de conflitos, a Justiça Restaurativa se
baseia na sensibilidade da escuta das vítimas
e dos ofensores em um método judicial que
pretende ir além do modelo conciliatório e
transacional. O objetivo é reduzir a prática de
crimes, reincidência e vitimização.
Os efeitos desse método foram analisados
por pesquisadores da Universidade Federal de
Santa Catarina na pesquisa específica “Pilotando
a Justiça Restaurativa: o papel do Poder Judiciário”, também encomendada pelo CNJ. Nesse
amplo estudo, os pesquisadores traçam uma radiografia da Justiça Restaurativa no Brasil, fornecendo um histórico do início da sua aplicação,
em 2005, informando resultados alcançados e
fazendo uma análise crítica dos dados. Ao final,
o estudo apresenta avanços e limitações nessa
área, concluindo com recomendações para a
adoção de políticas judiciárias.

direitos e deveres

Procon lança videoaulas com dicas
sobre direitos do consumidor
Por Solange Wollenhaupt | Procon-MT

P

ara comemorar o Dia Mundial e
Nacional do Consumidor, 15 de
março, o Procon Estadual, vinculado
à Secretaria de Justiça e Direitos
Humanos (Sejudh), lançou o primeiro vídeo do
projeto ‘Videoaulas: Direitos do Consumidor’.
A ação, que conta com o apoio da Secretaria de
Ciência e Tecnologia (Secitec), tem o objetivo
de promover a educação para o consumo,
levando informações sobre direitos e deveres
dos consumidores para a população.
A intenção, explica o superintendente
André Rondon Badini, é agregar mais uma
ferramenta para disseminar conhecimento
sobre os direitos do consumidor para a comunidade em geral, por meio de plataformas
digitais. “Buscamos a formação de consumidores conscientes que exijam respeito aos
seus direitos, e que estejam preparados para
tomar decisões conscientes no seu dia a dia,
nas contratações de serviços ou na aquisição
de bens, contribuindo para a melhoria do
mercado de consumo, evitando o consumismo
e agindo com responsabilidade individual e
ambiental”, salienta André.
Além de vídeos, o projeto prevê capacitações para fornecedores de produtos e
serviços sobre as regras para adequação do
estabelecimento e das práticas comerciais à
legislação consumerista. Serão produzidas,
ainda, videoaulas destinadas a servidores dos
Procons municipais e estadual, com capacitações específicas para esse público.
As videoaulas terão duração de aproxi-

madamente cinco minutos e serão elaboradas
por servidores do próprio Procon-MT e disponibilizadas no site do órgão de defesa do
consumidor. As capacitações têm linguagem
simplificada e não pretendem esgotar os
assuntos apresentados.
Dentre os principais temas destinados aos
consumidores estão os direitos básicos do
consumidor; produtos e serviços; alimentos,
saúde e segurança; dicas sobre direitos do
consumidor para datas comemorativas; compras pela internet; orçamento familiar; entre
outros. Também serão desenvolvidos vídeos
sobre direitos do consumidor por assuntos,
como energia elétrica, telecomunicações,
assuntos financeiros, Serviço de Atendimento
ao Consumidor (SAC), entre outros.
Já os vídeos para os fornecedores abordarão práticas abusivas; adequação dos
estabelecimentos à legislação consumerista;
informação, oferta e publicidade de produtos
e serviços, além de temas por área de atuação,
como combustíveis; farmácias e drogarias;
supermercados e similares; eventos culturais
e esportivos; bares e restaurantes etc.

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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O que te parece a política cultural
de nossos museus?

Neste 2018, ano de eleições, e o Museu de Arte de Mato Grosso, Museu Histórico de Mato Grosso, MISC e o Museu da Caixa D’Água Velha, entre outros: FECHADOS. Revezando entre Estado e Prefeitura, fica
difícil perceber quem tem mais desinteresse, capacidade para alterar a gestão ou chancela para executar mudanças. Fica até confuso distinguir quem erra mais ao manter esses aparelhos socioculturais
fechados. Na internet e na agenda das noites, um misto de programações culturais espontâneas levantadas por voluntários e artistas que trabalham por hobby desfoca o que deveria ser uma política
cultural sólida para com essas edificações . Onde o papel econômico dos profissionais desta região deveria ser considerado como engrenagem de crescimento a médio e a longo prazo, leem-se agora
eventos com moeda de voluntariado, tudo como décadas atrás. Vai lá escutar um som, ver um varal com desenhos, tomar uma breja, comer um pastel e ouvir uma prosa. A referência de um museu com
projetos expográficos desenhados em sincronia com seus conteúdos, preocupados com visitas escolares, engajados com Secretaria de Educação, Turismo, entre outras, começa a virar projeto inacabado
do passado. Nosso primeiro grito em ano de eleição vai para os MUSEUS FECHADOS. E o diálogo aqui inicia assim, com palavras de nossos leitores, experiências diversas de cidadãos da nossa região.

V

ejo os museus, as galerias de obras de arte, os arquivos e outros espaços públicos que guardam a memória histórica, cultural e artística como um dos mais
importantes e significativos espaços da cidade, pois, como professor, esses espaços públicos representam uma aula cujo conhecimento pode ser importante para
a educação de jovens e crianças, afinal de contas, a maior parte dos estudantes desconhece o patrimônio histórico-cultural da cidade. Como educador, também acredito que esses espaços fomentam um outro olhar à cidade, nos vários eventos que o
Colégio Fato realiza, local em que atualmente trabalho e desenvolvo minhas atividades como professor,
levo meus alunos a
conhecer locais que
guardam a memória, e grande parte
fica fascinada ao
conhecer objetos,
documentos, obras
de arte, esculturas,
fotografias, músicas e tantos bens
culturais
importantes para a história do passado
MAURIM RODRIGUES COSTA, HISTORIADOR, MESTRADO UFMT, presente da capital
PROFESSOR E PESQUISADOR
e de Mato Grosso.

"S

ó se entende um Estado através de sua produção afetiva, de sua produção
de arte, que forma sua imagem” (Amir Haddad, diretor e encenador).
Quando pensamos em cultura, o poder da imagem se sobrepõe no nosso campo visual mental, e todas as “figuras” que acumulamos na nossa memória tornam-se
referência para determinados gatilhos mentais que assim caracterizam aquilo que
fixamos de imagem sobre determinado assunto ou tema. Essa memória se transfere
para os lugares, os países, as cidades, bairros ruas etc. Então, quando falamos Recife,
imediatamente uma imagem visual de todo o repertório que foi fixado sobre o significado da palavra Recife aparece na nossa mente. E claramente a imagem da cultura
e da arte de um lugar é sua referência inicial para quem imagina ou relembra um
território. Portanto a importância da arte, sempre aliada à educação, e a presença
necessária de um Museu de Arte, fortalece e apresenta referências visuais sobre a
cultura que o povo do Mato Grosso cria e produz, é esta imagem que perpassa tudo
que poderíamos resumir da cultura de um povo e que sempre terá lugar nas nossas
lembranças, e
que serão somadas a novas
imagens e novas referências.
Museu não é só
guarda e proteção de um acervo, é também
espaço para desenvolvimento,
espaço para dinamizar a educação, e revelar
novas formas
JEFF KEESE, ARQUITETO E ESPECIALISTA EM MUSEOGRAFIA
E MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES
de expressão.

M

useu é um bem valioso e eu só não consumo mais porque é escasso por aqui. Mas sempre que
tenho oportunidade vou. Em viagem, elejo, prioritariamente, sempre dois lugares para visitar:
mercados públicos, pois lá se conhece os insumos e hábitos alimentares de um povo e os museus,
onde se acessam as riquezas históricas e projeções de uma cultura. Em Lima, visitei o Museu da Gastronomia, do Pisco e do Chocolate, iguarias que desenham e muito bem expressam a alma daquele maravilhoso país andino. Vale lembrar que naquela capital existem outros museus fantásticos a serem visitados,
o Museu Arqueológico Rafael Larco Herrera, o Larco Museo, uma construção do século XVIII, edificada
em uma pirâmide pré-colombiana, que abriga um acervo particular com 45 mil peças de cerâmicas, retratando o erotismo e a vida dos povos pré-incas e incas por mais de 10 mil anos. Lima abriga também
o museu do renomado fotógrafo Mário Testino – Mate, e o Museu do Ouro. Outra capital sul-americana
gostosa para se estar e encontrar bons museus é Bogotá, com seu espetacular Museu do Ouro e o Museu
Botero, que reúne obras do colombiano Fernando Botero. Na minha última viagem à China, em Shanghai, visitei um museu privado, dentro de uma fábrica de alimentos, chamada Totelé , reunindo a história
cronológica dos humanos e seus meios de alimentação daquele país e o Museu do Planejamento Urbano,
um espaço impensável de se encontrar semelhante em terras sul-americanas. Na Alemanha, em Stuttgart, visitei o Mercedes-Benz Museum e o Museu da Porsche. Nas capitais brasileiras, sempre que tenho
oportunidade, procuro conhecer esses espaços que trazem nossa herança aos dias de hoje. Importante
dizer que nem todos os museus que visitei são pomposos
e ricos. O Museu do Pisco, por exemplo, é um pequeno lugar, mais parecido com um bar, onde as pessoas chegam
para conhecer a história e degustar a bebida de bandeira branca e vermelha. No mesmo estilo é apresentado o
Museu do Chocolate. E o mais importante: eles existem e
estão sempre com seus espaços disputados pelos milhares de turistas que passam por suas ruas todos os dias.
Mas quem constrói os museus? Penso que sejam pessoas
que amam suas culturas, suas cidades, suas civilizações,
seus feitos. São visionários que respeitam as relíquias, as
relações do tempo com a evolução e querem guardá-las
como meio pedagógico às futuras gerações. Museus são
espelhos do passado que refletem o presente e norteiam
o futuro. São pegadas da natureza que vão sendo materializadas pela humanidade. Os museus são as impressões digitais da história e por isso são vitais para a forMARTA TOREZAM, JORNALISTA
mação e manutenção de sociedades sadias e prósperas.

Q

uando entro num Museu sempre fico com a impressão de que é acionado um radar do tempo, que
vasculha todos os momentos de arte e da vida,
sempre recolocando o tempo presente em que vivemos. Este radar revela que através deste espaço de cultura, a arte e a educação podem oferecer o aprendizado
de uma nova forma de olhar para o mundo e para o lugar
que vivemos. Entrar num Museu também pode oferecer
um momento único, em que podemos sentir muito facilmente a liberdade de pensar e de criar. Quando pensamos sobre este lugar “Museu”, sabemos que é um equipamento social de extrema importância, e muito mais que
salvaguardar a identidade de um povo, o Museu pode
dialogar com o desenvolvimento humano e econômico
de um local. Por isso, além de todos os aspectos fundamentais, o Museu é também um espaço para educação,
e esta presença pode criar uma referência regional, um
instrumento de integração com os países vizinhos na
MAGNA DOMINGOS, JORNALISTA, PRODUTORA
América do Sul, que afinal são tão próximos de nós, favoE
ESPECIALIZADA
EM GESTÃO CULTURAL
recendo o rico intercâmbio de cultura e de arte.
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PRATOS INESQUECÍVEIS
Quando falamos de pratos cuiabanos e
inesquecíveis, já se enche a nossa boca de desejo e paladar inigualável. Das iguarias cuiabanas que vão em vastos cardápios, os destaques
vão sempre de: farofa de banana, maria-isabel,
mojica, ventrecha frita, pacu assado, revirado
de carne picadinha ou moída que são o forte da gastronomia da terra das tradições. Na
Baixada Cuiabana há mudanças em seus cardápios e o destaque vai para: pacu seco com
arroz, paçoca de torresmo com banana verde,
suã de porco ensopado com banana verde, pacupeva com abóbora madura, costelinha de
porco com arroz, almôndega e linguiça encapada com ovos, e o destaque dos destaques:
a farofa de banana com torresmo ou banana
frita na banha de porco. Mas é bom lembrar
as tradicionais festas de santo, a carne com
arroz, paçoca, revirado, farofa de banana, que
são pratos inesquecíveis nas celebrações do
Divino Espírito Santo e São Benedito.
CUIABANOS MARCANTES
Estou me referindo a esta Cuiabá considerada terra-mãe que carrega nas lembranças
cuiabanos marcantes, que fazem desta terra
abençoada pelo Senhor Bom Jesus de Cuiabá
um ponto de referência, desta nova safra de
natos cuiabanos. Em todas as áreas profissionais há sempre referências de pessoas que defendem, preservam a nossa cultura e não têm
medo de dizer “sou cuiabano!”. Sob os olhares

CASAL ILUSTRE
O casal Carlos Fávaro e Claudinéia Vendramini Fávaro foi tocado pelo dom da simpatia
em terra cuiabana, banhada pela bênção do
nosso Padroeiro Senhor Bom Jesus de Cuiabá.
As aparições do casal ilustre nos momentos vividos na terra das tradições são dignas de elogios; com carisma e humildade, eles deixam a
sua marca do bem. A senhora Claudinéia Fávaro é sempre uma presença obrigatória nas
causas da fé, do assistencialismo, sempre disposta a compartilhar com todos que solicitam
o seu leal apoio. Se todos que aportassem em
Cuiabá tivessem um coração de alma cuiabana, dessas pessoas que amam a cidade, como
o casal Claudinéia e Carlos Fávaro, seriam verdadeiros exemplos de cuiabanos de coração.

Por João Manteufel Jr.

do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, veja alguns
cuiabanos marcantes que são a cara da cidade:
Otaviano Affi Costa, Prof. Doutor Fernando Tadeu de Miranda Borges, Dr. Gabriel Novis Neves, Leila Ayoub Malouf, Jean Biancardini, prof.
Benedito Pedro Dorileo, Lurdinha de Oliveira
Nigro, Nilson Arruda (Baico), Roberto França,
Domingas Leonor da Silva (Flor Ribeirinha),
Moisés Martins, Zuleica Arruda, Ana Rafaela Oliveira (cantora), Nilza Pinto de Queiroz,
Delis Ortiz, Carlina Maria Rabello Leite, entre
outras almas cuiabanas. Assim, creio que vale
a pena ressaltar esses nomes que registram na
memória algo da nossa referência que os jovens de hoje desconhecem.
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CADEIRA DE BALANÇO

Por Carlinhos Alves Corrêa
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João Carlos Manteufel, mais
conhecido como João Gordo,
é um dos publicitários mais
premiados de Cuiabá

H

oje em dia está muito difícil morar no Brasil. Estamos
cerceados de ignorância, cercados de ódio, separados radicalmente em várias facções.
Leio um post de um eleitor,
deve ser do Bolsonaro:
Quando se deseja dominar um povo,
fazê-lo refém de um sistema obscuro,
feri-lo com a destruição do espírito e
humilhá-lo com a prática do desatino, então primeiro o desarme, depois
o ataque e o aterrorize com milícias
criminosas, faça-o entender que é frágil, impotente e insignificante, não lhe
dê voz nem ouvidos, retire-lhe todos
os direitos e confunda sua mente com
doutrinas espúrias, minta até que a
mentira se torne verdade, distribua dinheiro aos que não desejam trabalho
para conquistar adeptos fiéis e formar
uma grande massa de manobra populista, ceife desse povo todos os prazeres, culpe-o pelos problemas sociais
e pelas diferenças de classes, eduque
suas crianças para tolerar o mal.

Fico me perguntando: por que brasileiro
insiste em um salvador da pátria? Sistema
obscuro? Dar dinheiro? As pessoas conseguem olhar além do umbigo? Armar a po-

Brazil Uber Alles
pulação? O que Bolsonaro fez em seis mandatos? O que Lula fez fazendo o que todos
os outros fizeram? Somos escravos de uma
democracia frágil, que mensura a vida pelo
consumo. Será que a galera não vê que tudo
parte de um grande golpe? O emburrecimento das massas é um grande golpe. Hoje
pela manhã Temer anunciou que 40% da
carga horária será pela internet! Vejo uma
postagem sobre a placa que está no museu
do Holocausto em Washington. Um cartaz
para alertar as pessoas sobre os perigos do
fascismo e como identificar seus primeiros
sinais.
– É isso, meu amor! É isso! Olha esse cartaz
para identificar um país fascista!

1.
Empoderamento nacionalista
contínuo.
2. Desdém por direitos humanos.
3. Identificação do inimigo como causa
unificadora.
4. Supremacia militar.
5. Sexismo desenfreado.
6. Controle de mídias de massa.
7. Obsessão com segurança nacional.
8. Governo e religião interligados.
9.
Poder/direitos
corporativistas
protegidos.
10. Poder/direitos de trabalhadores
suprimidos.
11. Desdém pelos intelectuais e pelas
artes.
12. Obsessão por crime e punição.
13. Corrupção e nepotismo desenfreado.
14. Eleições fraudule...
Flor me interrompe:

– Mas amor, tá escrito aqui no boato.org.
Isso é fakenews.
– A fakenews mais verdadeira dos últimos
tempos.
Ela sai com o celular balançando a cabeça negativamente, brava. Essas coisas me
lembram um filme de comédia dos anos 80.
Apertem os cintos: o piloto sumiu.
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garimpo cultural
Por Luiz Marchetti

THIAGO VENTURA – SÓ AGRADECE >

Em seu segundo show solo, Thiago Ventura faz piadas e conta
histórias sobre sua vida como comediante de stand up. Do início da
carreira até a recente turnê, além de momentos da vida pessoal e viagens internacionais, sempre com seu inconfundível estilo da quebrada.
O Thiago está em cartaz desde 2016 em São Paulo, o show solo “Isso
é tudo que eu tenho“ é um fenômeno de público e crítica. Dia 25 de
março no Teatro Universitário UFMT às 19h. INFO: (65) 3615 8372
JONAS BARROS >

Até o dia 6 de maio o artista plástico mato-grossense participa da
exposição Dialetos 2 no Centro Cultural São Paulo. Foram selecionados 20 artistas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal
e Goiás. Esta edição, como a primeira, realizada em 2012, enaltece
obras de alguns artistas do Centro-Oeste que têm se destacado em
mostras como os salões de arte de Anápolis, Jataí, Campo Grande,
Cuiabá e Brasília. Vai de terça a sexta, das 10h às 20h, sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h no Piso Caio Graco. Entrada franca.
INFO: centrocultural.sp.gov.br

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
“ASSEMBLAGE: MÚSICA & VINHO IN CONCERT” BY CIA SINFÔNICA >

A sexta-feira na Casa do Parque será aquela noite que você espera há anos. Um encontro informativo com especialistas, a Sommelière Kézia Giugni e o Maestro Fabrício Carvalho se debruçam sobre
curiosidades da música e do vinho, sincronizando as notas musicais
às aromáticas, com aquela irreverência que os dois sabem levar. Será
no dia 23 de março às 21h30. Couvert artístico. R$ 130,00 por pessoa – com uma taça de vinho. INFO: (65) 3365 4789 e 98116 8083

MULHERES À BEIRA DE UM ATAQUE DE NERVOS >
O ciclo Pedro Almodóvar com projeções e bate-papo segue na
terça 27 de março às 19h30 no Cine Teatro Cuiabá. Mulher
inconformada tenta entrar em contato com o amante desaparecido por intermédio da esposa dele, mas esta também não sabe
do seu paradeiro. Um roteiro magnífico numa das mais hilárias
direções do diretor espanhol. A sessão Encontros com Cinema
no Cine Teatro Cuiabá tem classificação 16 anos e os valores da
manutenção são R$ 4,00 e R$ 2,00 (meia). INFO: (65) 2129 3848
e 99635 3486

O REI LEÃO ON BROADWAY >

VISITA ESCOLAR >

Organize com sua
escola uma visita escolar à exposição
Pescando Sonhos do
artista visual Rafael
Jonnier na Casa do
Parque. Com entrada franca, a exposição é sucesso de
público e vendas.
Muitas das obras de
Jonnier você já viu
nas ruas de Cáceres,
Cuiabá e outras cidades do Estado, mas
esta é sua primeira
exposição individual.
Super indico. INFO:
(65) 3365 4789 e
98116 8083

O recém-nascido recebe a bênção do sábio babuíno Rafiki,
mas ao crescer é envolvido nas artimanhas do tio Scar, o invejoso e maquiavélico irmão de Mufasa, que planeja livrar-se do
sobrinho e herdar o trono. Com direção geral de Rafael Cerigato
e direção musical de Sérgio Lacerda, este peça apresenta 25
atores dançando, cantando e sapateando. Nesta sexta 23 de
março às 20h, sábado e domingo às 19h no Cine Teatro Cuiabá. Classificação: livre. Ingressos: R$ 60,00 e R$ 30,00 (meia).
INFO: (65) 2129 3848 e 99635 3486
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O

Por Jacqueline Haddad

PELO MUNDO

utono é a estação ideal para quem
está pensando em começar a construir e principalmente para os que
vão reformar.
Com o fim das chuvas da estação do verão, é a época de fazer a manutenção
na sua casa ou seu lugar de trabalho. Uma revisão geral, um check-up na parte elétrica e hidráulica, vazamentos, limpeza de calhas, caixas
d’água, dedetização do jardim, verificar as portas e janelas, ar-condicionado e um dos itens
mais afetados, a pintura interna e externa.
O profissional especializado é a melhor maneira de constatar as interferências, dar o resultado certo e evitar custo e desperdícios de

Jacqueline Vieira Haddad é
Advogada, Gestora de
Internacionalização, Imigração e
Cuiabana
jackieinlondon@hotmail.com

I

rlandeses, descendentes nos EUA e em
todo o mundo comemoram há mais de
mil anos, suposta data de sua morte (17
de março) o dia do seu padroeiro, St. Patrick's Day – Dia de São Patrício, conhecido por ter trazido a religião católica para a
Irlanda. É um dia de festa religiosa, que cai no
período cristão da Quaresma.
Mas ele não foi qualquer santo. Vou explicar melhor: tem relação com cerveja e muita
festa (rsss). A primeira celebração foi nos EUA
em 1762, quando soldados irlandeses que
serviam o exército inglês marcharam pelas
ruas de Nova Iorque. O desfile os ajudou a se
conectarem com suas raízes, sua cultura e sua
música. Vinda da Irlanda, terra da Guinness, a
cerveja veio para lhes proporcionar um pouco
de trégua. E cada gole ia para o santo. Os soldados saíam de cara pintada, andando pelas
ruas tomando várias Guinness ou Irish Coffee.
Deve ter sido um período muito interessante.
O Saint Patrick's Day é feriado nacional na
Irlanda e na ilha de Montserrat. No Canadá,
UK, Austrália, EUA, Argentina, Nova Zelândia,
e em algumas cidades do Brasil a data é celebrada, mas não se trata de um feriado oficial.
St. Patrick's Day é comemorado pelo irlandês como se fosse o nosso carnaval de rua.
Algumas comunidades chegam a tingir rios ou
córregos de verde, preparam comidas verdes
e cervejas verdes (green beer)! As pessoas
vestem-se de verde, pintam trevos no rosto e
assistem às St. Patrick's Day parades (desfiles). Entre crianças, há a tradição de beliscar
amigos que não vestem verde nesse dia.
Mas quem foi São Patrício? Nasceu na
Grã-Bretanha no século IV, filho de pais milionários; ele se considerava um pagão. Aos 16
anos foi sequestrado e vendido como escra-
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materiais.
A manutenção preventiva é sempre a melhor solução para manter a boa aparência e
durabilidade a longo tempo, mesmo quando
exposto ao sol e chuva.
Aos que pretendem começar a construir
este é o período em que as condições climáticas são mais favoráveis devido ao final das
chuvas.
É hora de todos os projetos estarem prontos e aprovados por todos os órgãos públicos
necessários, dos prováveis problemas e dúvidas resolvidos, orçamentos dos custos da obra
e previsão do início e conclusão sem ter nenhuma surpresa do seu sonho desejado.
Continuamos a insistir na contratação dos
profissionais especializados, desde arquitetos,
engenheiros, técnicos, mão de obra, orçamentistas e tudo o que envolva a construção.
O seu acompanhamento diário é de grande
valor em todas as fases da edificação, principalmente na etapa dos acabamentos, um dos
itens que mais encarece e que dá a qualidade
final de seu imóvel.
A palavra de origem latina “outono” significa amadurecer, isto mostra aos construtores
e empreendedores a época do ano destinado à
colheita e o início de uma estação de renovação.
Acreditemos neste período de transição
das estações.
Mãos à obra.

www.facebook.com/arqedmilsoneid

St. Patrick's Day
vo por saqueadores irlandeses. Foi durante
sua captura que ele começou a se voltar para
Deus. Apos 6 anos ele conseguiu escapar e,
então, foi estudar em um mosteiro em Gauls
(na região da atual França), por 12 anos. Foi
quando ele soube que sua "vocação" (calling)
era tentar converter todos os pagãos na Irlanda para o Cristianismo. Assim, St. Patrick
foi de mosteiro em mosteiro obtendo sucesso
em converter as pessoas ao Catolicismo. Os
Druidas Celtas (Celtic Druids), muito insatisfeitos com ele, tentaram prendê-lo por diversas vezes, mas ele sempre conseguiu escapar.
Depois de 30 anos como missionário, morreu
num lugar chamado County Down. A valorização atribuída à imagem deste homem não está
nos detalhes históricos, mas na inspiração de
um homem que conseguiu retornar ao país de
origem depois de ser escravo quando criança,
com o intuito de transmitir a mensagem de
Cristo.

Lendas, Folclore e Símbolos

Shamrock (Trevo de três folhas) - dizem
que St. Patrick utilizava o trevo como metáfora para pregar a Santíssima Trindade (Holy
Trinity - the Father, the Son and the Holy
Ghost) aos pagãos celtas. Também chamado
de "seamroy", indicava o início da primavera.
E tornou-se símbolo do nacionalismo irlandês, para demonstrar orgulho de suas origens
e desgosto pelos ingleses que começaram a
confiscar suas terras irlandesas, proibir o
idioma irlandês e o Catolicismo.
Leprechaun (Duende) - veio do folclore
celta, que era repleto de fadas, homenzinhos
pequenos e mulheres que podiam usar seus
poderes mágicos para servir a Deus ou ao diabo. O nome original era "lobaircin", que significa "camarada de corpo pequeno", de paletó,
cartola verde e longa barba ruiva. No folclore
celta, eram almas excêntricas, responsáveis
por consertar os sapatos de outras fadas.
Traiçoeiro, fazia tudo para proteger seu tesouro, um pote de ouro que se esconde no fim
do arco-íris. Em 1959, a Walt Disney Pictures
lançou um filme chamado em inglês “Darby
O'Gill & The Little People”, fazendo da imagem
do duende pequenas criaturas simpáticas e
alegres, o que foi logo assimilado à Irlanda em
geral e ao dia de St. Patrick.
Celtic Cross (Cruz Celta) - com o intuito
de converter celtas irlandeses em cristãos,
São Patrício resolveu unir a cruz solar (forte
símbolo irlandês) com a cruz cristã. Ficou conhecida como Cruz Celta ou Cruz Céltica.

Por Theresa Piraja

Mãos à obra

FENG-SHUI

Por Edmilson Eid
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Theresa é arquiteta, consultora
de Feng Shui e pregadora oficial
de quadros de amigos
fengshui@circuitomt.com.br
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osso cérebro é formado por uma
rede neurônica. Tudo o que vemos
e presenciamos está sempre associado aos pensamentos e lembranças. Assim fazendo, construímos modelos para o nosso mundo. Quanto mais
informações adquirirmos, mais aprimorados ficam estes modelos. Chamamos isto de Lei da Memória Associativa. Então, as histórias que iremos
gravar no cérebro do nosso mundo serão sempre

Mudanças
vibracionais
associadas às lembranças e aos pensamentos
vividos. Os ambientes determinam sensações
através dos móveis usados, os objetos e as cores. Tudo é formação e/ou produção de energia.
Então, tudo é energia. Portanto, eu sou energia,
vocês são energias e tudo à nossa volta é energia.
E o mais importante disto é que tudo o que queremos também é energia. Então, pensem comigo:
somos todos uns aglomerados de energias vivendo num campo de energias que mal sabemos, se
estas estão em equilíbrio ou desestabilizadas ou,
até mesmo, desgastadas. As pessoas no mundo
estão recebendo descensos de energias e luz que
entram em seus campos pessoais e estas dão início a mudanças em seus sistemas operantes de
corpos. A consciência da humanidade está passando por um aprimoramento, uma atualização
upgrade. A cada dia são trazidas novas revelações que confundem e estonteiam a população
no mundo. À medida que as pessoas lutam para
absorver o bombardeio constante de informações que estão sendo reveladas, os seus campos
de energia passam por períodos de opressão, assim a necessidade de descansar e de relaxar se
torna primordial, imperativa, nestes tempos de
mudanças vibracionais que estamos passando.
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á passou por sua cabeça ir ao cinema
às 9 da manhã? Essa proeza é possível
em Cuiabá! Desde o dia 20 de março,
às terças-feiras, o Cine Teatro Cuiabá
exibe gratuitamente filmes para escolas públicas em sessões às 9 da manhã e às 3
da tarde. O Cine Teatro Cuiabá, equipamento
cultural da Secretaria de Estado de Cultura, é
administrado por contrato de gestão compartilhada pela Associação Cultural Cena Onze.
Cinema matutino e vespertino acontece
porque circula na cidade “A Escola Vai ao
Cine Teatro Cuiabá”, ação que integra a iniciativa “Cinema Para Todos”, uma parceria
entre a Secretaria de Estado de Cultura e o
Ministério da Cultura que selecionou o Cine
Teatro Cuiabá
como Ponto de
Cultura.
“Encontros com Cinema” e “Ver o
Livro, Ler o Filme” são outras
iniciativas de
difusão audiovisual que fazem a diferença
no campo cultural cuiabano.
Para Flávia
Taques, gesto-

ra do Cine Teatro, “a proposta é aproximar
professores e estudantes da rede pública de
ensino fundamental e médio desse espaço
cultural que é o Cine Teatro 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”.
“A escola vai ao Cine Teatro Cuiabá” também
direciona seu olhar às crianças dos Centros
de Referência de Assistência Social de Cuiabá, Siminina e idosos da Fundação Abrigo
Bom Jesus de Cuiabá.
Os agendamentos aos grupos escolares
são feitos pelo email agendamentoescolarctc@gmail.com ou pelo telefone 2129-3848.
Para estudantes da rede pública de ensino
fundamental e médio, as sessões são gratuitas. Aos demais, é cobrada a taxa de manutenção de R$ 4,00 e R$ 2,00. A programação
está disponível na página do Cine Teatro
Cuiabá no Facebook.
Uma sugestão aos organizadores da ação
“A Escola vai ao Cine Teatro Cuiabá”: exibir
a animação “Uma história de amor e fúria”
(2013), de Luiz Bolognesi, saga de “um índio
guerreiro imortal que vê 600 anos do passado e do futuro do Brasil enquanto procura a
alma perdida de sua amada”.
À Associação Cultural Cena Onze, nossos
aplausos!

Por Wania Monteiro de Arruda

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

Cine Teatro Cuiabá
apresenta: A Escola
Vai ao Teatro
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Estilo de vida
saudável

NUTRITIVA

Por Anna Maria Ribeiro Costa

TERRA BRASILIS
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Wania Monteiro de Arruda
é nutricionista funcional,
aficcionada em receitas saudáveis
e saborosas, que divulga em seu
site e no Insta
@wmarruda

odas as pessoas que praticam atividade física devem mudar seus
hábitos alimentares, afinal, para
que possamos atingir qualquer
objetivo, tão importante quanto
um bom treino é a alimentação. Os estudos
têm mostrado que esta representa 70% do
resultado.
Importante – Ganho de massa muscular e
perda de gordura são resultados de uma alimentação saudável e balanceada.
* As fontes de carboidratos (cereais integrais, frutas, massas integrais, batata-doce,
mandioca, pães integrais etc.) são os alimentos
que fornecem energia, disposição, dão volume
aos músculos (glicogênio) e participam ativamente na recuperação do corpo após os exercícios; deve-se incluí-los antes do exercício e,
depois, para recuperação.
* As fontes de proteínas
(carnes, aves,

peixes, ovos, quinoa e feijões) também são
muito importantes na construção e reparação
dos músculos, e ainda dão muita saciedade.
* As fontes de lipídios (azeite, oleaginosas,
abacate, sementes etc.), as gorduras têm muitas funções essenciais no organismo e metabolismo, além de colaborar com o fornecimento
de energia para o exercício e recuperação.
* A ingestão de líquidos é muito importante! Durante todo o dia, antes, durante e pós-atividade! Quanto mais líquidos você ingerir,
melhor para seu metabolismo, rins e músculos.
Fontes: água, água de coco, sopa, chás etc., são
35 ml por kg de peso, por exemplo, se você tem
60 kg, multiplique por 35 = 2 litros e 100 ml.
*As pessoas que praticam atividade física ficam tão preocupadas com a ingestão de
proteínas, carboidratos etc., que se esquecem
das vitaminas e minerais. Ambos são muito
importantes, afinal, organizam todo o metabolismo, ajudam na queima de gordura, aumento
de síntese de proteínas, formação de energia,
qualidade dos ossos e órgãos, além do que alguns são antioxidantes. Aumente seu consumo
diário de alimentos frescos e naturais como:
verduras, legumes, frutas, cereais, ovos, sementes, carnes e aves;
* Capriche nas refeições pré e pós-exercício,
afinal, elas é que têm nutrientes para: preparo do corpo para atividade, formação de energia, estoque de energia nos músculos,
recuperação e construção de massa
muscular magra. Se essas refeições forem deficientes, o exercício será prejudicado, você irá
se cansar facilmente e não terá
bons resultados.
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MUC, estudante de Direito e amante
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s obras criadas por Deus manifestam os mistérios e segredos de sua
realidade. É nas criaturas que descobrimos a força de seu criador cuja
sabedoria se manifesta nos detalhes
pertinentes à criação em pauta. Nesse grupo de
realidades manifestas em criações encontramos tudo que é natural e sobrenatural de nossa
existência incluindo nisso todas coisas visíveis
e invisíveis. No grupo das coisas visíveis temos
a natureza em toda sua infinitude e nessa encontramos a presença das flores. Essas irmãs
delicadas e belas de nosso caminhar sempre foram vistas por muitas tradições religiosas como
manifestadoras do poder absoluto e sensível da
espiritualidade e, através de uma divisão e classificação interna das espécies, muitas tradições
concederam a espécies específicas determinados significados. Entre essas temos a figura firme do lírio que em suma representa duas coisas
distintas entre si: a força da justiça e a sensibilidade da pureza.
Em terras chinesas, o lírio é cultivado há
mais de 3 mil anos. Seu nome científico é Lillium
sp, da família das Liliaceaes, e também podemos
encontrar espécies conhecidas como lírio-asiático, lírio-japonês, lírio-trombeta e lírio-vistoso.
Em se tratando da magia das cores, podemos
encontrar usos distintos para o lírio, como por
exemplo: lírios brancos simbolizam pureza e
inocência, lírios azuis fazem uma homenagem
à beleza e transmitem segurança, lírios verme-

lhos representam a esperança pelo amor, lírios
amarelos significam a amizade que deseja se
tornar um romance, e aqueles com pétalas cor
de laranja representam profundo fascínio e
atração. Já espécies diferentes de flores como
os lírios silvestres simbolizam o regresso da
felicidade, e lírios do bosque representam zelo
e amor ardoroso. Na tradição céltica existia a
crença de que lírios ajudavam a reconciliar os
amantes que haviam se separado. Bastaria um
simples pedaço do bulbo da flor presenteada
por um deles para ativar o poder de reaproximar o casal.
Em sua formação visível podemos perceber
que olhando em sua totalidade o lírio também
traz oculto em si o sinal conhecido como hexagrama, a estrela de seis pontas, símbolo inquestionável da justiça divina, a justiça que atende
a realidade material bem como a espiritual. É
exatamente essa formação do lírio que o coloca
em posição de destaque dentro das tradições
religiosas que o colocam como distintivo de
pureza e harmonia na mão de suas divindades.
Podemos encontrá-lo facilmente no Brasil, por
exemplo, nas mãos de José, pai adotivo de Jesus
e cuja celebração aconteceu nessa semana, em
sua mão o lírio representa a pureza de ideias,
bem como a retidão de um homem justo cuja
certeza e conhecimento permitiram tomar a decisão correta mesmo quando a sociedade indicava que ele devia agir pelas aparências e de forma diferente. Precisamos de novos ‘Josés’ com a
vivência do lírio em nossa sociedade...

Por José Carlos Branco

Lírios
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REFLEXÃO DA ALMA

Por Cristian Siqueira

MUNDO ASTRAL
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empresário
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osmecês, meus fios, vocês têm que
saber quando sentem que está pesado demais. Vocês têm que procurar auxílio, porque muitas vezes
sozinhos nós não damos conta neste

mundo.
É por isso que nosso Senhor deixou esparramado por aí tanto caboclo ainda neste mundo,
que estão aí a dar ajuda. Hoje em dia mais difícil
de ver, fio, mais tem. Quando vocês era criança,
não ia em benzedô, não ia, fio? Ia, fio!
Benzedô são discípulos de Deus, deixados
neste mundo para amenizar a carga dos seus
ombros, fio. Então, se está muito pesado, não
custa o fio procurá um auxílio desse, pois é de
muita valia, pois estão neste mundo é pra isso
mesmo, pois eles têm a capacidade de varrer e de
limpar vossos espíritos e afastar o ruim que está
ao lado dos fios.
Muitas vezes, nós
não conseguimos
isso sozinho, meus
fios.
Então, se tem
que procurar auxílio, não hesite
em procurar o auxílio, pois ele está
aí, basta procurar
e ir atrás e sentirá
a diferença, entendereis o que vos

Caboclo benzedor
falo.
Todos nós precisamos. O passe é uma forma
de benzê. Todo mundo pode dar o passe, porque
o passe é uma forma de transferência de energia, mas o benzedô é diferente: ele não transmite
a energia, ele limpa. Ele está ali para capturar,
para tirar a energia ruim. Ele consegue branquear a fonte que está transmitindo a energia
ruim, entendeu, fia?
Então, quando o negócio é muito pesado,
não custa achar um benzedô, conversando com
um e com outro sempre acha quem indica uma
pessoa boa. Não vai procurar benzedô em troca
de pagamento não, benzedô não cobra, benzedô
recebe o auxílio, tá, fia?		
A fia já entrou para benzer em alguma mansão de luxo? Nunca, né, fia? O benzedô veio para
ter aquela vida humilde, para ajudar. A vida dele
é só em função de ajudar, por isso a energia muito forte que tem o benzedô, porque ele está ali, à
disposição neste mundo das pessoas.
Então, por isso que vos falo: a gente sabe
quanto é forte a energia duma pessoa dessa
que está neste mundo somente para prestar o
auxílio.
Fiquem com Deus e sempre agradecendo ao
Pai por tudo neste mundo, dando graças a todo
o momento e em todo lugar.
Assim seja!
Pai de Santo – Caboclo Benzedor
Mensagem Psicofonada por: Pai de Santo
(espírito)
Do Livro: “Por Amor: Eles Voltaram!...”.
De Nosso Grupo Mediúnico: “Mente e Luz”
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L

ygia Bojunga Nunes (Pelotas-RS,
1932). Autora de literatura infantojuvenil. Passa sua primeira
infância em uma fazenda. Aos
8 anos muda-se com a família
para o Rio de Janeiro. Em 1951, torna-se
atriz da Companhia de Teatro Os Artistas

Unidos, e viaja pelo interior do Brasil. Atua
nesse momento, também, como atriz de rádio. Ao abandonar os palcos e as atividades
que exerce, começa a escrever para o rádio
e a televisão. Em busca de uma vida mais integrada à natureza, refugia-se no interior do
estado do Rio de Janeiro. Funda, acompanhada de seu segundo marido, Peter, uma escola rural para crianças carentes, a Toca, que
dirige por cinco anos. Faz sua estreia literária em 1972, com o livro Os Colegas, e, já em
1973, recebe o Prêmio Jabuti.
Em 1982, torna-se a primeira autora fora
do eixo Estados Unidos-Europa a receber o
Prêmio Hans Christian Andersen, uma das
mais relevantes premiações concedidas aos
gêneros infantil e juvenil. Nesse mesmo ano
muda-se para a Inglaterra, vivendo alternadamente entre esse país e o Brasil. Em 1988,
volta ao teatro, escrevendo e atuando em
palcos no Brasil e no exterior. Trabalha com
edição e produção de livros, feitos de forma
artesanal.
Em 1996, publica Feito à Mão, uma realização alternativa à produção industrial,
como indica o título, composto manualmente
com papel reciclado e fotocopiado. Em 2002,
publica Retratos de Carolina, o primeiro livro
de sua própria editora, a Casa Lygia Bojunga.
Pelo conjunto de sua obra, em 2004, ganha
o Astrid Lindgren Memorial Award, prêmio
criado pelo governo da Suécia, jamais antes
outorgado a um autor de literatura infantojuvenil. Com esse incentivo, cria nesse ano a
Fundação Cultural Lygia Bojunga com o intuito de desenvolver ações que aproximem o
livro da população brasileira.
Em todos os livros de Lygia Bojunga Nunes há um interesse em tratar de assuntos
que façam parte do cotidiano do jovem e da
criança, dos conflitos que eles têm de enfrentar dentro e fora do lar. A produção literária
de Lygia Bojunga caracteriza-se pela transgressão dos limites entre a fantasia e a realidade e aborda questões sociais contemporâneas com lirismo e humor.

Por Iracema Borges

Nas malhas da
narrativa de Lygia
Bojunga Nunes
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M

e mudei de cidade e tudo saiu
do lugar, literalmente tudo, parece que acordei. Em 2000 no
Congresso de Pedagogia Waldorf em São Paulo o palestrante disse: “só peixes vivos nadam contra a corrente”. E refletindo sobre isso hoje me lembrei do
que o Roberto Crema fala sobre 'Normose’: “...
Na minha abordagem há três fundamentos da
normose. O primeiro é o sistêmico: esta anomalia da normalidade surge quando o sistema
no qual vivemos encontra-se, dominantemente,
desequilibrado, doente e corrompido, quando o
que predomina são as contradições ou sintomas
como a falta de escuta, de respeito, de cuidado e
de fraternidade, com uma violência alarmante
e crescente contra o indivíduo, a sociedade e a natureza. Neste contexto, uma
pessoa normal, ou melhor, normótica, é
a bem ajustada ao sistema mórbido, assim contribuindo para a manutenção do
status quo. Sabemos bem, pela própria
carta constitutiva da Organização Mundial de Saúde (1946), que a saúde não é
ausência de sintomas, mas a presença de
um processo completo de bem-estar nos
planos somático, psíquico e social. O fator
ambiental e o espiritual foram considerados e incluídos neste conceito, mais tarde
(1998). Em outras palavras, quando um
sistema se encontra num estado patológico em larga medida, a pessoa realmente

Onde você está
‘normótico’?
em boa saúde é aquela capaz de manifestar um
estado de desajustamento consciente, de uma
indignação justa, de um desespero sóbrio...". É
normal mandar coraçãozinho no Whatsapp e
não dar bom dia? Não sentir o gosto da comida?
Transar com 5 ao mesmo tempo? O filho adoecer pra conseguir ser visto? Não ler 1 livro? Sentir-se esgotada a maior parte do tempo? Olhar
mais o Instagram e Facebook que nos olhos das
pessoas? Culpar o patrão pela sobrecarga que
você aceitou? Participar de uma palestra que foi
superficial, mas dizer que ela mudou a sua vida
e fazer selfie com a palestrante? Não, acontece, mas não é normal. Recentemente participei
como palestrante de um evento que atrasou. Na
plateia havia idosos, crianças, bebês etc., a minha
fala era a última, iniciei às 21h40 e quando olhei
para uma senhora de idade sentadinha desde as
18h30 optei por encerrar a palestra e me comprometi a voltar. Normose seria ter olhado pra
mim mesma, ignorado o público e ter dado a palestra. Ali eu consegui agir contra a corrente. Mas
estou me questionando: onde estou ‘normótica’?
Com que frequência uso as expressões: não deu
tempo, deixa quieto, é assim mesmo, não vale a
pena, este ano vai ser diferente? Março já está acabando, daí a pouco Simone já está cantando e o
sentimento de que faltou ano inundando a maioria de nós. Pare alguns minutos e se pergunte:
onde estou normótica? Reforçando o pensamento da Escola do Altruísmo: “Renasça (ou acorde),
o mundo precisa de pessoas vivas”. Fique bem.
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Família que eu adoro, reunida em torno do
niver de 7.8 de Saladino Esgaib, a quem com
muito carinho, desde criança, chamo de Tio
Salá. Superpai desses filhos lindos, meus
amigos: Chico, Deborah, Silvanna, Gabriella e
Nathalia. Lindos por fora e ainda mais lindos
por dentro. Vida longa, Salá!

www.anamariabianchini.com.br
instagram: @anamaria_bianchini

Novos canais no NET NOW
O aplicativo de vídeos on demand e streaming em
tempo real da NET, NOW Online, ganhou novas opções
para os fãs de esportes, filmes e séries. A operadora de
TV por assinatura adicionou quatro novos canais ao
vivo na plataforma: FOX, FOX Sports, FOX Sports 2
e ESPN Brasil. Os três canais esportivos se juntam ao
BandSports, presente no NOW Online desde a criação do
aplicativo. Já a FOX se soma a outros do segmento, como
TNT, Space e Paramount. Vale lembrar que recentemente
a NET chegou a colocar os conteúdos on demand dos
Jogos Olímpicos de Inverno 2018 em seu serviço. A NET
NOW está cada vez melhor. Vale a pena conferir.

Minhas amigas, a primeira-dama Marcia
Pinheiro e a procuradora Glaucia Amaral
receberam nesta semana a Moção de
Congratulações da Assembleia Legislativa
em homenagem ao Mês da Mulher.
Supermerecido! Sou fã das duas!

Sexta tem Assemblage na Casa do Parque
Chegou o dia – amanhã, 23 – e vai ser lindo. Uma noite
diferente e extremamente requintada com música, teatro,
dança e vinho, sob o comando do maestro Fabrício Carvalho
e da sommelière Kezia Giugni. No lugar mais bacana desta
cidade, que não me canso de afirmar, que é a Casa do Parque.
Imperdível define!

No sábado 17, meu amigo Junior Leite, secretário dos 300 anos de Cuiabá, ganhou da esposa
Carine Luckmann uma festa surpresa de niver,
em restaurante badalado da city, e foi superprestigiado. Na foto o aniversariante, o prefeito
Emanuel Pinheiro, o senador Wellington Fagundes e Fernando Pereira. Hiphiphurra!

Miss MT acontece hoje em Sinop
Logo mais à noite, Warner Willon coordena o superespetáculo de mulheres bonitas do nosso estado. Lógico que por
aqui estamos na torcida pela nossa Miss Cuiabá, Hamanda
Campos, que é linda, simpática, inteligente e cheia de bossa.
Que vença a melhor!

Ela causa sempre. Causava aqui criando vestidos
lindos, fazendo mil coisas. E agora causa em Sampa,
criando joias lindas e roupas em couro fantásticas.
Natacha Barbosa, rocks! Adoro, me amarro!!!

Genius Publicidade de sede nova

Cuidar sempre, e cada vez mais de você #esseéoplano!

Amanhã, 23, acontece a tão esperada mudança. São mais
de 30 anos no mercado e agora todo o trabalho e empenho serão
mais do que nunca recompensados numa megaestrutura física,
construída com a mais moderna tecnologia. Competência eles
sempre tiveram. Fico feliz demais com o sucesso dos meus amigos.
Superparabéns Brasa, Amanda e equipe!

Pra pensar...
"Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência..."
(Chico Xavier)
... que assim seja! Que sempre seja assim. Que tenhamos paciência! Amém! Boa semana, amigos-leitores. Um beijo!

