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Na entrevista da semana, o advogado e presidente da Comissão 
de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil - 
Seccional Mato Grosso (OAB-MT), Ardonil M. Gonzalez 
Junior, aborda a complexidade do tema segurança pública no 
Brasil. Para o advogado, a questão de segurança é bem mais 
ampla do que as ações de comando e controle, com viaturas 
fazendo policiamento e prendendo suspeitos. Sobre o sistema 
judiciário, o advogado foi categórico ao dizer que o direito 
penal não é vingativo, é punitivo, porém há falhas no sistema 
do Estado. Em relação às facções criminosas existentes em 
Mato Grosso, o jurista fala que o Estado deve criar políticas 
públicas, além do reforço de aparato policial.

ARDONIL GONZALEZ

‘DIREITO PENAL NÃO É 
VINGATIVO, É REEDUCATIVO’
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O clima de Cuiabá e o 
mercado imobiliário 

MUITO CALOR 
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Suspeitas cancelam PPP da 
Iluminação em SP

PARCEIRAS PELA LUZ

pg.6

Janaina Riva oficializa 
reeleição à ALMT 

COM APOIO AO SOgRO

pan.1

Verdinho Vive comemora 
299 anos da capital 

HIP HOP CUIABANO

pg.5

SESSÃO CINÉ FRANCE
A rotina de Michèle é quebrada quando, dentro de casa, ela é 
agredida sexualmente por um desconhecido. Com direção de 
Paul Verhoeven, o filme “Ela” (Elle, França/Alemanha, 2015, 
130 minutos) tem classificação 18 anos e será projetado na terça 
3 de abril às 19h30 no Cine Teatro Cuiabá. Com curadoria e 
mediação dos professores Diego Baraldi e Ana Maria Souza, o 
projeto Encontros com Cinema é a melhor pedida audiovisual 
com bate-papo para as terças. Confiram. (65) 2129 3848 
e 99635 3486. O caderno CULTURA EM CIRCUITO vem 
com colaborações de nossos escritores, dicas pro seu final de 
semana em livros, shows, teatro e oficinas. Boa leitura!
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CIRCUITOMATOGROSSO

Nesta edição, o Circuito aborda 
a história de uma das mais 
tradicionais dinastias do Estado: 
a família Pinheiro. Da trágica 
morte do primeiro líder político 
do clã em 1974 até a eleição do 
atual prefeito de Cuiabá, diversas 
histórias marcam a trajetória dos 
parentes de Emanuel Pinheiro 
(MDB). Um dos atuais nomes 
de destaque é o de Marco Polo, 
o Popó, irmão mais novo de 
Emanuel. Denunciado por Wilson 
Santos (PSDB), acusado de tentar 
prejudicar os vereadores da 
oposição e mencionado na CPI 
do Paletó, Popó tem sido uma das 
figuras mais comentadas entre os 
Pinheiro. A proposta desta edição 
é trazer mais detalhes sobre o 
mais influente irmão do prefeito 
da capital mato-grossense. 

Pgs. 4 e 5

Política em família em MT



olítica, família e poder são 
palavras que andam juntas 
no Brasil. Sérgio Buarque de 
Holanda, em Raízes do Brasil, 

aponta que há séculos oligarquias comandam 
de forma decisiva as instituições sociais e 
políticas nacionais. Em Mato Grosso, os 
caminhos do poder não seguiram direções 
diferentes dessas relações patriarcais. 
Da trágica morte do primeiro líder político do 
clã, em 1974, até a eleição do atual prefeito 
de Cuiabá, em 2016, diversas histórias 
marcam a trajetória dos parentes de Emanuel 
Pinheiro (MDB). 
A proposta desta edição é trazer mais 
detalhes sobre como se tecem essas relações 
de família e poder no campo das decisões 
do Executivo municipal e suas invitáveis 
consequências – positivas e negativas – para 
a vida de toda a população.  
A falta de segurança, as decisões de compras 
públicas indevidas e até as escolhas de locais 
de moradias em áreas menos favoráveis 
para os mais pobres podem ser exemplos 
desses efeitos. Os escândalos revelados pela 
delação do ex-governador Silval Barbosa, 
que desencadearam a Comissão Parlamentar 
de Inquérito do Paletó é outro triste exemplo 
de como a hereditariedade política precisa 
ser um status quo questionado. Do contrário, 
continuaremos a ser o Estado dos paletós 
furados e dos altos índices de violência, 
mortalidade infantil, baixo desempenho 
escolar, entre outros títulos nada honrosos 
embalados sempre pelos mesmos 
sobrenomes. 
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P
HEREDITARIEDADE 
POLíTICA

#bombounarede

fatos da semana

#SÓDEUELA

entre aspaseditorial

“O que me atrai mais é combater a corrupção. Vou falar uma coisa, de cora-
ção: se me disserem que eu vou ser vereadora lá em uma cidadezinha muito 
pequenininha, e lá eu puder fiscalizar as contas daquele município, vou com 
muita honra. Não tenho vaidade.”  Juíza Selma Arruda, da Vara Especializada Contra o 
Crime Organizado de Cuiabá, que está para se aposentar e entrar na vida política, após testemunhar 
na audiência do caso Grampolândia Pantaneira.    

“Decidi não participar diretamente da escolha, porque queria que fosse uma 
escolha da base. Eu tinha certeza que isso não poderia partir de mim, porque 
muitas pessoas têm a cabeça pequenininha de achar que a Janaina é nora do 
Wellington. Não, a Janaina é deputada, eleita antes de ser nora do Welling-
ton.” Deputada estadual Janaina Riva ao defender que o (MDB) apoie o atual senador Wellington 
Fagundes ao pleito de governador.

“Já fui três vezes candidato. Se tem uma coisa que eu não tenho é medo. Nós 
não queremos viver no tempo das sombras, no tempo das trevas, da Idade Mé-
dia, sob nenhum tipo de ameaça. A democracia prevê o diálogo, a democracia 
prevê o respeito e nós queremos isso em Mato Grosso.”Ex-prefeito de Cuiabá, Mauro 
Mendes (DEM), que afirmou não temer ser alvo de ataques caso se decida por disputar as eleições 
para o governo ou o Senado.

“O DEM é importante na nossa aliança. Todos os membros do DEM fazem parte 
do governo com Pedro, estiveram junto com a gente em 2014 e vamos trabalhar 
para que Jayme Campos, Júlio Campos, Eduardo Botelho, todos os membros 
do partido possam também estar renovando essa aliança, estarem conosco na 
reeleição do Taques.” Secretário de Estado de Cidades, Wilson Santos (PSDB), ao defender que 
o Democratas renove a aliança com a base do governador Pedro Taques para as eleições deste ano.

“Hoje, o agronegócio pesa muito nas eleições. E se o Fávaro realmente emplacar 
que é o candidato do agro, tem grandes chances.”  Deputado estadual Gilmar Fabris 
ao analisar a candidatura do atual vice-governador do Estado, Carlos Fávaro.

Falando bem ou falando mal, a verdade é que a série “O 
Mecanismo” – nova produção da Netflix com direção de José 
Padilha (Tropa de Elite e Tropa de Elite 2) vem dando o que 
falar na web. Após a estreia, críticos famosos expuseram o “des-
gosto” em relação ao seriado e pediram o boicote, cancelando 
assinaturas da maior plataforma de streaming. Porém, o efeito 
foi contrário e as ações da Netflix aumentaram. Fãs já esperam 
a segunda temporada.

A 
juíza Selma Arruda 
surpreendeu a todos 
ao aparecer como 

uma das testemunhas na audi-
ência de instrução no caso da 
Grampolândia Pantaneira. A ma-
gistrada, que é da Vara Especiali-
zada Contra o Crime Organizado, 
não era esperada, mas foi arro-
lada pela defesa do cabo Gerson 
Correa.

A audiência de instrução 
deu sequência ao depoimento 
de testemunhas nas ações que 
investigam as interceptações 
telefônicas para ouvir políticos, 
jornalistas, empresários, advo-
gados e civis. 

O esquema operava por 
meio de inclusão de números 
telefônicos de pessoas sob ou-
tra identificação em pedidos de 
quebra de sigilo telefônico enca-
minhados à Justiça, mas que não 
tinham relação com as investiga-
ções policiais. A tática recebe o 
nome de “Barriga de Aluguel” no 
jargão policial. A audiência foi 
conduzida pelo juiz Murilo Mes-
quita, da 11ª Vara Criminal de 
Cuiabá, e pelo Conselho Militar, 
que é formado pelos coronéis 
Elierson Metello de Siqueira, 
Valdemir Benedito Barbosa, Luiz 
Cláudio Monteiro da Silva e Re-
nato Antunes da Silveira Junior.

O 
jornalista e marque-
teiro político Kleber 
Lima cumpriu nesta 

quarta-feira (28) seu último dia 
como secretário de Estado de 
Cultura (SEC). Ele também dis-
se ao Circuito Mato Grosso que 
desistiu definitivamente de to-
car uma candidatura a deputa-
do estadual, como foi aventado 
pela imprensa, bastidores e até 
ele mesmo, em off, aos mais 
próximos. Afirma que a decisão 
advém do desejo de retomar e 
reorganizar sua vida e atividade 
profissionais.

Questionado sobre as razões 
para declinar da candidatura, 
mesmo após se filiar ao Solida-
riedade (SD), ele diz que já se 
dá por satisfeito com a contri-

buição deixada até aqui. “Foi 
um compromisso que fiz com o 
governador quando admiti ana-
lisar a candidatura junto com os 
demais. Agradeço a oportunida-
de que o governador me deu e 
a oportunidade de trabalhar na 
gestão pública, mas agora é hora 
de voltar pra vida real”.

Como marqueteiro profissio-
nal, afirma que ainda não sabe 
em qual palanque vai estar, pois 
ainda não fechou com nenhum 
candidato ou campanha. Isso só 
será definido a partir de segun-
da-feira (1º de abril). “Vou atuar 
como profissional. Então, é isso 
que vai determinar onde vou 
estar. Vou trabalhar não como 
agente político mas como profis-
sional”.
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Juíza causa surpresa ao 
depor como testemunha no 
caso dos grampos 

Kleber Lima deixa SEC para 
“retomar vida profissional” 
e rejeita candidatura

GRAMPOLÂNDIA PANTANEIRA ELEIÇÕES 2018 

D
urante a Operação 
Panóptico Integrada, 
quatro pessoas foram 

conduzidas à Gerência de Com-
bate ao Crime Organizado (GCCO) 
por fazerem parte da facção cri-
minosa Comando Vermelho em 
Mato Grosso. 

A operação foi deflagrada 
nesta quarta-feira (28) e cum-
priu 10 mandados de busca e 
apreensão em endereços nos 
bairros Jardim Vitória, Jardim 
Florianópolis, Doutor Fábio, Jar-
dim Brasil e Novo Paraíso, em 
Cuiabá.

O objetivo é a coleta de da-
dos sobre a facção criminosa que 

atua dentro e fora dos presídios, 
na prática de diversos crimes 
como tráfico de drogas, crimes 
patrimoniais (roubos e furtos 
em residências, comércios e ve-
ículos), homicídios, explosão de 
caixas eletrônicos e outros.

Com os presos foram apreen-
didos R$ 3.650 em espécie, pro-
venientes do tráfico de drogas, 
porções de drogas, balança de 
precisão, celulares e uma moto-
cicleta. As ordens judiciais foram 
expedidas pela Vara do Crime 
Organizado. Todos os presos se-
rão autuados em flagrante por 
tráfico de drogas e organização 
criminosa.

Membros do Comando 
Vermelho são presos 
pela polícia em operação
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“Após conhecê-lo, fui me afastando, fui saindo, 
vi que não tinha condição de andar junto. Eu não 
poderia ser útil a uma pessoa que está contente 
com a inutilidade.” Ex-prefeito de Lucas do Rio Verde, 
Otaviano Pivetta, que respondeu a declarações do governador 
Pedro Taques para um portal de notícias.

Reportagem:  
Cátia Alves
Jefferson Oliveira
Rodivaldo Ribeiro  

Celestino Carlos
Allan Pereira
Vinícius Lemos

Estagiário:  
José Lucas Salvani



SOBE
 Quatro Cooperativas são contratadas para coleta do lixo 

em Cuiabá. 

 MT foi um dos 17 estados em que foi registrada queda no 
valor do combustível.    

 UFMT entrega Planos Municipais de Saneamento Básico 
para 109 municípios.    

  Pesquisa revela que 58% dos brasileiros não se dedicam às 
próprias finanças.     

  Pesquisa aponta que em Mato Grosso o número de médicos 
é menor do que a média nacional.  

 Segundo o Tribunal de Contas da União, as bandeiras 
tarifárias não cumprem objetivo de reduzir consumo.  

DESCE
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DEFESA SANITÁRIA 
O Fundo Emergencial 

de Saúde Animal do Estado 
de Mato Grosso (Fesa-MT) e 
o Instituto de Defesa Agro-
pecuária do Estado de Mato 
Grosso (Indea-MT) celebram 
o convênio entre ambos que 
resultará na implementação 
das ações que permitam in-
tensificar a fiscalização e de-
senvolvimento das atividades 
de defesa sanitária animal 
do estado, a ser alcançado 
de acordo com o valor. Total: 
R$ 2.553.620,00. Vigência: 
26/03/2018 a 31/12/2018. 

CIRURgIAS DE EMERgÊNCIA   
A Prefeitura Municipal de 

Vila Rica tornou público o 
resultado do processo licita-
tório nº 024/2018 – Do Ob-
jeto: Contratação de empresa 
para a realização de cirurgias 
de urgência e emergência e 
anestesias, consultas de es-
pecialidades em ginecologia e 
cirurgia geral; Procedimentos 
de anestesias e realização de 
ultrassonografia, para atuar no 
centro cirúrgico do Hospital 
Municipal. O valor total é de R$ 
326.00,00. O pagamento será 
efetuado através da agência 
do Banco do Brasil S/A, após 
cada 30 dias vincendos, me-
diante transferência em nome 
GH Med Life Ltda ME que será 
pago mensalmente em parce-
las iguais de R$ 120.000,00.      

CONTRATO PRORROgADO    
O Estado de Mato Grosso, 

por intermédio da Secretaria 
de Estado de Fazenda (Se-
faz) prorrogou o período de 
vigência do contrato com a 
empresa Cardoso Construções 
Civis Ltda., por um prazo de 
mais 148 dias, com início em 
26/07/2018 e término pre-
visto para 20/12/2018, bem 
como prorroga-se o prazo 
de execução do objeto con-
tratual, acrescendo-se 120 
dias ao prazo de execução. O 
novo valor global do contrato 
perfaz a importância de R$ 
1.723.405,72.   

CONTRATO PRORROgADO II  
A Empresa Mato-grossense 

de Tecnologia da Informação 
(MTI) prorrogou a vigência do 
contrato nº 001/2016 com 
a empresa OI S/A por mais 
um ano. O valor do presente 
Instrumento de Contrato é de 
R$ 1.086.916,60. A vigência 
do contrato será de 12 meses, 
vigorando de 15/01/2018 e 
termo final em 14/01/2019.  

RONDONÓPOLIS  
A Secretaria de Estado 

de Segurança Publica rati-
fica os termos do Parecer 
n°108/2018/UJ/SESP/MT e 
demais documentos e justi-
ficativas juntados aos autos 
do Processo n° 682284/2017 
e autoriza a contratação por 

dispensa de licitação, da em-
presa Projel Projetos e Ins-
talações ELétricas Ltda EPP 
visando à locação de imóvel 
localizado na Rua São Fran-
cisco Goulart n°1120, Vila 
Goulart , para abrigar a Coor-
denadoria Regional da Politec 
e Gerência de Criminalística 
de Rondonópolis , no prazo de 
36 meses, no valor mensal de 
R$ 20.500,00, valor anual de 
246.000,00 e valor total de R$ 
738.000,00.   

FEIRA PRODUTOR 
A Secretaria de Estado 

de Cidades e a Prefeitura 
Municipal de Tangará da Ser-
ra celebram o convênio N° 
0136/2018/SECID, referente 
ao processo n° 53389/2017 
que tem por objeto auxílio 
financeiro para a realização 
do projeto “Construção da 

2ª etapa da Feira do Produ-
tor da Vila Alta”. Valor to-
tal: R$ 525.428,68. Prazo: 
01/04/2018 a 31/12/2018.

IPIRANgA DO NORTE  
A Prefeitura Municipal de 

Ipiranga do Norte torna pú-
blico para conhecimento dos 
interessados que em atendi-
mento ao art. 43, § 1º da Lei 
Complementar n° 123/2006, a 
empresa Thais Salton Gnoato 
- EPP é vencedora da licita-
ção na modalidade Tomada 
de Preços nº 001/2018 - do 
tipo menor preço, cujo objeto 
é “Contratação de Empresa 
Especializada em obras e 
serviços de engenharia para 
Execução de Obras de In-
fraestrutura, Pavimentação 
Asfáltica - Rua das Rosas e 
adjacências”, com valor glo-
bal de R$ 684.392,43.

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

Carta ConVite  as mais Comentadas

pÉrolas

ISENÇÃO DE BOTELHO     
Enquanto todos nós pagamos um dos impostos 
sobre combustível mais altos do país, com a ga-
solina passando a casa dos R$ 4,00, a empresa de 
transporte coletivo do deputado Eduardo Botelho 
goza de isenção do ICMS sobre todo o combus-
tível adquirido. Isso representa milhões de reais 
anualmente. Em contrapartida, tem em circulação 
uma frota muito aquém do que deveria oferecer em 
troca das benesses de que desfruta.        
 
TEMPO RECORDE     
A aposentadoria da juíza Selma Arruda foi deferi-
da em tempo recorde pelo Tribunal de Justiça. O 
que normalmente levaria cerca de trinta dias nos 
trâmites regulares ocorreu em apenas 48 horas. 
Teria a juíza muita moral ou será que seus pares 
abreviaram sua espera por pressa em vê-la fora da 
magistratura? Fato é que quem se sobressai acaba 
incomodando muito mais que agradando.

VAgA DE OURO! 
Nos bastidores da movimentação e substituição da 
juíza Selma Arruda na Vara do Crime Organizado, 
em decorrência de sua aposentadoria, comentários 
e especulações já começaram.
Na hipótese provável de a Vara ser assumida por 
juiz mais antigo na carreira à espera de promoção, 
a vaga deve ficar com a juíza Graciene Corrêa da 
Costa, porém pessoas próximas à mesma garantem 
que ela nunca teve interesse em assumir a Vara 
do Crime Organizado. Com isso, comentários 
dão conta de que a juíza Graciene, se promovi-
da, faria permuta com o juiz Adauto dos Santos 
Reis, que assumiria. Com uma hipótese ou outra, 
clãs tradicionais da área do Direito já começam a 
sorrir, dentre os quais advogados de envergadura 
e desembargadores aposentados da área criminal, 
que já ostentam nos bastidores a estreita ligação 
que têm com os postulantes...

Belém do Pará 23/03/2018 - Circuito Mato Grosso em visita ao Ver-o-Peso, ponto turístico

 CENAS DO CIRCUITO
CÁTIA ALVES

DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS
Transparência e rapidez nas decisões

Acesse: 
tce.mt.gov.br/diario

O  espetáculo “alto da paixão”, baseado na história de Jesus 
Cristo desde seu nascimento até a ressureição, não será 

encenado em Cuiabá por motivo de força maior. não, não é por 
medo de Henri Castelli levar outra ferroada de arraia, como 
aconteceu ano passado. a versão oficial é “falta de verba devido 
à crise econômica por que passa o estado” – em bom português: 
falta de grana mesmo. Às meninas, resta chorar pela ausência de 
Castelli e aos mais engraçadinhos fomentar dúvidas como a que 
anda circulando – teria sido medo de arraia que afastou investi-
dores privados que poderiam bancar a festa este ano? ninguém 
sabe. Certo é que fará falta a encenação, tradicional em todas as 
regiões do Brasil.

25/03/2018 - Após transferência de 100 presos 
para Água Boa, protesto acontecerá em Cuiabá
Claudiene Costa: usem a inteligência! não vão somen-
te em frente da assembleia de mãos vazias, vão com 
abaixo-assinado. engraçado que quando João arcanjo 
estava lá, nunca teve nada disso, porque porco sabe 
aonde o couro come. não tenho família no presídio, mas 
é injusto. Já estão pagando sentença, e ainda serem 
vítimas de abuso de poder...   
Rafael Souza: Tem que reprimir mesmo! estão presos 
e mandando aqui fora! abuso de poder nada! esses 
vagabundos têm que cumprir pena. não passar colônia 
de férias lá dentro, não!  
Carmem Mesquita: deus nos deu o livre-arbítrio para 
escolher o que quisermos, mas também não devemos 
esquecer que cada escolha tem uma consequência. É por 
isso que ele nos deixou dois caminhos para escolher. 
um caminho nos leva à construção de uma vida plena; 
já o outro nos leva à destruição. e ainda ele nos diz: “do 
que se queixa o homem senão dos seus próprios atos?”. 
só aqui no Brasil que se vê esse tipo de manifestação. 
se o diretor do presídio está encomendando, é porque 
ele está no caminho certo. 

23/03/2018 - Julgamento de Fabris por suposto 
desvio de R$ 1,5 milhão é adiado
Josimar Jackson: isso já é normal para os políticos!   
Weslen Correia: e a justiça ainda mente somente para 
ela mesma!  
Wanderley de Arruda: esse político é denunciado em 
tantas falcatruas de corrupção e ainda nem foi julgado? 
existe mesmo justiça neste país?

22/03/2018 - Após “desembarque”, Taques recebe 
bancada do PSD
Vanialuiza Costa: essa elite banalizou e corrompeu 
a política. 
Dezinho Filho Marques:o governador Taques não tem 
vergonha de ser amparado por esses deputados sem 
moral, corruptos, sem vergonha.
Kleyton Silva Melo: Tudo sem futuro. Meu voto é nulo. 
só tem ladrão.
Paulo Jordan D. Jaboski: Tudo preocupado com a 
população ou com a reeleição? abraços e passar bem. 

22/03/2018 - Adutoras rasas da Trincheira Santa 
Rosa podem ruir
Rosalia Rondon: Que vergonha!
Lucas Vasconcelos: preparem os baldes. 
Djalma Alves: Quais são e onde se formaram esses 
engenheiros?

O SILÊNCIO DOS PINHEIRO  
A primeira-dama de Cuiabá, Marcia Pinheiro, 
segue o não tão saudável hábito do marido de se 
negar a dar entrevistas à imprensa, de toda ma-
neira. E chega a cometer certos exageros, com as-
sessores criando verdadeiras operações de guerra 
para “livrá-la” de perguntas. Certa vez, montaram 
um furdunço em um evento. Primeiro pediram, 
depois da entrevista marcada e confirmada, para 
“ler antes as perguntas” garantindo que era só 
“praxe, nada de mais” para logo em seguida di-
zer que ela não daria mais a entrevista porque tal 
assessor não havia gostado do que lera. Detalhe: 
ele não é jornalista e foi escolhido para a função 
ninguém sabe até hoje por quê. Marcia foi levada 
para a cozinha após o repórter insistir, e de lá só 
a deixaram sair pela porta dos fundos, enquanto 
o repórter era conduzido para outra porta onde 
supostamente seria recebido. De lá só foi possível 
ver Marcia entrando apressada na SUV e o carro 
passando acelerado. Parece, mas não era cena de 
filme, aconteceu mesmo.

FUgINDO DA (AR)RAIA? 
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família Pinheiro, uma das mais 
tradicionais dinastias do Estado, 
tem diversos nomes conhecidos 
na história da política mato-gros-
sense. O ex-deputado federal 
Emanuel Pinheiro da Silva Pri-

mo, morto em 1974, foi o primeiro do clã a 
entrar para a vida política. 

Posteriormente, outros diversos nomes 
também ocuparam cargos eletivos, entre eles 
o ex-senador Jonas Pinheiro (já falecido) e sua 
esposa, a ex-deputada federal Celcita. Atual-
mente, o mais famoso entre os políticos da 
família é o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pi-
nheiro (MDB), herdeiro do nome da carreira 
política do pai. 

No entanto, um integrante da família Pi-
nheiro, que não trilhou carreira política, vem 
sendo citado constantemente nos noticiários e 
mencionado com frequência em escândalos. 
Trata-se do empresário Marco Polo de Frei-
tas Pinheiro, irmão caçula do prefeito da ca-
pital. Proprietário de diversas empresas, Popó 
– como é conhecido popularmente – é consi-
derado figura relevante na administração de 
Emanuel, apesar de não ocupar formalmente 
nenhum cargo no Executivo municipal. 

Popó costuma prestar apoio ao prefeito 
desde que ingressou na carreira política. O 
primeiro cargo eletivo do emedebista foi aos 
23 anos, em 1988, quando foi eleito vereador 
de Cuiabá, após receber 1.043 votos. Desde 
então, Emanuel seguiu ocupando cargos pú-
blicos, sendo reeleito vereador, além de ter 
sido deputado estadual por quatro vezes e su-
plente na mesma função por duas vezes.

A tradição familiar fez com que o irmão do 
prefeito sempre estivesse na política, mesmo 
que nos bastidores. “Olá, sou Popó, o irmão 
do prefeito”, é como costuma se apresentar. 
Além do apoio a Emanuel, ele também já tra-
balhou para outros políticos, entre eles o fale-
cido primo, Jonas Pinheiro. 

Emanuel Pinheiro e o irmão são filhos da 
dona de casa carioca Maria Helena de Freitas 
Pinheiro e do ex-deputado federal Emanuel 
Pinheiro da Silva Primo (Arena). Além do 
prefeito e do empresário, o casal também teve 
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A

A DINASTIA MUNICIPAL

Quem é quem no tabuleiro político da família Pinheiro
Quem são os familiares por trás da trajetória política do atual chefe do Executivo da capital e como a família Pinheiro tornou-se uma das mais influentes do Executivo e Legislativo mato-grossense há quatro décadas

Por Vinícius Lemos e Rodivaldo Ribeiro

outros três filhos, sendo eles o músico Mar-
co Túlio Pinheiro – que atualmente vive nos 
Estados Unidos –, o empresário Marco An-
tônio Pinheiro e a empresária Helena Maria, 
que vive em Brasília. Batizado pelo pai com 
o seu nome político, muitos dizem que o atual 
prefeito foi o escolhido para ser o “político da 
casa”.

Mas uma tragédia separou pai e filho. Em 
1974, o ex-deputado foi morto a tiros em Cha-
pada dos Guimarães. Desde a morte do ma-
rido, Maria Helena assumiu a função de mãe 
e pai. Sempre reservada, pouco fala sobre o 
assassinato do marido. Foi ela quem criou so-

zinha os cinco filhos. A família mudou-se para 
Brasília e passou a ter como fonte de renda a 
pensão de deputado federal do patriarca. A dona 
de casa chegou a ser convidada pelo PSD para 
disputar as eleições seguintes como deputada 
federal, no entanto não aceitou. “Se ela dispu-
tasse, teria uma votação estrondosa, pois todos 
estavam muito chocados e sensibilizados com a 
morte do marido dela”, diz o ex-governador e 
ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE), Júlio Campos (DEM). 

Em seu lugar, Maria Helena indicou o amigo 
Benedito Canellas, que na época era deputado 
estadual, para entrar na disputa por uma vaga na 
Câmara Federal. Com o apoio do partido de Pi-
nheiro e utilizando-se da comoção causada pelo 

assassinato do aliado, Canellas foi eleito com 
votação expressiva. 

Mesmo mantendo amigos na política e sen-
do convidada com frequência para disputar 
cargos eletivos, Maria Helena não apreciava 
o assunto. Ela também nunca desejou que os 
filhos seguissem a carreira política do pai. No 
entanto, coube a Emanuel Pinheiro dar segui-
mento à tradição da família, a contragosto da 
matriarca. Os outros optaram por não enveredar 
pelo mesmo caminho.

Em 1988, Emanuel decidiu retornar a Cuia-
bá para disputar uma vaga na Câmara dos Vere-
adores. Ele foi o primeiro dos irmãos a retornar 
à capital mato-grossense. Até então desconhe-
cido, Pinheiro utilizou-se do nome da história e 

da carreira do pai, que ainda era muito lembrado 
na região, para que fosse eleito na capital.

Apesar de apoiar a candidatura do irmão, Popó 
optou por permanecer na capital federal. Ele che-
gou a trabalhar no gabinete do primo do senador 
Jonas Pinheiro. Emanuel também trabalhou com 
o parlamentar. 

Filho mais novo, Popó sempre foi considerado 
o mais protegido pela mãe. Apesar de ter seguido 
o conselho para não disputar cargos eletivos, ele 
decidiu seguir a política pelos bastidores. Anos 
mais tarde, decidiu abrir uma empresa para as-
sessorar prefeituras de Mato Grosso em Brasília. 
Popó abriu um escritório para este fim na busca 
por recursos federais para diversos setores, entre 
eles educação e saúde. Ele se utilizava do con-

tato que tinha na política, em razão dos fa-
miliares, para conseguir ser contratado pelos 
municípios.

O empresário decidiu pôr fim ao escritó-
rio quando resolveu voltar a Cuiabá. Na capi-
tal, ele criou empresa relacionada à política, 
como o Mark Instituto de Pesquisa e Opinião, 
sua empresa principal atualmente. Além do 
instituto, um levantamento feito pelo Circuito 
Mato Grosso apontou que o irmão do prefeito 
de Cuiabá possui, ao menos, oito empresas, 
sendo sete delas na capital e uma no Distrito 
Federal.

Desde a campanha eleitoral do irmão para 
disputar a Prefeitura de Cuiabá, Popó tam-
bém costuma dedicar boa parte do seu tem-
po a aconselhar e ajudar o emedebista. “Ele 
é como se fosse um conselheiro do Emanuel 
e costuma auxiliá-lo em tudo”, declarou uma 
fonte ouvida pelo jornal.

Nos bastidores, Popó é apontado como 
figura fundamental na gestão de Emanuel Pi-
nheiro. “Às vezes o Emanuel tem muita in-
fluência sobre o Popó e decide o que o irmão 
irá fazer. Outras vezes, é o Popó quem tem 
influência sobre o Emanuel”, disse outra fonte 
à reportagem.

Sua influência é tanta que a jornalista Ka-
rol Garcia, amiga de Popó, chegou a ocupar 
um dos cargos de maior influência da Pre-
feitura, a Secretaria de Comunicação Social. 
Karol, além de amiga do irmão do prefeito, 
foi apresentadora do programa “GW 100”, 
comandado por Popó e veiculado na TV+, da 
emissora Cultura, arrendada por ele.  A jorna-
lista preferiu não comentar nada sobre a sua 
relação com a família Pinheiro alegando ser 
muito amiga de Popó.

O poder de Popó nas decisões da imprensa 
cuiabana só foi ofuscado por outra figura im-
portante do clã Pinheiro, a primeira-dama de 
Cuiabá, Marcia Pinheiro.  “Ela é mais prefeita 
do que o prefeito em muitas situações. Muita 
coisa só acontece na Prefeitura depois de seu 
aval”, revelaram ex-funcionários da Prefeitu-
ra que pediram para não se identificar. 

As atuais contratações de duplas sertanejas 
para todos os shows promovidos pela Prefei-
tura e a polêmica parceria quase firmada com 
o pintor Romero Brito para embelezar Cuiabá 
no aniversário de 300 anos – derrubada após 
protestos de artistas locais – são algumas das 
“decisões” atribuídas a Marcia Pinheiro. 

de abrigar servidores fantasmas. Guimarães 
negou a irregularidade e afirmou que chamou 
a atenção o fato de o jornalista ter todos os 
dados da funcionária em questão.

“O que me impressionou foi que ele me 
apresentou, em mãos, cópia dos documentos 
pessoais, comprovante de residência e cópia 
da carteira de trabalho da minha funcionária. 
Me impressiona muito como essa pessoa teve 
acesso a esses dados. Não quero imaginar que 
isso tenha saído do nosso RH, que é chefiado 
pela esposa do Popó”, disse.  

Para o vereador, a denúncia é uma forma 
de tentar enfraquecer a oposição ao prefeito 
e prejudicar a CPI que investiga supostas 
fraudes praticadas por Pinheiro. “Inclusive, há 
notícias de que foi o irmão do prefeito, o Popó, 
que conduziu uma denúncia, também frau-
dulenta, contra o Marcelo Bussiki, presidente 
da CPI. Vou levar isso para a presidência, 
para fazer um estudo se essas informações 
saíram da Câmara Municipal, porque isso é 
muito grave. É um Poder tentando prejudi-
car o outro e tentando intimidar a atividade 
parlamentar”, afirmou.

m janeiro de 2017, durante o 
primeiro mês de gestão, Bárbara 
Pinheiro foi nomeada secretária de 
Gestão de Pessoas da Câmara Muni-
cipal de Cuiabá. Enquanto isso, Júlio 

Malheiros, irmão do presidente do Legislativo 
municipal, Justino Malheiros (PV), foi nomeado 
secretário adjunto de Obras da prefeitura. 

O caso gerou suspeita de nepotismo cru-
zado, que acontece quando uma autoridade 
contrata parentes de outra e tornou-se alvo 
de investigação do Ministério Público Estadual 
(MPE). 

Na época, Emanuel Pinheiro negou que 
houvesse qualquer irregularidade na contrata-
ção da cunhada. “Foi um convite dele [Justino 
Malheiros]. Ela é formada em gestão pública, é 
muito competente, preparada e é uma escolha 
pessoal dele. Eu não tenho nada a ver com 
isso”, afirmou.

Bárbara permanece na função na Casa de 
Leis da capital. Nesta semana, ela foi alvo de 
críticas do vereador Diego Guimarães (PP), 
após o parlamentar ser alvo de uma repor-
tagem de uma emissora local que o acusou 

E
NEPOTISMO CRUZADO EM CUIABÁ

A morte foi considerada pela Justiça estadu-
al como um dos últimos crimes “contra a honra” 
do país. Em 1976, João Lopes de Souza foi 
absolvido por 4 a 3 pelo tribunal do júri depois 
de passar dois anos preso no Presídio Central 
do Estado, em Cuiabá. O provável recurso que 
a família Pinheiro moveria o fez fugir primeiro 
para o Rio de Janeiro e depois para a Bolívia, 
onde permaneceu até o crime prescrever. 

Em 1974, Chapada dos Guimarães era o 
maior município do mundo e representava 5 

mil votos; eram necessários 10 mil para ser 
eleito senador na época. 

A tragédia acabou com o ca-
samento de Thermozina e João, 
que tinham três filhos, porém 
não ofuscou a carreira política 
de Dona China. Amada pela 
população de Chapada dos 
Guimarães, a primeira prefeita 

de Mato Grosso ainda se ree-
legeu por dois mandatos como a 

vereadora mais votada do estado, 
falecendo em 2014, depois de ocupar, 

entre 1996 e 2004, uma cadeira no Legislativo 
do município. 

Após o crime a família do atual prefeito 
passou uma década em Brasília até os anos de 
1990. Dos quatro filhos, apenas o atual prefeito 
de Cuiabá, que tinha apenas 10 anos em 1974, 
seguiu a trajetória escolhia do pai, que o batizou 
com seu nome político. 

“É uma história que machuca a gente. Foi 
um desastre para todos. E apesar de tudo eu 
admiro o atual prefeito e sua trajetória como um 
cuiabano que ama a cidade. Assim como eu, ele 
era apenas uma criança e no fundo todos nós 
perdemos”, desabafa Jother da Silva. 

e socorram que estou mor-
rendo”, teria dito Emmanuel 
Pinheiro da Silva Primo an-
tes de falecer dez minutos 
depois, no hospital de Cha-

pada dos Guimarães, aos 44 anos. O deputado 
federal recebeu seis tiros desferidos pelas 
costas por João Lopes de Souza, que também 
aspirava à cadeira de deputado na Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso.

Emanuel foi morto às 13h do dia 26 de julho 
de 1974, enquanto participava de uma festa 
para comemorar o aniversário de 233 
anos de Chapada dos Guimarães, na 
casa de Antônio Vitor dos Santos. 
Considerado um dos políticos de 
maior destaque da história de 
Mato Grosso, Emanuel Pinheiro 
(pai do atual prefeito e homô-
nimo) era advogado formado 
pela Federal do Rio de Janeiro e 
ex-procurador, e teve sua trajetó-
ria política interrompida pelo crime. 

Depois de dois mandatos como depu-
tado estadual, Pinheiro despontava na carreira 
como deputado federal, sendo responsável pelo 
projeto de lei que deu origem aos direitos dos 
trabalhadores domésticos no país.  Antes de 
falecer, o parlamentar fez viagens importantes, 
com direito a um discurso na Assembleia Geral 
da Organização das Nações Unidas (ONU) em 
Nova Iorque. O parlamentar era um dos nomes 
mais cotados para a vaga de senador pela Arena 
(atual PMDB), rivalizando com Pedro Pedros-
sian, Gastão Müller e Garcia Neto. 

A ex-prefeita do município Thermozina Si-
queira da Costa Lopes (dona China) é apontada 
como o pivô da morte. Segundo afirmações da 
própria família Siqueira, as motivações da tragé-
dia teriam sido realmente passionais. “Sempre 
houve um silêncio sobre o tema e o que teria 
ocorrido entre minha mãe e Emanuel, porém 
todos nós sabemos que foi um crime contra 
a honra”, diz Jother Benedito, filho de João e 
Thermozina, que na época tinha 14 anos.

“M
FAMÍLIA PINHEIRO PROTAGONIZOU TRAGÉDIA 

que mencionou que a proibição das pesquisas 
ocorreu em razão da “dúvida quanto à credibi-
lidade” das mesmas. Na época, Cabral disputava 
o segundo turno com o futuro prefeito, Mauro 
Mendes (DEM).

Outro fato recente envolvendo a Justiça 
e o Mark Instituto de Pesquisa ocorreu neste 
mês, quando o juiz Emerson Pereira Cajango, 
da Quarta Vara Cível de Cuiabá, determinou 
a penhora de bens do instituto. A decisão foi 
motivada por uma dívida de R$ 8,5 mil que a 
empresa tem com a Produtora Vip de Vídeos. A 
pendência financeira é de 2005 e, conforme o 
magistrado, deveria ter os valores atualizados. 

O magistrado decidiu que os bens deveriam 
ser bloqueados por meio eletrônico. No entanto, 
a Justiça não encontrou nenhum valor nas con-
tas do instituto. Desta forma, Cajango determi-
nou que representantes da empresa apresentem 
objetos que possam ser bloqueados.

asado com Bárbara Pinheiro, Popó 
afirma, em suas redes sociais, ter 
estudado pesquisa eleitoral e de 
mercado. O estudo colaborou para 
ele administrar o Mark Instituto de 

Pesquisa e Opinião, do qual é proprietário. Ele e 
a mulher são os responsáveis por gerir a empre-
sa, que está envolvida em diversas polêmicas e 
acusações de fraudes. 

Considerada a mais importante empresa de 
Popó, o Mark Instituto de Pesquisa e Opinião 
tem histórico de problemas com a Justiça. Em 
2012, na disputa para a Prefeitura de Cuiabá, 
a Justiça chegou a proibir que 12 pesquisas de 
intenção de voto do instituto fossem divulgadas, 
por indícios de fraudes.

A ação foi proposta pela coligação de Lú-
dio Cabral (PT), então candidato a prefeito. A 
decisão foi proferida pela juíza Gleide Bispo 
Santos, da Primeira Zona Eleitoral de Cuiabá, 

C
O POLÊMICO INSTITUTO DE PESQUISA

os trabalhos. 
O procedimento foi encerrado no início 

deste mês, após pedido do presidente da 
Câmara de Cuiabá, Justino Malheiros (PV). A 
solicitação do parlamentar foi acolhida por 
dois membros da comissão, os vereadores 
Adevair Cabral (PSDB), relator do procedi-
mento, e Mário Nadaf (PV) – ambos da base 
aliada do prefeito. Somente o presidente da 
CPI, Marcelo Bussiki (PSB), manifestou-se 
contrário à proposição.

Com o encerramento das oitivas da CPI, 
foram ouvidos somente o ex-governador 
Silval Barbosa, o ex-chefe de gabinete de Sil-
val, Silvio Corrêa, o servidor da Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso Valdecir Cardoso 
de Almeida e o ex-secretário estadual de 
Indústria, Comércio, Minas e Energia (Sicme) 
Alan Zanatta.

Posteriormente à suspensão das oitivas 
da CPI, o vereador Diego Guimarães (Pro-
gressistas) entrou com recurso, alegando 
irregularidades no modo como a comissão foi 
composta. O pedido foi acolhido pela Justiça, 
que determinou a suspensão. No documento, 
o parlamentar argumentou que a base do 
prefeito se articulou e conseguiu inserir 
assinaturas, posteriormente ao protocolo 
da comissão, para que tivessem espaço nas 
apurações sobre a conduta do aliado.

m fevereiro, o instituto de pesquisas 
do irmão do prefeito novamente 
voltou aos noticiários. Desta vez, no 
âmbito da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) que investiga supos-

tas fraudes cometidas por Emanuel. A defesa 
do peemedebista alegou que as imagens em 
que ele aparece recebendo suposta propina de 
R$ 20 mil de um ex-assessor do ex-governador 
Silval Barbosa – um dos fatos apurados na CPI 
– não demonstrariam nenhuma irregularidade, 
porque o montante de dinheiro recebido por 
Emanuel seria correspondente ao pagamento 
de uma pesquisa eleitoral do instituto de Popó.

A tese apresentada pelo advogado do pre-
feito, porém, foi rechaçada pelo ex-governador 
Silval Barbosa e pelo seu ex-assessor Silvio 
Corrêa. Os dois reafirmaram – conforme já 
haviam dito em suas delações premiadas – que 
o montante era correspondente a uma propina 
oriunda das obras do programa MT Integrado.

Curiosamente, as oitivas da CPI que inves-
tiga o prefeito foram encerradas pouco antes 
de Popó ser ouvido. O prefeito, que já havia 
afirmado que não compareceria à Câmara 
Municipal, também seria um dos próximos a 
serem chamados para prestar depoimento. 
Desta forma, a CPI do Paletó deve passar para 
a fase de produção do relatório final mesmo 
tendo ainda o prazo de 71 dias para encerrar 

E
O IRMÃO DO PREFEITO E A CPI DO PALETÓ

Na época, Bárbara Pinheiro chegou a 
divulgar nota negando que havia qualquer 
fraude entre ela, o marido e a Caramuru. 
Ela justificou que prestou consultoria para a 
Caramuru e por meio deste serviço recebeu 
dinheiro da empresa. No comunicado, ela afir-
mou que errou ao acreditar em Wilson Santos.

“Wilson Santos se aproveitou de meu de-
sespero e de minha fragilidade para atingir 
a reputação de Emanuel, que jamais teve 
qualquer envolvimento ou participação nos 
negócios que realizei com minha irmã. O 
deputado Wilson Santos se mostrou amigo e 
solícito; depois, se utilizou da minha boa-fé 
para prejudicar Emanuel”, justificou.

Na época, Emanuel Pinheiro divulgou 
nota afirmando que “a verdade vai vencer 
a mentira”. O então candidato à Prefeitura 
de Cuiabá classificou as denúncias de Wilson 
como “repetidas mentiras”, porém afirmou 
defender que o caso fosse rigorosamente apu-
rado. “Nunca tive qualquer negócio ou relação 
empresarial com as empresas do meu irmão, 
Marco Polo, da minha cunhada Bárbara e da 
irmã dela, a advogada Fabíola, cabendo a eles 
as explicações sobre os honorários recebidos 
da empresa Caramuru”.

O caso segue em investigação no Minis-
tério Público Estadual, que informou que as 
apurações estão em sigilo.

urante a campanha eleitoral de 2016, 
o nome de Popó e o da esposa circula-
ram com frequência no noticiário após 
denúncia feita pelo então candidato a 
prefeito de Cuiabá Wilson Santos. De 

acordo com o atual secretário de Cidades, o irmão 
do prefeito e a esposa, ambos com anuência de 
Emanuel, teriam intermediado a aprovação do 
pedido de enquadramento da Caramuru Alimen-
tos no Programa de Desenvolvimento Industrial 
e Comercial de Mato Grosso (Prodeic).

O pedido da Caramuru para obter o benefício 
foi feito em 2010, porém foi concedido somente 
em 2014, durante a gestão de Allan Zanatta como 
secretário de Indústria e Comércio, indicado pelo 
então deputado federal, hoje senador, Wellington 
Fagundes (PR).

Conforme a denúncia, que atualmente é 
investigada pelo Ministério Público Estadual, 
a concessão do benefício somente teria sido 
agilizada por Popó e pela esposa dele em troca 
de propina de R$ 4 milhões, que teria sido paga 
pela Caramuru. 

De acordo com Wilson, o irmão de Emanuel 
e a cunhada do prefeito chegaram a procurá-lo 
em sua residência, onde eles teriam pedido que 
o então candidato não denunciasse o suposto 
esquema criminoso. A gravação da conversa 
chegou a ser divulgada pelo atual secretário de 
Cidades durante seu programa eleitoral.

D

A VISITA DOS PINHEIRO A WILSON SANTOS

alimentícios”; Mark Hotel Ltda., localizado no 
bairro Alvorada, em Cuiabá e M.B. Informação 
e Pesquisa Eireli – EPP, especializado em “por-
tais, provedores de conteúdo e outros serviços 
de informação na internet”. Também consta, 
em nome de Popó, a Associação dos Forne-
cedores e Prestadores de Serviços no Setor 
Público no Estado de Mato Grosso (Aforpress), 
em Cuiabá. Além disso, ele também é proprie-
tário da empresa Mark Freitas Consultoria e 
Assessoria, localizada em Brasília, cuja finali-
dade é “montagem e instalação de sistemas e 
equipamentos de iluminação e sinalização em 
vias públicas, portos e aeroportos”.

Outro Lado
A reportagem entrou em contato com Popó 

Pinheiro, que não atendeu às ligações nem 
respondeu às mensagens. O prefeito Emanuel 
Pinheiro chegou a atender ao telefonema do 
jornal, porém informou que estava com um 
parente no hospital e não poderia conversar. 
O emedebista pediu que a reportagem retor-
nasse a ligação horas mais tarde. Entretanto, 
Pinheiro não atendeu mais.

opó possui ao menos oito empre-
sas em seu nome. Além do Mark 
Instituto de Pesquisa, ele também é 
proprietário da Pinheiro & Noronha 

Ltda., que, conforme levantamento feito na 
Junta Comercial, oferece serviços para “portais, 
provedores de conteúdo e outros serviços 
de informação na internet“. A empresa, que 
também pertence a Bárbara Pinheiro, foi men-
cionada em um suposto esquema fraudulento. 

A Pinheiro & Noronha é apontada como 
suposta beneficiária em um esquema com a 
empresa Caramuru Alimentos S/A, empresa 
acusada de sonegação fiscal. A empresa dos 
Pinheiro teria recebido R$ 850 mil da Caramu-
ru. O suposto esquema é alvo de investigações.

Ainda constam em nome de Popó, confor-
me levantamento feito pela reportagem, as 
seguintes empresas: Retorno Telemarketing 
e Pesquisa de Opinião Pública Ltda., também 
especializada em pesquisas de mercado; MH 3 
Fornecimento de Alimentos Preparados Ltda., 
cuja atividade é comercializar mercadorias 
no varejo, “com predominância de produtos 

P
UMA FAMÍLIA E MUITAS EMPRESAS

Pinheiro, primo de Emanuel. Benedito foi o 
coordenador geral das primeiras campanhas 
eleitorais do prefeito.  

Na nova geração de Pinheiro, está o vere-
ador de Cuiabá Lilo Pinheiro (PRP), primo do 
prefeito e filho de Benedito. A proximidade 
entre o chefe do Executivo municipal e o par-
lamentar rendeu a Lilo a função de líder do 
governo na Câmara.

Além dos nomes já conhecidos, um novo 
Pinheiro que pode figurar no cenário político 
neste ano é o filho mais velho do prefeito, 
conhecido como Emanuelzinho. O emedebista 
espera que o primogênito dispute o cargo de 
deputado federal, porém ainda não tomou uma 
decisão sobre o assunto. Emanuel espera apoio 
de aliados para que possa lançar a candidatura 
do filho. No entanto, há deputados que cobram 
apoio do prefeito, fato que pode prejudicar o 
lançamento da candidatura.

tradição da família Pinheiro na 
política mato-grossense vai além 
do ex-deputado federal Emanuel 
Pinheiro e de seu filho, prefeito de 
Cuiabá. Outro nome que se destaca 

é o do ex-senador Jonas Pinheiro, que decidiu 
entrar na carreira política na década de 80, 
após o assassinato do primo. Veterinário, Jonas 
decidiu se arriscar na política após insistência 
do ex-governador Júlio Campos. “Na época, eu 
iria disputar o governo e queria alguém para fi-
car em meu lugar como deputado federal, então 
convenci o Jonas a entrar para a política”, diz.

Jonas Pinheiro foi deputado federal e se-
nador por duas vezes. Além dele, sua esposa 
Celcita também entrou para a vida política, 
ocupou o cargo de deputada federal e aban-
donou a vida pública. Outro Pinheiro que tam-
bém ocupou cargo eletivo e deixou a carreira 
é o ex-deputado estadual Benedito Márcio 

A
UMA FAMÍLIA DE POLÍTICOS
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família Pinheiro, uma das mais 
tradicionais dinastias do Estado, 
tem diversos nomes conhecidos 
na história da política mato-gros-
sense. O ex-deputado federal 
Emanuel Pinheiro da Silva Pri-

mo, morto em 1974, foi o primeiro do clã a 
entrar para a vida política. 

Posteriormente, outros diversos nomes 
também ocuparam cargos eletivos, entre eles 
o ex-senador Jonas Pinheiro (já falecido) e sua 
esposa, a ex-deputada federal Celcita. Atual-
mente, o mais famoso entre os políticos da 
família é o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pi-
nheiro (MDB), herdeiro do nome da carreira 
política do pai. 

No entanto, um integrante da família Pi-
nheiro, que não trilhou carreira política, vem 
sendo citado constantemente nos noticiários e 
mencionado com frequência em escândalos. 
Trata-se do empresário Marco Polo de Frei-
tas Pinheiro, irmão caçula do prefeito da ca-
pital. Proprietário de diversas empresas, Popó 
– como é conhecido popularmente – é consi-
derado figura relevante na administração de 
Emanuel, apesar de não ocupar formalmente 
nenhum cargo no Executivo municipal. 

Popó costuma prestar apoio ao prefeito 
desde que ingressou na carreira política. O 
primeiro cargo eletivo do emedebista foi aos 
23 anos, em 1988, quando foi eleito vereador 
de Cuiabá, após receber 1.043 votos. Desde 
então, Emanuel seguiu ocupando cargos pú-
blicos, sendo reeleito vereador, além de ter 
sido deputado estadual por quatro vezes e su-
plente na mesma função por duas vezes.

A tradição familiar fez com que o irmão do 
prefeito sempre estivesse na política, mesmo 
que nos bastidores. “Olá, sou Popó, o irmão 
do prefeito”, é como costuma se apresentar. 
Além do apoio a Emanuel, ele também já tra-
balhou para outros políticos, entre eles o fale-
cido primo, Jonas Pinheiro. 

Emanuel Pinheiro e o irmão são filhos da 
dona de casa carioca Maria Helena de Freitas 
Pinheiro e do ex-deputado federal Emanuel 
Pinheiro da Silva Primo (Arena). Além do 
prefeito e do empresário, o casal também teve 
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A DINASTIA MUNICIPAL

Quem é quem no tabuleiro político da família Pinheiro
Quem são os familiares por trás da trajetória política do atual chefe do Executivo da capital e como a família Pinheiro tornou-se uma das mais influentes do Executivo e Legislativo mato-grossense há quatro décadas

Por Vinícius Lemos e Rodivaldo Ribeiro

outros três filhos, sendo eles o músico Mar-
co Túlio Pinheiro – que atualmente vive nos 
Estados Unidos –, o empresário Marco An-
tônio Pinheiro e a empresária Helena Maria, 
que vive em Brasília. Batizado pelo pai com 
o seu nome político, muitos dizem que o atual 
prefeito foi o escolhido para ser o “político da 
casa”.

Mas uma tragédia separou pai e filho. Em 
1974, o ex-deputado foi morto a tiros em Cha-
pada dos Guimarães. Desde a morte do ma-
rido, Maria Helena assumiu a função de mãe 
e pai. Sempre reservada, pouco fala sobre o 
assassinato do marido. Foi ela quem criou so-

zinha os cinco filhos. A família mudou-se para 
Brasília e passou a ter como fonte de renda a 
pensão de deputado federal do patriarca. A dona 
de casa chegou a ser convidada pelo PSD para 
disputar as eleições seguintes como deputada 
federal, no entanto não aceitou. “Se ela dispu-
tasse, teria uma votação estrondosa, pois todos 
estavam muito chocados e sensibilizados com a 
morte do marido dela”, diz o ex-governador e 
ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE), Júlio Campos (DEM). 

Em seu lugar, Maria Helena indicou o amigo 
Benedito Canellas, que na época era deputado 
estadual, para entrar na disputa por uma vaga na 
Câmara Federal. Com o apoio do partido de Pi-
nheiro e utilizando-se da comoção causada pelo 

assassinato do aliado, Canellas foi eleito com 
votação expressiva. 

Mesmo mantendo amigos na política e sen-
do convidada com frequência para disputar 
cargos eletivos, Maria Helena não apreciava 
o assunto. Ela também nunca desejou que os 
filhos seguissem a carreira política do pai. No 
entanto, coube a Emanuel Pinheiro dar segui-
mento à tradição da família, a contragosto da 
matriarca. Os outros optaram por não enveredar 
pelo mesmo caminho.

Em 1988, Emanuel decidiu retornar a Cuia-
bá para disputar uma vaga na Câmara dos Vere-
adores. Ele foi o primeiro dos irmãos a retornar 
à capital mato-grossense. Até então desconhe-
cido, Pinheiro utilizou-se do nome da história e 

da carreira do pai, que ainda era muito lembrado 
na região, para que fosse eleito na capital.

Apesar de apoiar a candidatura do irmão, Popó 
optou por permanecer na capital federal. Ele che-
gou a trabalhar no gabinete do primo do senador 
Jonas Pinheiro. Emanuel também trabalhou com 
o parlamentar. 

Filho mais novo, Popó sempre foi considerado 
o mais protegido pela mãe. Apesar de ter seguido 
o conselho para não disputar cargos eletivos, ele 
decidiu seguir a política pelos bastidores. Anos 
mais tarde, decidiu abrir uma empresa para as-
sessorar prefeituras de Mato Grosso em Brasília. 
Popó abriu um escritório para este fim na busca 
por recursos federais para diversos setores, entre 
eles educação e saúde. Ele se utilizava do con-

tato que tinha na política, em razão dos fa-
miliares, para conseguir ser contratado pelos 
municípios.

O empresário decidiu pôr fim ao escritó-
rio quando resolveu voltar a Cuiabá. Na capi-
tal, ele criou empresa relacionada à política, 
como o Mark Instituto de Pesquisa e Opinião, 
sua empresa principal atualmente. Além do 
instituto, um levantamento feito pelo Circuito 
Mato Grosso apontou que o irmão do prefeito 
de Cuiabá possui, ao menos, oito empresas, 
sendo sete delas na capital e uma no Distrito 
Federal.

Desde a campanha eleitoral do irmão para 
disputar a Prefeitura de Cuiabá, Popó tam-
bém costuma dedicar boa parte do seu tem-
po a aconselhar e ajudar o emedebista. “Ele 
é como se fosse um conselheiro do Emanuel 
e costuma auxiliá-lo em tudo”, declarou uma 
fonte ouvida pelo jornal.

Nos bastidores, Popó é apontado como 
figura fundamental na gestão de Emanuel Pi-
nheiro. “Às vezes o Emanuel tem muita in-
fluência sobre o Popó e decide o que o irmão 
irá fazer. Outras vezes, é o Popó quem tem 
influência sobre o Emanuel”, disse outra fonte 
à reportagem.

Sua influência é tanta que a jornalista Ka-
rol Garcia, amiga de Popó, chegou a ocupar 
um dos cargos de maior influência da Pre-
feitura, a Secretaria de Comunicação Social. 
Karol, além de amiga do irmão do prefeito, 
foi apresentadora do programa “GW 100”, 
comandado por Popó e veiculado na TV+, da 
emissora Cultura, arrendada por ele.  A jorna-
lista preferiu não comentar nada sobre a sua 
relação com a família Pinheiro alegando ser 
muito amiga de Popó.

O poder de Popó nas decisões da imprensa 
cuiabana só foi ofuscado por outra figura im-
portante do clã Pinheiro, a primeira-dama de 
Cuiabá, Marcia Pinheiro.  “Ela é mais prefeita 
do que o prefeito em muitas situações. Muita 
coisa só acontece na Prefeitura depois de seu 
aval”, revelaram ex-funcionários da Prefeitu-
ra que pediram para não se identificar. 

As atuais contratações de duplas sertanejas 
para todos os shows promovidos pela Prefei-
tura e a polêmica parceria quase firmada com 
o pintor Romero Brito para embelezar Cuiabá 
no aniversário de 300 anos – derrubada após 
protestos de artistas locais – são algumas das 
“decisões” atribuídas a Marcia Pinheiro. 

de abrigar servidores fantasmas. Guimarães 
negou a irregularidade e afirmou que chamou 
a atenção o fato de o jornalista ter todos os 
dados da funcionária em questão.

“O que me impressionou foi que ele me 
apresentou, em mãos, cópia dos documentos 
pessoais, comprovante de residência e cópia 
da carteira de trabalho da minha funcionária. 
Me impressiona muito como essa pessoa teve 
acesso a esses dados. Não quero imaginar que 
isso tenha saído do nosso RH, que é chefiado 
pela esposa do Popó”, disse.  

Para o vereador, a denúncia é uma forma 
de tentar enfraquecer a oposição ao prefeito 
e prejudicar a CPI que investiga supostas 
fraudes praticadas por Pinheiro. “Inclusive, há 
notícias de que foi o irmão do prefeito, o Popó, 
que conduziu uma denúncia, também frau-
dulenta, contra o Marcelo Bussiki, presidente 
da CPI. Vou levar isso para a presidência, 
para fazer um estudo se essas informações 
saíram da Câmara Municipal, porque isso é 
muito grave. É um Poder tentando prejudi-
car o outro e tentando intimidar a atividade 
parlamentar”, afirmou.

m janeiro de 2017, durante o 
primeiro mês de gestão, Bárbara 
Pinheiro foi nomeada secretária de 
Gestão de Pessoas da Câmara Muni-
cipal de Cuiabá. Enquanto isso, Júlio 

Malheiros, irmão do presidente do Legislativo 
municipal, Justino Malheiros (PV), foi nomeado 
secretário adjunto de Obras da prefeitura. 

O caso gerou suspeita de nepotismo cru-
zado, que acontece quando uma autoridade 
contrata parentes de outra e tornou-se alvo 
de investigação do Ministério Público Estadual 
(MPE). 

Na época, Emanuel Pinheiro negou que 
houvesse qualquer irregularidade na contrata-
ção da cunhada. “Foi um convite dele [Justino 
Malheiros]. Ela é formada em gestão pública, é 
muito competente, preparada e é uma escolha 
pessoal dele. Eu não tenho nada a ver com 
isso”, afirmou.

Bárbara permanece na função na Casa de 
Leis da capital. Nesta semana, ela foi alvo de 
críticas do vereador Diego Guimarães (PP), 
após o parlamentar ser alvo de uma repor-
tagem de uma emissora local que o acusou 

E
NEPOTISMO CRUZADO EM CUIABÁ

A morte foi considerada pela Justiça estadu-
al como um dos últimos crimes “contra a honra” 
do país. Em 1976, João Lopes de Souza foi 
absolvido por 4 a 3 pelo tribunal do júri depois 
de passar dois anos preso no Presídio Central 
do Estado, em Cuiabá. O provável recurso que 
a família Pinheiro moveria o fez fugir primeiro 
para o Rio de Janeiro e depois para a Bolívia, 
onde permaneceu até o crime prescrever. 

Em 1974, Chapada dos Guimarães era o 
maior município do mundo e representava 5 

mil votos; eram necessários 10 mil para ser 
eleito senador na época. 

A tragédia acabou com o ca-
samento de Thermozina e João, 
que tinham três filhos, porém 
não ofuscou a carreira política 
de Dona China. Amada pela 
população de Chapada dos 
Guimarães, a primeira prefeita 

de Mato Grosso ainda se ree-
legeu por dois mandatos como a 

vereadora mais votada do estado, 
falecendo em 2014, depois de ocupar, 

entre 1996 e 2004, uma cadeira no Legislativo 
do município. 

Após o crime a família do atual prefeito 
passou uma década em Brasília até os anos de 
1990. Dos quatro filhos, apenas o atual prefeito 
de Cuiabá, que tinha apenas 10 anos em 1974, 
seguiu a trajetória escolhia do pai, que o batizou 
com seu nome político. 

“É uma história que machuca a gente. Foi 
um desastre para todos. E apesar de tudo eu 
admiro o atual prefeito e sua trajetória como um 
cuiabano que ama a cidade. Assim como eu, ele 
era apenas uma criança e no fundo todos nós 
perdemos”, desabafa Jother da Silva. 

e socorram que estou mor-
rendo”, teria dito Emmanuel 
Pinheiro da Silva Primo an-
tes de falecer dez minutos 
depois, no hospital de Cha-

pada dos Guimarães, aos 44 anos. O deputado 
federal recebeu seis tiros desferidos pelas 
costas por João Lopes de Souza, que também 
aspirava à cadeira de deputado na Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso.

Emanuel foi morto às 13h do dia 26 de julho 
de 1974, enquanto participava de uma festa 
para comemorar o aniversário de 233 
anos de Chapada dos Guimarães, na 
casa de Antônio Vitor dos Santos. 
Considerado um dos políticos de 
maior destaque da história de 
Mato Grosso, Emanuel Pinheiro 
(pai do atual prefeito e homô-
nimo) era advogado formado 
pela Federal do Rio de Janeiro e 
ex-procurador, e teve sua trajetó-
ria política interrompida pelo crime. 

Depois de dois mandatos como depu-
tado estadual, Pinheiro despontava na carreira 
como deputado federal, sendo responsável pelo 
projeto de lei que deu origem aos direitos dos 
trabalhadores domésticos no país.  Antes de 
falecer, o parlamentar fez viagens importantes, 
com direito a um discurso na Assembleia Geral 
da Organização das Nações Unidas (ONU) em 
Nova Iorque. O parlamentar era um dos nomes 
mais cotados para a vaga de senador pela Arena 
(atual PMDB), rivalizando com Pedro Pedros-
sian, Gastão Müller e Garcia Neto. 

A ex-prefeita do município Thermozina Si-
queira da Costa Lopes (dona China) é apontada 
como o pivô da morte. Segundo afirmações da 
própria família Siqueira, as motivações da tragé-
dia teriam sido realmente passionais. “Sempre 
houve um silêncio sobre o tema e o que teria 
ocorrido entre minha mãe e Emanuel, porém 
todos nós sabemos que foi um crime contra 
a honra”, diz Jother Benedito, filho de João e 
Thermozina, que na época tinha 14 anos.

“M
FAMÍLIA PINHEIRO PROTAGONIZOU TRAGÉDIA 

que mencionou que a proibição das pesquisas 
ocorreu em razão da “dúvida quanto à credibi-
lidade” das mesmas. Na época, Cabral disputava 
o segundo turno com o futuro prefeito, Mauro 
Mendes (DEM).

Outro fato recente envolvendo a Justiça 
e o Mark Instituto de Pesquisa ocorreu neste 
mês, quando o juiz Emerson Pereira Cajango, 
da Quarta Vara Cível de Cuiabá, determinou 
a penhora de bens do instituto. A decisão foi 
motivada por uma dívida de R$ 8,5 mil que a 
empresa tem com a Produtora Vip de Vídeos. A 
pendência financeira é de 2005 e, conforme o 
magistrado, deveria ter os valores atualizados. 

O magistrado decidiu que os bens deveriam 
ser bloqueados por meio eletrônico. No entanto, 
a Justiça não encontrou nenhum valor nas con-
tas do instituto. Desta forma, Cajango determi-
nou que representantes da empresa apresentem 
objetos que possam ser bloqueados.

asado com Bárbara Pinheiro, Popó 
afirma, em suas redes sociais, ter 
estudado pesquisa eleitoral e de 
mercado. O estudo colaborou para 
ele administrar o Mark Instituto de 

Pesquisa e Opinião, do qual é proprietário. Ele e 
a mulher são os responsáveis por gerir a empre-
sa, que está envolvida em diversas polêmicas e 
acusações de fraudes. 

Considerada a mais importante empresa de 
Popó, o Mark Instituto de Pesquisa e Opinião 
tem histórico de problemas com a Justiça. Em 
2012, na disputa para a Prefeitura de Cuiabá, 
a Justiça chegou a proibir que 12 pesquisas de 
intenção de voto do instituto fossem divulgadas, 
por indícios de fraudes.

A ação foi proposta pela coligação de Lú-
dio Cabral (PT), então candidato a prefeito. A 
decisão foi proferida pela juíza Gleide Bispo 
Santos, da Primeira Zona Eleitoral de Cuiabá, 

C
O POLÊMICO INSTITUTO DE PESQUISA

os trabalhos. 
O procedimento foi encerrado no início 

deste mês, após pedido do presidente da 
Câmara de Cuiabá, Justino Malheiros (PV). A 
solicitação do parlamentar foi acolhida por 
dois membros da comissão, os vereadores 
Adevair Cabral (PSDB), relator do procedi-
mento, e Mário Nadaf (PV) – ambos da base 
aliada do prefeito. Somente o presidente da 
CPI, Marcelo Bussiki (PSB), manifestou-se 
contrário à proposição.

Com o encerramento das oitivas da CPI, 
foram ouvidos somente o ex-governador 
Silval Barbosa, o ex-chefe de gabinete de Sil-
val, Silvio Corrêa, o servidor da Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso Valdecir Cardoso 
de Almeida e o ex-secretário estadual de 
Indústria, Comércio, Minas e Energia (Sicme) 
Alan Zanatta.

Posteriormente à suspensão das oitivas 
da CPI, o vereador Diego Guimarães (Pro-
gressistas) entrou com recurso, alegando 
irregularidades no modo como a comissão foi 
composta. O pedido foi acolhido pela Justiça, 
que determinou a suspensão. No documento, 
o parlamentar argumentou que a base do 
prefeito se articulou e conseguiu inserir 
assinaturas, posteriormente ao protocolo 
da comissão, para que tivessem espaço nas 
apurações sobre a conduta do aliado.

m fevereiro, o instituto de pesquisas 
do irmão do prefeito novamente 
voltou aos noticiários. Desta vez, no 
âmbito da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) que investiga supos-

tas fraudes cometidas por Emanuel. A defesa 
do peemedebista alegou que as imagens em 
que ele aparece recebendo suposta propina de 
R$ 20 mil de um ex-assessor do ex-governador 
Silval Barbosa – um dos fatos apurados na CPI 
– não demonstrariam nenhuma irregularidade, 
porque o montante de dinheiro recebido por 
Emanuel seria correspondente ao pagamento 
de uma pesquisa eleitoral do instituto de Popó.

A tese apresentada pelo advogado do pre-
feito, porém, foi rechaçada pelo ex-governador 
Silval Barbosa e pelo seu ex-assessor Silvio 
Corrêa. Os dois reafirmaram – conforme já 
haviam dito em suas delações premiadas – que 
o montante era correspondente a uma propina 
oriunda das obras do programa MT Integrado.

Curiosamente, as oitivas da CPI que inves-
tiga o prefeito foram encerradas pouco antes 
de Popó ser ouvido. O prefeito, que já havia 
afirmado que não compareceria à Câmara 
Municipal, também seria um dos próximos a 
serem chamados para prestar depoimento. 
Desta forma, a CPI do Paletó deve passar para 
a fase de produção do relatório final mesmo 
tendo ainda o prazo de 71 dias para encerrar 

E
O IRMÃO DO PREFEITO E A CPI DO PALETÓ

Na época, Bárbara Pinheiro chegou a 
divulgar nota negando que havia qualquer 
fraude entre ela, o marido e a Caramuru. 
Ela justificou que prestou consultoria para a 
Caramuru e por meio deste serviço recebeu 
dinheiro da empresa. No comunicado, ela afir-
mou que errou ao acreditar em Wilson Santos.

“Wilson Santos se aproveitou de meu de-
sespero e de minha fragilidade para atingir 
a reputação de Emanuel, que jamais teve 
qualquer envolvimento ou participação nos 
negócios que realizei com minha irmã. O 
deputado Wilson Santos se mostrou amigo e 
solícito; depois, se utilizou da minha boa-fé 
para prejudicar Emanuel”, justificou.

Na época, Emanuel Pinheiro divulgou 
nota afirmando que “a verdade vai vencer 
a mentira”. O então candidato à Prefeitura 
de Cuiabá classificou as denúncias de Wilson 
como “repetidas mentiras”, porém afirmou 
defender que o caso fosse rigorosamente apu-
rado. “Nunca tive qualquer negócio ou relação 
empresarial com as empresas do meu irmão, 
Marco Polo, da minha cunhada Bárbara e da 
irmã dela, a advogada Fabíola, cabendo a eles 
as explicações sobre os honorários recebidos 
da empresa Caramuru”.

O caso segue em investigação no Minis-
tério Público Estadual, que informou que as 
apurações estão em sigilo.

urante a campanha eleitoral de 2016, 
o nome de Popó e o da esposa circula-
ram com frequência no noticiário após 
denúncia feita pelo então candidato a 
prefeito de Cuiabá Wilson Santos. De 

acordo com o atual secretário de Cidades, o irmão 
do prefeito e a esposa, ambos com anuência de 
Emanuel, teriam intermediado a aprovação do 
pedido de enquadramento da Caramuru Alimen-
tos no Programa de Desenvolvimento Industrial 
e Comercial de Mato Grosso (Prodeic).

O pedido da Caramuru para obter o benefício 
foi feito em 2010, porém foi concedido somente 
em 2014, durante a gestão de Allan Zanatta como 
secretário de Indústria e Comércio, indicado pelo 
então deputado federal, hoje senador, Wellington 
Fagundes (PR).

Conforme a denúncia, que atualmente é 
investigada pelo Ministério Público Estadual, 
a concessão do benefício somente teria sido 
agilizada por Popó e pela esposa dele em troca 
de propina de R$ 4 milhões, que teria sido paga 
pela Caramuru. 

De acordo com Wilson, o irmão de Emanuel 
e a cunhada do prefeito chegaram a procurá-lo 
em sua residência, onde eles teriam pedido que 
o então candidato não denunciasse o suposto 
esquema criminoso. A gravação da conversa 
chegou a ser divulgada pelo atual secretário de 
Cidades durante seu programa eleitoral.

D

A VISITA DOS PINHEIRO A WILSON SANTOS

alimentícios”; Mark Hotel Ltda., localizado no 
bairro Alvorada, em Cuiabá e M.B. Informação 
e Pesquisa Eireli – EPP, especializado em “por-
tais, provedores de conteúdo e outros serviços 
de informação na internet”. Também consta, 
em nome de Popó, a Associação dos Forne-
cedores e Prestadores de Serviços no Setor 
Público no Estado de Mato Grosso (Aforpress), 
em Cuiabá. Além disso, ele também é proprie-
tário da empresa Mark Freitas Consultoria e 
Assessoria, localizada em Brasília, cuja finali-
dade é “montagem e instalação de sistemas e 
equipamentos de iluminação e sinalização em 
vias públicas, portos e aeroportos”.

Outro Lado
A reportagem entrou em contato com Popó 

Pinheiro, que não atendeu às ligações nem 
respondeu às mensagens. O prefeito Emanuel 
Pinheiro chegou a atender ao telefonema do 
jornal, porém informou que estava com um 
parente no hospital e não poderia conversar. 
O emedebista pediu que a reportagem retor-
nasse a ligação horas mais tarde. Entretanto, 
Pinheiro não atendeu mais.

opó possui ao menos oito empre-
sas em seu nome. Além do Mark 
Instituto de Pesquisa, ele também é 
proprietário da Pinheiro & Noronha 

Ltda., que, conforme levantamento feito na 
Junta Comercial, oferece serviços para “portais, 
provedores de conteúdo e outros serviços 
de informação na internet“. A empresa, que 
também pertence a Bárbara Pinheiro, foi men-
cionada em um suposto esquema fraudulento. 

A Pinheiro & Noronha é apontada como 
suposta beneficiária em um esquema com a 
empresa Caramuru Alimentos S/A, empresa 
acusada de sonegação fiscal. A empresa dos 
Pinheiro teria recebido R$ 850 mil da Caramu-
ru. O suposto esquema é alvo de investigações.

Ainda constam em nome de Popó, confor-
me levantamento feito pela reportagem, as 
seguintes empresas: Retorno Telemarketing 
e Pesquisa de Opinião Pública Ltda., também 
especializada em pesquisas de mercado; MH 3 
Fornecimento de Alimentos Preparados Ltda., 
cuja atividade é comercializar mercadorias 
no varejo, “com predominância de produtos 

P
UMA FAMÍLIA E MUITAS EMPRESAS

Pinheiro, primo de Emanuel. Benedito foi o 
coordenador geral das primeiras campanhas 
eleitorais do prefeito.  

Na nova geração de Pinheiro, está o vere-
ador de Cuiabá Lilo Pinheiro (PRP), primo do 
prefeito e filho de Benedito. A proximidade 
entre o chefe do Executivo municipal e o par-
lamentar rendeu a Lilo a função de líder do 
governo na Câmara.

Além dos nomes já conhecidos, um novo 
Pinheiro que pode figurar no cenário político 
neste ano é o filho mais velho do prefeito, 
conhecido como Emanuelzinho. O emedebista 
espera que o primogênito dispute o cargo de 
deputado federal, porém ainda não tomou uma 
decisão sobre o assunto. Emanuel espera apoio 
de aliados para que possa lançar a candidatura 
do filho. No entanto, há deputados que cobram 
apoio do prefeito, fato que pode prejudicar o 
lançamento da candidatura.

tradição da família Pinheiro na 
política mato-grossense vai além 
do ex-deputado federal Emanuel 
Pinheiro e de seu filho, prefeito de 
Cuiabá. Outro nome que se destaca 

é o do ex-senador Jonas Pinheiro, que decidiu 
entrar na carreira política na década de 80, 
após o assassinato do primo. Veterinário, Jonas 
decidiu se arriscar na política após insistência 
do ex-governador Júlio Campos. “Na época, eu 
iria disputar o governo e queria alguém para fi-
car em meu lugar como deputado federal, então 
convenci o Jonas a entrar para a política”, diz.

Jonas Pinheiro foi deputado federal e se-
nador por duas vezes. Além dele, sua esposa 
Celcita também entrou para a vida política, 
ocupou o cargo de deputada federal e aban-
donou a vida pública. Outro Pinheiro que tam-
bém ocupou cargo eletivo e deixou a carreira 
é o ex-deputado estadual Benedito Márcio 

A
UMA FAMÍLIA DE POLÍTICOS
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exemplo do que aconteceu em 
Cuiabá, quando licitações para 
contratação de Parceria Públi-
co-Privada (PPP) para cuidar da 
iluminação pública, um contra-
to no valor de R$ 7 bilhões foi 

colocado sob suspeita e deve ser cancelado 
em São Paulo. Enquanto aqui (como divul-
gou amplamente o Circuito Mato Grosso) a 
suspeição veio por determinação do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE), na capital pau-
lista, a Rádio CBN obteve gravações de uma 
assessora jurídica da prefeitura, Ana Claudia 
Camargo Kim, em conversa com uma auxi-
liar (Cristina Maria Chaud) da diretora do 
Departamento de Iluminação Pública (Ilu-
me), Denise Abreu, que 10% do contrato da 
PPP seriam utilizados para pagar propina.

De acordo com a CBN, dois integrantes 
do Ilume e da comissão de licitação recebem 
propina de uma empresa de consultoria con-
tratada pela própria Ilume e ainda fiscaliza os 
contratos da empresa vencedora da licitação, 
a FM Rodrigues.

Em Cuiabá, o contrato assinado pelo 
então prefeito Mauro Mendes (DEM) no 
final de 2016, no valor de R$ 712 milhões, 
foi suspenso meses depois, no dia 9 de ju-
nho de 2017, pelo prefeito Emanuel Pinhei-
ro (MDB) após auditoria que apontou erros 
grosseiros na implantação e condução do 
certame, como falta de garantias de que o 
serviço seria mesmo prestado, duração longa 
demais (previsão de 30 anos) e até mesmo 
não necessidade de implantar uma PPP para 
fazer um serviço que a prefeitura pode dar 
conta por si mesma. 

A articulação para colocar essa contrata-

Por Rodivaldo Ribeiro 

PARCEIRAS PELA LUZ

PPP da iluminação é cancelada em SP
Em Cuiabá, contrato similar assinado pelo então prefeito Mauro Mendes (DEM) no final de 2016, no valor de R$ 712 milhões, 
também foi suspenso em junho de 2017

A

ção em prática foi articulada ao longo de três 
anos, logo que Mendes assumiu a prefeitura. 
“Não vejo necessidade de um contrato por 
tanto tempo para os serviços de iluminação 
pública. A arrecadação que o município tem 
hoje com iluminação, de R$ 3,5 milhões a 
R$ 4 milhões, é suficiente para fazer os ser-
viços necessários, desde que haja planeja-
mento para isso”, afirmou à época Emanuel 
Pinheiro.

Era o segundo cancelamento da PPP ven-
cida pelo Consórcio Cuiabá Luz, além da 
citada suspensão pelo TCE. Além dos erros 
apontados, havia outros como desequilíbrio 
no risco de perdas, falta de garantia de res-
tituição dos cofres públicos e maior peso fi-
nanceiro para a prefeitura, com o pagamento 
de contrapartidas, segundo parecer elabora-
do pelo Ministério Público de Contas (MPC) 
e divulgado em novembro de 2016, antes da 

assinatura do contrato pelo ex-prefeito Mau-
ro Mendes, mas só julgado em fevereiro de 
2017 pelo conselheiro substituto Luiz Carlos 
Pereira.

São Paulo
Como aqui, o passo a passo da contrata-

ção de uma PPP para lidar com a ilumina-
ção pública foi cheia de percalços. Semana 
passada, o prefeito paulistano, João Doria 
Junior, mandou exonerar a diretora do Ilume 
por causa das denúncias aludidas no início 
desta matéria. Denise Abreu diz na gravação 
divulgada pela rádio que o dinheiro chegou a 
ser repassado pela FM Rodrigues para favo-
recimento. Ela negou, por meio de nota di-
vulgada à imprensa, que tivesse participação 
em “qualquer irregularidade”.

De volta a Cuiabá, Emanuel Pinheiro 
afirma que há previsão para apresentação 

de uma nova proposta de licitação de ilumi-
nação pública de transferência dos serviços 
para a PPP. 

Seu antecessor deu início ao longo cami-
nho dessa licitação com a criação, em 2013, 
da Lei Municipal nº 5.761, que regulamenta 
as PPPs. Em 2014, foi a vez da criação da 
Lei Complementar nº 368. Um ano depois, 
começava a atuar a Agência Municipal de 
Regulação de Serviços Públicos Delegados 
de Cuiabá (Arsec) por meio da Lei Munici-
pal Complementar nº 374. Determinou a re-
alização de somente uma audiência pública, 
no dia 1º de setembro de 2015, com vistorias 
realizadas entre 19 de janeiro e 17 de feve-
reiro de 2016, ou seja, menos de um mês cor-
rido sem divulgação de quem realizou essas 
vistorias e garantia de pouco mais de R$ 7,5 
milhões, mesmo com o contrato chegando a 
R$ 712 milhões.

deputada estadual Janaina Riva 
(MDB), agora oficialmente candida-
ta à reeleição, vai apoiar, juntamente 
com seu partido, a candidatura de 
Wellington Fagundes (PR) para o 

governo do Estado. A decisão, disse a própria, 
é para manter a coerência da oposição contra o 
governador Pedro Taques (PSDB). 

“Foi uma definição do partido. Só pessoas 
de cabeça muito pequena acham que o apoio é 
porque a Janaina é nora do Wellington. Janaina 
é deputada eleita antes de ser nora dele, disse 
que apoiaria uma candidatura que fosse de opo-
sição. Pra mim não existe possibilidade nenhu-
ma de apoiar uma candidatura de apoio a Pedro 
Taques”.

Para Janaina, seu partido tem condições de 
indicar o vice, Juarez Costa, porque este não se-
ria um “vice-acessório”, tem um nome forte e 
consolidado, além de ajudar a compor chapa de 
maior peso, majoritária, além, claro, de manter a 
cadeira dela na Assembleia Legislativa. 

Ela já observa um cenário eleitoral muito 
menos maniqueísta do que as brigas e bate-bo-
cas em mídias sociais podem fazer supor. Na 
perspectiva dela, os palanques para 2018 vão 
ser absolutamente mistos nas eleições regionais, 
com candidatos apoiando não necessariamente 
os mesmos nomes para a Presidência da Re-
pública, por exemplo, mas caminhando juntos 
quando se tratar de governadores e deputados 
estaduais. Cita inclusive partidos absolutamente 
antagonistas do ponto de vista ideológico, como 
o PR e o PC do B, caminhando juntos, pois nem 
todos terão candidatos próprios aos Executivos 
estaduais. 

Sobre o porquê de não ser candidata a de-
putada federal, como foi aventado por diversas 
vezes nos bastidores, programas de rádio, tevê, 
jornais e sites, ela justifica a escolha por perma-
necer no parlamento estadual por um “desejo 
das pessoas”.

Janaina Riva percebe em suas bases pratica-
mente um desejo unânime pela permanência dela 
no estado. “Querem que eu fique aqui mesmo e 
dão muito o exemplo da proximidade. Querem 

REELEIÇÃO NA DISPUTA

Janaina Riva é oficialmente 
candidata à ALMT
Deputada que está na base de apoio do senador Wellington Fagundes (PR), 
candidato na disputa do governo, promete continuar na oposição  a Taques

A
que você fique mais próximo do vereador, mais 
próximo do prefeito”.

Esse relacionamento vem sendo cimentado 
por ela e é herdado das andanças com o pai, José 
Geraldo Riva, pelos grotões de Mato Grosso. 
“Fiz muitas amizades trabalhando com meu pai. 
Tem muitos municípios em que eu não tenho 
apoio grande, mas tenho relacionamentos”. 

Nessas conversas de sondagem quanto ao 
cenário estadual, já ouviu de tudo, sempre, de 
acordo com ela, até mesmo estímulos a se candi-
datar a governadora. “Às vezes as pessoas falam 
que eu sou boba, que deveria estimular o Pedro 
por mais quatro anos que aí seria candidata a 
governador”.Por ora, uma possibilidade sequer 
cogitada porque, nas palavras dela, “o Estado 
não aguenta mais , não posso ser tão egoísta as-
sim e pensar só em mim. Tenho feito isso com 
objetivo de fazer um governador que tenha mais 
proximidade, mais humildade, mais humanida-
de mesmo com o Estado, que seja mais próxi-
mo, acho que isso é mais importante pra mim 
até do que minha eleição. Se pensar só em mim, 
não vou a lugar nenhum, hoje um deputado sem 
governador faz muito pouco”.

Pedro Taques é alvo interminável das críticas 
de Janaina. Em um discurso na Assembleia, pro-
ferido há uma semana, gravado e disseminado 
nas mídias sociais, especialmente o WhatsApp, 
ela detona o atual governador e afirma que ele 
não só é tão corrupto quanto todos os outros, 
mas muito pior, porque se esconde atrás do “não 
sabia de nada”.

Por Rodivaldo Ribeiro 
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ão há um ponto em Cuiabá que 
dê para fugir do calor. Esta é a 
sensação do cuiabano durante 
o ano todo. Em nenhum local 
da área urbana da capital foram 
identificadas condições de bem

-estar, segundo a pesquisa. Aproximadamente 
80% dos que vivem na cidade sofrem um cres-
cente e forte desconforto que, junto com o tem-
po quente e seco, pode levar ao deterioramento 
das condições físicas e psicológicas ou a um 
estado de emergência médica.

“Praticamente toda a cidade está em grande 
desconforto térmico”, diz o geógrafo Aristóte-
les Teobaldo Neto, autor da pesquisa e analista 
em geotecnologias do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) em Mato Gros-
so, que está se propondo a analisar o clima ur-
bano como fator de risco para a população na 
capital mato-grossense em sua tese de doutora-
do na Universidade Estadual Paulista (Unesp) 
em Presidente Prudente - SP. Curiosamente, as 
áreas do estudo que apresentam temperaturas 
menos desconfortáveis são as escolhidas pelas 
construtoras, principalmente as voltadas para 
condomínios classe A. É o caso do Condomínio 
Florais, que está no limite do perímetro urbano 
da região norte de Cuiabá; e do Jardim Itália, 
que possui um parque com um lago em seu en-
torno. Sua distância ou localização, bem como 
a renda, a infraestrutura do bairro e a vegetação 
ao seu redor, lhe permitem melhores índices de 
conforto térmico.

 Procurada pela reportagem do Circuito 
Mato Grosso, a construtora MRV disse por 
meio de nota que não tinha como atender nossa 
demanda de informações sobre o assunto por 
meio de fontes. 

Por Allan Pereira e Celestino Carlos

CALOR EM CUIABÁ

Clima interfere no preço de imóveis
Em situação agravada pelas ilhas de calor, pesquisa não identificou nenhuma área de bem-estar com a temperatura na capital. 
Porém os locais mais amenos são os escolhidos pelos condomínios classes A e B

N

Para a arquiteta Vanessa Bressan Koehler, 
conselheira no Conselho de Arquitetura e Ur-
banismo de Mato Grosso (CAU-MT), “o que 
leva para longe não é o calor, mas eles acabam 
sendo muito beneficiados [pela localização]”.

O principal motivo que leva os empreendi-
mentos imobiliários para esses locais, segundo 
a conselheira, é o tamanho das áreas para a 
construção dos condomínios horizontais, e não 
o clima. “Não tem uma ligação direta com o 
calor. Não tem”, enfatiza. Ela comenta que a 
disponibilidade de grandes terrenos no centro 
urbano da capital não é tão numerosa como as 
que estão no limite do perímetro urbano.

Essas áreas são consideradas como de ex-
pansão urbana, ou seja, a transformação em 
áreas urbanas de espaços de uma cidade ainda 
não ocupadas e consideradas como rurais. Elas 

têm um valor mais barato do que numa região 
mais ocupada, e são revendidas a um custo 
mais caro, já que eles precisam levar a infraes-
trutura da cidade para aquele lugar.

Segundo a gerente de projetos da Ginco, a 
arquiteta Juliana Ippolito, uma série de fatores 
faz “com que o clima no interior dos condomí-
nios seja um pouco mais ameno que no restante 
da cidade”. De acordo com a arquiteta, o pri-
meiro passo para a escolha de uma nova área 
de condomínio é um levantamento detalhado 
sobre o terreno e um diagnóstico ambiental. 
“Conseguimos identificar a existência de áre-
as ambientalmente frágeis para que as mesmas 
sejam respeitadas pelo projeto com a garantia 
da manutenção de acordo com a legislação”, 
disse.

Ao ser questionado se antes de construir um 

empreendimento residencial a construtora leva 
em consideração e prefere espaços nas proximi-
dades de vegetação, o gerente geral da Plaenge 
Empreendimentos, Rogerio Fabian Iwankiw, 
argumenta que este não é o fator primordial. 
“Primeiro é o terreno. Qual a topografia, qual 
a forma que interfere menos na topografia do 
terreno e na movimentação de menos terra e 
corte”, afirmou. 

O gerente destaca que em Cuiabá a popula-
ção deseja sempre imóveis que recebem o sol 
da manhã.  No caso de prédios residenciais, sua 
construção é feita de forma estratégica, e o mais 
natural é que o edifício fique paralelo à rua. “Se 
no almoço eu conseguir deixar a pessoa em um 
ambiente que tem apenas incidido sol na parte 
da manhã, vai ser melhor, se à tarde, onde bate 
o sol escaldante, eu conseguir fazer que esses 
raios batam na cozinha e não nos quartos, me-
lhor ainda, tomamos este cuidado”, explica. 

Já os pontos de lazer na área torre, uma qua-
dra de esporte é pensada em um espaço onde a 
própria sobra do prédio evite incidência de sol 
no espaço, proporcionando uma melhor sensa-
ção térmica. No caso de uma piscina, a busca 
é sempre pelo sol, a ideia de haver sobra neste 
espaço é totalmente descartada. Diante desta 
situação, os trabalhos estratégicos requerem 
muita atenção das construtoras neste proces-
so de revezamento; em determinados pontos, 
o sol é indispensável, já em outros pontos sua 
incidência precisa ser descartada em partes do 
empreendimento.  

Apesar de dizer que não há preferência pe-
las áreas verdes, o líder da construtora desta-
ca os pontos intitulados “pulmões verdes” de 
Cuiabá como pontos preferidos para os prédios 
residenciais. O Parque Mãe Bonifácia, o cam-
pus da Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT), o Parque Tia Nair e demais locais 
com concentração de vegetação abundante. 

Quanto mais pobre, mais Quente a residência

É uma condição forte de redução do descon-
forto térmico provocado pela ilha de calor”. 
segundo aristóteles, “quem é menos vulnerá-
vel geralmente tem uma renda alta. então aí 
você tem a dimensão da vulnerabilidade que 
aumenta o risco [as ilhas de calor]”, pontua.

“Há muitas residências em Cuiabá que 
não dispõem de ar-condicionado pela falta de 
condições financeiras de adquirir ou manter, 
os moradores destas residências estão sujei-
tos a todo tipo de risco pela exposição a altas 
temperaturas”, explica.

pesar de o forte desconforto se 
impor sobre quase toda Cuiabá, 
nem todos vão senti-lo da mesma 
maneira. outro ponto analisado 

pelo pesquisador aristóteles é entender a 
desigualdade do sentir o clima na capital 
mato-grossense. logo, o grau de bem-estar 
com a temperatura ambiente pode conter uma 
variável ainda mais grave – a vulnerabilidade 
socioeconômica.

a renda, por exemplo, “pode definir as 
condições de conforto ou desconforto térmico. 
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como se define conforto térmico 

necessidade de resfriamento de um ambiente 
para um convívio humano aceitável.

o grau de incômodo é uma medida. ele 
dá uma ideia do quanto o indivíduo se des-
gasta psicológica e fisicamente para regular 
a temperatura do seu corpo ao ambiente. em 
climas frios, por exemplo, o corpo estreita as 
artérias dos vasos sanguíneos para aquecer 
o corpo. Já em climas quentes, o organismo 
começa a produzir mais suor para se resfriar.

a sensação de desconforto é só uma 
das consequências das ilhas de calor. o 
período seco e quente favorece doenças 
respiratórias, como bronquite, tosse alérgica, 
pneumonias, entre outras. Mortes, impactos 
na saúde e contribuições para a mudança 
do clima local são outros efeitos causados 
por esse fenômeno climático que atinge os 
aglomerados urbanos.

ara classificar o grau de conforto 
térmico, aristóteles se baseou em 
um índice desenvolvido por earl C. 
Thom e J. francis Bosen em 1959. 

apesar de ser bastante utilizado no Brasil, 
o método foi pensado para avaliar o clima 
temperado de regiões do Hemisfério norte, 
que têm estações bem definidas ao longo 
do ano. pesquisas, no entanto, estão sendo 
realizadas no país para adaptar o índice da 
realidade do clima tropical brasileiro.

a metodologia se baseia no conceito de 
temperatura efetiva, que é uma fórmula ma-
temática que calcula a velocidade do vento, 
a temperatura e a umidade relativa do ar. o 
resultado desta equação pode fornecer dados 
para avaliar o conforto térmico tanto em 
espaços abertos quanto fechados. o objetivo, 
além de medir o desconforto, é verificar a 

P

o Que são “ilhas de calor”

Brasil”, disse aristóteles.
por causa da ação humana, o estudo reve-

lou ainda que, no ano de 2016, a ilha de calor 
chegou a 11º C em meados do mês de setembro 
em Cuiabá – ápice do período de estiagem na 
cidade. o fenômeno agrava o desconforto tér-
mico, causando a deterioração da saúde física 
e psicológica.

em 1994, a dra. Gilda Tomasini Maitelli, 
professora da ufMT, estudou também o clima 
urbano de Cuiabá em sua tese de doutorado na 
universidade de são paulo (usp). na época, ela 
encontrou uma ilha de calor de até 5º graus utili-
zando metodologia semelhante à que aristóteles 
está usando em seu estudo.

além dos fatores naturais, a ação humana é 
o principal agente que contribui para o tempo 
quente na cidade criando as ilhas de calor. “Te-
mos as condições naturais que são responsáveis 
pelas altas temperaturas, mas nós temos a forma 
como que a cidade foi e é produzida. a retirada 
da vegetação por substituição aos materiais 
construtivos da cidade contribui para o agrava-
mento da ilha de calor e, consequentemente, do 
desconforto térmico”, explica aristóteles.

uando a área urbana fica mais quen-
te que a área rural, configura-se o 
fenômeno denominado ilha de calor. 
por conta da ausência de vegetação e 

da grande presença de materiais construtivos, 
como cimento, asfalto e telhados, as cidades 
absorvem essa energia contribuindo para a 
elevação das temperaturas.

“À noite, quando cessa a radiação solar, 
toda a energia acumulada ao longo do dia nos 
materiais construtivos da cidade começa a ser 
liberada. aí você vai ter um contraste por que 
na área rural, que geralmente tem um maior 
índice de vegetação, ela se resfria mais rápido. e 
a cidade começa a se resfriar mais lentamente”, 
explica aristóteles.

a ilha de calor identificada por aristóteles 
em 2016 pode ser comparada ao que a geógrafa 
Magda lombardo encontrou em são paulo em 
1985. nessa época, a pesquisadora encontrou 
temperaturas acima de 10º. “Cuiabá não é uma 
megalópole. uma cidade de 600 mil habitantes 
resultou num total significativo que figura entre 
as maiores intensidades que eu pesquisei até 
hoje e das pesquisas feitas em cidades aqui do 

Q

o carro de medir o clima

fazer os registros em um dia de chuva. ele não 
podia fazer os registros em um dia de muito ven-
to. ele não podia também andar com os carros 
a mais do que 30 km por hora, pois o resultado 
depende da velocidade recomendada pelos 
especialistas de sua referência metodológica.

ristóteles mediu a ilha de calor por 
meio de transectos móveis. uma me-
todologia que consiste em registrar 
a temperatura e a umidade relativa 

do ar por meio de miniestações meteorológicas 
instaladas em automóveis que devem percorrer 
um determinado trajeto que tenha “a maior 
diversidade de paisagens possível”.

aristóteles fez o registro a partir das princi-
pais avenidas de Cuiabá. o pesquisador então 
percorreu 80 km da capital divididos em quatro 
trajetos de 20 km cada, conforme mostra o mapa 
abaixo, entre as 21h e 22h de domingo do dia 17 
de setembro de 2016. foram feitos 417 registros 
de temperatura em que 68% variou entre 30º e 
35º nesse horário. o geógrafo ainda tinha que 
obedecer a alguns critérios da teoria metodoló-
gica para validar os seus achados. ele não podia 

A
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a entrevista especial da semana, 
o advogado e presidente da 
Comissão de Segurança Pública 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil - Seccional Mato Grosso 
(OAB-MT), Ardonil M. Gonzalez 

Junior, aborda a complexidade do tema 
segurança pública no Brasil. Gonzales é 
oficial superior da reserva remunerada da 
Polícia Militar.

Para o advogado, a questão de segurança 
é bem mais ampla do que as ações de comando 
e controle, com viaturas fazendo policiamento 
e prendendo suspeitos. “Envolve muitos 
fatores, e o importante seria um investimento 
na política pública de Estado, e não apenas 
política pública de governo (com ações que 
duram no máximo quatro anos ou uma gestão), 
como há hoje em Mato Grosso”, pontuou 
Ardonil.

Sobre o sistema judiciário, o advogado 
foi categórico ao dizer que o direito penal 
não é vingativo, é punitivo, porém há falhas 
no sistema do Estado em relação a isso: 
“O direito penal não é vingativo, ele é 
reeducativo. É um sistema para reeducar quem 
cometeu crime, e não para vingança. O grande 
problema é que a população brasileira, diante 
dessa crise moral que vive, passa a querer 
vingança”.

Em relação às facções criminosas existentes 
em Mato Grosso, o jurista fala que o Estado 
deve criar políticas públicas, além de reforço 
de aparato policial. Deve-se investir em 
serviço de inteligência, escolas, atendimento 
básico de cidadania, para cortar o mal pela 
raiz e evitar que Mato Grosso possa se tornar 
um Rio de Janeiro. Leia abaixo os principais 
trechos da entrevista que ele concedeu ao 
Circuito Mato Grosso.  

 
Circuito Mato Grosso: 

Qual o papel da Comissão 
de Segurança Pública da 
OAB-MT?

Ardonil Gonzales: A co-
missão da OAB não trabalha 
com ações pontuais como, 
por exemplo, ter mais polícia, 
mais viaturas, a Comissão de 
Segurança Pública da OAB faz 
uma análise sobre as políticas 
de Estado.

CMT: O que o senhor 
considera políticas públicas?

A.G.: A política pública 
é aquela que afeta a todos 
os cidadãos, e a OAB avalia 
como está o investimento no 
Estado. Nossa principal crítica 
ao governo é a ausência de política pública de 
Estado, pois percebemos que em Mato Grosso 
só há políticas públicas de governo.

CMT: Qual a diferença entre elas?
A.G.: As políticas de governo são o que 

tem acontecido, como investimento em equi-
pamento, viaturas e efetivação de concursados, 
entre outros. Já a política pública de Estado é 
o planejamento de longo prazo, que se carac-
teriza por mais de 10 anos, ou seja, haver um 
plano em que, mesmo que um governo saia, 
ações continuem a ser desenvolvidas, pois 
houve um planejamento de Estado.

CMT: Atualmente, há uma crescente das 
facções criminosas em Mato Grosso. Como 
uma política pública de Estado pode interfe-
rir nessa situação?

A.G.: O governo teria que trabalhar em 
ações por um período mínimo de 10 anos, 
como, por exemplo, investir em investigação 
e, a partir daí, ver qual a capacidade orça-
mentária do Estado para isso. Quais materiais 
necessários, seja humano ou tecnológico, um 
delegado por ano para comandar as ações. A 
partir disso, durante 10 anos, fazer o investi-
mento preciso; isso é política de Estado e deve 
deixar de ser política de governo.

CMT: E em outras frentes que não seja no 
combate às facções, quais políticas de Estado 
podem ser implantadas?

A.G.: Em outros setores da sociedade, que 
atuarão na prevenção futura de crimes. Vamos 
supor um bairro fictício, o Piquiri: eu tenho que 
fazer um levantamento geográfico e descubro 
que lá não tem escola, não tem oportunidade 
de emprego, que é um local sujo. Então, o 
governo do Estado, dentro de um plano de 
segurança pública, irá fazer um investimento 
setorizado, por meio de suas várias secretarias, 
para colocar uma escola dentro, para colocar 
uma delegacia, um posto de saúde e assim 
por diante.

N

CMT: Então a questão socioeconômica 
influencia diretamente no aumento da vio-
lência?

A.G.: Sim. E é por isso que o plano de Es-
tado para a segurança pública é tão importante, 
porque eu deixo de trabalhar na atividade 
setorial, aumento de policiamento ostensivo, 
aumento de investigação, e começo a trabalhar 
com organismo, ou seja, se uma parte falha, o 
resto começa a falhar também.

CMT: E o policiamento nas ruas não 
seria eficiente?

A.G.: Quando você começa a trabalhar 
com os números de segurança pública, des-
cobre que o aumento de efetivo de policiais 

nas ruas tende a fazer baixar 
os índices de criminalidade 
até um determinado ponto. De 
um determinado ponto para 
baixo, já não são mais ações 
de polícia, aí já passam a ser 
ações sociais, ações de saúde e 
todas as outras que interferem 
diretamente nos índices de 
segurança pública. A atividade 
policial faz o papel de preven-
ção e repressão, mas o que faz 
uma pessoa virar criminosa 
são outros elementos que não 
têm nada a ver com a atividade 
policial.

CMT: Então é uma falsa 
sensação de segurança a pre-
sença policial?

A.G.: A segurança pública é um dos temas 
mais complexos que se pode colocar em dis-
cussão. Tem um estudo do núcleo de violência 
da Universidade de São Paulo (USP) que 
aponta que o número de homicídios aumenta, 
em curva ascendente, sete anos após uma 
crise econômica. Tem uma crise econômica 
grave e sete anos depois você terá uma curva 
ascendente nos números da segurança pública.

CMT: E o que poderia ser feito?
A.G.: Com base nesses estudos, é possível 

criar situações de prevenção desse aumento 
de violência, como aumentar atividades de 
cunho social, reforçar o atendimento nas cre-
ches, transformar as escolas em atendimento 
integral, ir às regiões que tenham tendência 
de violência e criar frentes de emprego. Isso 
significa o Estado fomentando as outras se-
cretarias, como se fosse um organismo para 
fazer a prevenção dos números de segurança 
pública. 

CMT: Então o problema da violência é 
ligado a questões sociais anteriores?

A.G.: Um exemplo prático disso é o Rio 
de Janeiro. O problema da segurança pública 
lá começou neste governo? Não. O problema 
começou há 30 anos, quando o Estado passou 
a se omitir das suas funções básicas: entrega 
de gás, leite, remédio e, como sabemos, até 
os Correios são proibidos de entrar na favela. 
Sendo assim, o Estado não fornece a assessoria 
mínima de segurança pública. Hoje se sabe 
que posto de saúde, para funcionar dentro de 
uma favela, tem que ter autorização do tráfico. 
Isso não começou agora, foi há muito tempo.

CMT: E a entrada do Exército na favela 
seria uma política de Estado?

A.G.: Essa intervenção é uma política de 
governo e não de Estado. O general Braga 
Neto inclusive deu uma declaração interessan-
te quando disse que o Exército está lá não para 
resolver os problemas de segurança pública 
e sim para diminuir os índices de violência 

Por Jefferson Oliveira

ARDONIL GONZALEZ

‘Direito penal não é vingativo, é reeducativo’

até que sejam aceitáveis. Isso é verdade, pois 
quando você coloca Exército ou polícia para 
prender, quando tu prende, prende alguém que 
já é criminoso e não se trabalha na origem, 
para não deixar a pessoa ir para o mundo do 
crime. 

CMT: O crescimento populacional de-
sordenado também influencia a segurança 
pública?

A.G.: De forma absoluta, pois quando 
há crescimento é preciso pegar o Estado e 
aumentar a sua rede de proteção. Geografica-
mente, ela vai se tornando mais distante, gera 
maior despesa e isso influencia diretamente 
a segurança pública. Não é a vinda de mais 
pessoas e sim o crescimento desordenado. E 
quem controla o crescimento é o Estado; se o 
Estado não ordena o crescimento, ele favorece 
o aumento da violência. 

CMT: Voltando para Mato Grosso: há 
risco de o estado virar um Rio de Janeiro no 
sentido do crescimento da violência e chegar 
a ser dominado pelas facções?

A.G.: Esse risco existe em 
Mato Grosso e também no 
Brasil inteiro. Hoje, nós temos 
no estado as facções criminosas, 
mas não temos ainda o crime 
organizado em sua função mais 
clássica. Para se ter crime orga-
nizado clássico, ele tem que ter 
ramificações dentro do estado, 
como ocorre no Rio de Janeiro, 
com promotores, juízes, delega-
dos e policiais envolvidos com 
essas facções. Aqui ainda não 
temos essa notícia, mas corre o 
risco de ter, pois se nada for fei-
to grupos criminosos se tornarão 
crime organizado.

CMT: E há solução pos-
sível?

A.G.: Existem dois tipos de crimes: o cri-
me habitual e o crime de ocasião, e eles são 
distintos. O Estado poderia trabalhar em cima 
do crime habitual, que são furtos e roubos, 
por exemplo, e investir na investigação, pois 
o criminoso habitual tem um modus operandi 
para agir. As facções em si são compostas por 
criminosos habituais, esses presos, depois de 
identificados, deveriam ficar detidos em pre-
sídios diferenciados.

CMT: E quais são os crimes de ocasião?
A.G.: São os crimes que não dá para prever, 

um homem mata a mulher, por exemplo, isso 
é de ocasião, não há como a segurança agir e 
estar dentro da residência do casal atuando. 
Dois motoristas batem os veículos e partem 
para a briga, nisso o Estado não tem como 
interferir também. Essas ocorrências é que são 
os crimes de ocasião.

CMT: O senhor pode fazer uma avaliação 
do sistema penitenciário?

A.G.: A lei de execução penal diz que o 
preso tem que ficar separado por tipo de crime, 
comportamento e por periculosidade, mas o 
Estado hoje pega todo mundo, coloca em um 
lugar só e acaba transformando o presídio 
em uma fábrica de criminosos. Essa é uma 
opinião pessoal.

CMT: É falho esse sistema?
A.G.: O nosso sistema atual, ao invés de 

reeducar, faz com que a pessoa, no sistema 
prisional, saia pior do que entrou. Há casos 
em que ele pode sair uma boa pessoa, mas a 
possibilidade é que ele saia pior, pois é mal-

tratado. O Estado de Mato Grosso não tem 
dinheiro para se transformar em um Canadá da 
noite para o dia, mas tem a chance de começar, 
e para isso é necessário um Plano de Estado 
para a segurança pública, em um investimento 
de 10 anos.

CMT: Seria o caso de privatizar as peni-
tenciárias?

A.G.: Eu não tenho elemento técnico para 
responder isso aí, mas, a meu ver, a privatiza-
ção tem vantagens e desvantagens. Acho que 
para os crimes menos violentos, mais leves, 
a privatização seria um grande negócio, mas 
isso é apenas um palpite e não uma posição 
de representante da OAB. 

CMT: E a opinião sobre o Judiciário 
brasileiro, que solta o criminoso sem ter 
cumprido a pena completamente?

A.G.: Eu vejo que existem regras legais que 
foram votadas pelo Congresso Nacional e que 
valem. Hoje, 40% da população carcerária do 

Brasil são presos provisórios. A 
lei determina que seja cumprida a 
duração razoável de processo. O 
que é isso? A lei diz que no crime 
comum, por exemplo, o réu tem 
que ser julgado em no máximo 
120 dias, mas existem processos 
que duram três anos para solu-
cionar um crime comum, e o 
Judiciário contribui muito para 
esses processos quando não se 
marca uma audiência.

CMT: Então a culpa seria 
do juiz?

A.G.: A culpa nesse caso tam-
bém não é do juiz, é do sistema, 
pois não temos juízes suficientes, 
não temos servidores do Judici-
ário suficientes, então, um caso 
comum do início até a sentença 

final tem que ser feito em 120 dias. É um direi-
to de a pessoa ser julgada no prazo, pois nem 
todo mundo que está preso é culpado, pois se 
todo mundo que fosse pego pela polícia fosse 
culpado, não precisaria do Judiciário.

CMT: Isso não aumenta a revolta da 
população em geral?

A.G.: O direito penal não é vingativo, é 
reeducativo. Ele é um sistema para reeducar 
quem cometeu o crime, e não para vingança, o 
grande problema é que a população brasileira, 
diante dessa crise moral que vive, passa a que-
rer vingança contra os criminosos e a querer 
culpar o sistema, que pode ter a sua parcela de 
culpa, mas não é só isso, é também a forma de 
execução desse aparato que é o Estado. 

CMT: Para finalizar. Esse sentimento 
de revolta da população, a seu ver, é mais 
contra a segurança pública, o Judiciário ou 
os políticos?

A.G.: A meu ver, o maior sentimento de 
revolta da sociedade hoje é com os políticos, 
porque a população começa a perceber que o 
mau uso do dinheiro público e o mau exemplo 
dos políticos refletem de forma muito direta 
nas pessoas. Quando a polícia vai ao aparta-
mento de um político e encontra 50 milhões de 
reais lá e aí se chega ao pronto-socorro e não 
há nem aspirina, o cidadão começa a refletir e 
a pensar: “O que esse político está fazendo?”. 
Por isso vejo assim, pois na polícia, Judiciário, 
Ministério Público, há uma percepção de que 
eles fazem tudo o que podem, e se não fazem 
mais é porque não podem, mas há também 
bons políticos e não só os ruins. 
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Por José Lucas Salvani

Cuiabá, 299  maneiras de comemorar
Em sua 6ª edição, o evento Verdinho Vive vai comemorar o aniversário de Cuiabá com a valorização do espaço e da união dos jovens do 
Grande CPA

HIP HOP CUIABANO

 intenção maior é trazer 
a galera do bairro para 
subir pra cá, no Verdi-
nho, para sentir o es-

paço, usar o bairro”, conta Breno Pina em 
entrevista. O evento 
é aberto principal-
mente a moradores, 
bandas e grupos de 
rap do CPA. A von-
tade de valorizar 
seu próprio bairro e 
cultura do hip hop é 
um dos objetivos.

 Pina acrescen-
ta que o evento “é 
aberto para o hip 
hop, para os artistas 
do hip hop virem se 
apresentar. Como se 
[o Verdinho Vive] 
fosse uma janela, 
uma vitrine para 
eles. A prioridade 
são eles. A gente 
tenta usar a própria 
cena [do hip hop] para valorizar o lance”.

A desvalorização de cidades é comum 
e constante quando se trata de pequenos 
municípios ou capitais que não fazem par-
te do vasto leque de metrópolis famosas. 
Parte desta desvalorização vem de jovens 
ambiciosos que acreditam no sucesso e 
prestígio longe de suas cidades natais. Em 
contrapartida, há aqueles que batalham 
para valorizar onde moram, procuran-
do revitalizar locais e dando espaço para 
quem precisa ser reconhecido por seus ta-
lentos e habilidades.

Bruno da Silva Pina, 31 anos, é um dos 
que apostam em Cuiabá. Conhecido tam-

“A
bém como Breno Dz6 e membro do grupo 
de hip hop Cuiabang,  é rapper e idealizador 
e um dos organizadores do Verdinho Vive, 
um evento que acontece desde dezembro 
de 2017 no Ginásio Verdinho, localizado no 
CPA I, e busca unir hip hop, break, grafite e 
skate para os moradores do bairro.

No dia 1º de abril, o Verdinho Verde vai 
realizar a sua 
6ª edição no 
Ginásio Ver-
dinho a par-
tir das 16h20, 
com previsão 
de término às 
21h. Com o 
nome Cuiabá 
299 Maneiras, 
a nova edição 
celebra ante-
cipadamente 
o aniversário 
do município. 
Cuiabang, Con-
trovérsia e Pa-
vio Curto são 
alguns dos no-
mes com pre-
sença marcada 

na nova edição. São esperadas homenagens 
por meio do rap e break para a cidade.

Haverá também uma batalha de MCs e o 
vencedor levará para a casa um beat produ-
zido por Will Diamond, um dos maiores pro-
dutores nacionais.

Segundo Breno Dz6, em entrevista ao 
Circuito Mato Grosso, mais de 50 composi-
tores já passaram pelo evento. Nomes como 
Árvore da Vida, Caio Mattoso, Família THC e 
Free World já passaram por lá, e alguns de-
les, inclusive, são constantes nas edições.

Uma das principais características do 
Verdinho Vive é a união. O evento é total-
mente independente e amigos de Breno Pina 

o ajudam voluntariamente com aquilo que 
é necessário para fazê-lo acontecer. “Quem 
organiza sou eu e alguns amigos, como Jean 
Bass, que cede o som. Tem a parceria tam-
bém com o DJ Spinha, com o programa “Re-
presenta”, onde ele divulga. Tem parceria 
com o DJ Draw, quem também ajuda a fazer o 
evento. Marco Aurélio é quem cede a tenda”, 
conta o rapper.

O desafio de unir a comunidade 
do CPA

A independência faz com que tudo seja 
feito pelos próprios organizadores, e isso in-
clui a própria divulgação de cada edição a ser 
realizada. Devido à popularidade do Verdinho 
Vive, a edição é anunciada poucos dias antes 
na fanpage do Facebook e ganha força prin-
cipalmente pela divulgação feita por amigos 
e familiares. A Rádio Comunitária CPA FM é 
outra força essencial para a divulgação.

Até então, a maior ajuda que o Verdinho 
Vive teve com comerciantes locais foi a con-
tribuição com a oferta de alguns prêmios 
para as batalhas de MCs, mas falta um maior 
investimento. “Os comerciários da comuni-
dade deveriam investir nisso. Investir mes-
mo, em dinheiro, porque há retorno. Eles 
não veem como um lance vantajoso investir 
dentro da comunidade de que fazem parte”, 
revela.

O Verdinho Vive nasceu pela vontade de 

Breno Pina e seus amigos de promoverem 
uma confraternização entre a comunida-
de do hip hop cuiabana, no Natal de 2017, 
porém o evento aconteceu uma semana 
antes, no dia 17 de dezembro. Desde en-
tão, a festa já teve outras quatro edições 
e a partir de abril ocorrerá no primeiro e 
último domingo do mês. A última edição 
contou com cerca de 250 pessoas; a en-
trada é sempre gratuita.

Apesar dessa peculiaridade, Breno 
Pina evidencia que o evento é aberto para 
todos, contando que é bem comum encon-
trar em seu público pessoas do bairro de 
Santa Izabel e Várzea Grande, e conclui: 
“É evento imprevisível, maneiro, cheio de 
jovens, que fazemos com o maior carinho 
para a galera, e convido Cuiabá inteira 
para vir conhecer o Verdinho Vive”.

A paixão de Dz6 pelo hip hop tem 12 
anos e começou em uma batalha de MCs 
no Festival Consciência Hip Hop. Na épo-
ca, não houve apenas um único vencedor 
já que aconteceu um empate entre ele e 
outro rapper. Mais tarde, em 2007, o fes-
tival cresceu com a presença de rappers 
brasilienses, goianos e campo-granden-
ses, e Pina ganhou a batalha apesar da 
nova concorrência. Naquele mesmo ano, 
o rapper começou sua jornada como MC 
e produtor de eventos para os amantes de 
hip hop, como o Sexta Rap que acontecia 
no CPA I. 
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CAMPEONATO NACIONAL

Pepeu conquista dois ouros e uma prata 
Nadador mato-grossense venceu nos 50 e 100 metros no nado borboleta e foi segundo nos 100 metros livres

Por Assessoria

uiz Pedro Ribeiro Perei-
ra, o Pepeu, atingiu seu 
melhor tempo de carreira 
nos 50 e 100 metros bor-
boleta e nos 100 metros 

livres. O nadador mato-grossense 
conquistou três medalhas, sendo duas 
de ouro e uma de prata no Campeo-
nato Nacional de Natação 
de Juniores e Juvenis, em 
Portugal. A prova foi rea-
lizada entre os dias 22 e 
25 de março, no Comple-
xo de Piscinas Olímpicas 
na Ilha da Madeira.  

A competição reuniu 
629 nadadores, sendo 
320 homens e 309 mu-
lheres. Já no dia de sua estreia, Pe-
peu ganhou sua primeira medalha. 
Nos 100 metros livres Pepeu ficou 
com a prata, com o tempo final de 
51s12 – sua melhor marca era de 
51s17.

 As duas medalhas de ouro saí-
ram na especialidade do mato-gros-
sense, o nado borboleta. No sábado 
(24/03), Pepeu foi o mais rápido nos 
100 metros borboleta com o tem-
po de 53s56 e ganhou seu primeiro 
ouro na competição. Seu recorde an-
terior nesse estilo era de 53s89.

O segundo ouro veio no último 
dia de competição (25/03), também 
no estilo borboleta. Pepeu fez o me-
lhor tempo e nos 50 metros garan-
tiu, com a marca de 23s54 (melhor 
marcar anterior, 23s78), o lugar mais 
alto do pódio, pela segunda vez no 
campeonato.

 “Me senti bem durante todo o 
torneio, consegui me preparar bem 

L
no início do ano e  alcancei meus ob-
jetivos, fui campeão no estilo borbo-
leta e vice-campeão no estilo livre. 
O resultado está aí, registrei meus 
melhores tempos na carreira, agora 
é continuar treinando para continuar 
evoluindo”, afirmou Pepeu.

Recuperação pós-cirurgia 
Pepeu assegurou o ótimo desem-

penho na competição em sua prepara-
ção física. O nadador ma-
to-grossense enfrentou 
em 2016 duas cirurgias, 
uma no ombro e outra no 
joelho, ambas realizadas 
no final de agosto. Na 
época o atleta era o úni-
co nadador a representar 
o Estado em competições 
profissionais. 

Pepeu foi trabalhador-atleta da 
indústria Milan Flex, patrocinado 
pelo Serviço Social da Indústria 
(Sesi-MT), entidade do Sistema Fe-
deração das Indústrias no Estado de 
Mato Grosso (Sistema Fiemt). 

Em 2007, o nadador passou a 
treinar na Academia Golfinho Azul, 
com programação de treinamento 
feita pelo técnico da seleção brasi-
leira de natação, Hugo Lobo Filho, 
de Brasília. Pepeu já conquistou 
mais de 700 medalhas. O nadador 
foi medalhista em campeonatos 
como Mercosul, Brasileiro, assim 
como recordista do Centro-Oeste e 
Mato Grosso. Ele também é meda-
lhista nos Jogos Abertos Brasileiros 
(Jabs) e nos Jogos Universitários 
Brasileiros (Jubs), além de campeão 
dos Jogos Mundiais do Trabalhador, 
organizados pela Confederação Es-
portiva Internacional do Trabalho 
(CSIT).

Perfil 

Luiz Pedro Ribeiro Pereira, o Pepeu, nasceu em Cuiabá em 22 de março de 1991 (27 anos), começou a par-
ticipar da natação competitiva em Ribeirão Preto - SP aos 10 anos em 2001 e foi vice-campeão paulista. Em 
2003 voltou para Cuiabá e desde então compete profissionalmente.

 De lá pra cá ele morou e treinou nos Estados unidos e na África do Sul. Hoje vive e treina no Centro olímpico 
em São Paulo. o nadador é o único a competir pelo Estado, já que é patrocinado pelo Serviço Social da indústria 
(Sesi-mT) desde 2009.

Ele é recordista do Campeonato mato-grossense de Natação e Campeonato do Centro-oeste. Ele tem mais 
de 30 participações em campeonatos internacionais, 185 em torneios nacionais e mais de 300 campeonatos 
estaduais. A soma de recorde em campeonatos é de 68 e a de medalhas conquistadas, mais de 700. 

Ele foi destaque na última edição dos Jogos mundiais do Trabalhador, realizada ano passado, em Riga, na 
Letônia, ao conquistar 16 medalhas e bater o recorde da competição de medalhas conquistadas por um único 
atleta. Com as 16 medalhas conquistadas nessa edição, Pepeu confirma sua hegemonia nos campeonatos orga-
nizados pela Confederação Esportiva internacional do Trabalho e soma agora 68 medalhas nos jogos.
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TRANSFERÊNCIAS DE PRESOS

Familiares são contrários à mudança
Manifesto pede a saída do atual diretor da PCE; presos e parentes alegam sofrer ameaças após a morte de um detento durante motim

Por Jefferson Oliveira

ulheres e parentes de detentos 
protestam contra a transferência 
de 135 presos da Penitenciária 
Central do Estado (PCE), de 
Cuiabá, para os presídios de Juí-
na (735 km de Cuiabá) e Água 

Boa (729 km da capital). 
Aproximadamente 100 mulheres se reuniram 

no ato pacífico e pediram justiça e a troca do dire-
tor da PCE, Revetrio Francisco da Costa, que, se-
gundo elas, tem feito ameaças contra os detentos 
e parentes deles.  O protesto ocorreu na tarde de 
segunda-feira (26), em frente ao Palácio Paiaguás 
(sede do governo) e foi até o Fórum de Cuiabá. 
Temendo a segurança delas e dos companheiros 
reeducandos, em conversa com o Circuito Mato 
Grosso, uma das manifestantes relatou o que 
aconteceu. “Foi errado o que fizeram. Muitas aqui 
não têm condições de sair de Cuiabá e aí terão 
que largar tudo para não deixar o marido sozinho, 
começar a morar em outra cidade, começar tudo 
de novo. Fizeram isso sem nos comunicar, nem o 
juiz estava sabendo dessa transferência”, alegou 
uma das manifestantes.

Em ofício elaborado pelas advogadas da mas-
sa carcerária, elas alegam que os detentos vêm 
sofrendo ameaças e agressões psíquicas, morais 
e físicas, e denunciam que a nova direção estaria 
cometendo atos ilegais no estabelecimento penal. 

Outra cobrança é em relação à ameaça sofrida 
por alguns detentos por parte da alta cúpula que 
controla o presídio.

“Que seja afastado o atual diretor, até pelo 
fato do último caso ocorrido no estabelecimento, 
que de forma abusiva autorizou que seus agen-
tes retirassem alguns reeducandos para uma reu-
nião”, afirma trecho do documento.  

Eles alegam que sofreram ameaças diretamen-
te da diretoria do presídio. “Que se algo aconte-
cesse com eles ou seus agentes, ele iria entrar na 
cela e dar um tiro na cabeça de cada um deles e 
dizer que teve um surto e se aposentar com o aval 
do governador”, denuncia trechos do ofício.

M
Além dos 135 detentos transferidos, outros 

presos deverão ser enviados para outras cidades 
nos próximos dias, desta vez os encarcerados no 
Raio 2 e “Shelter”, onde estão os detentos de me-
nos periculosidade, da PCE.

Agressões e fome 
“Esse diretor chegou e tem feito um inferno na 

vida dos nossos maridos, ele tem deixado os presos 
sem comida até às 14h e mentiu ao falar que os 
detentos é que fizeram greve, quando na realidade 
os agentes proibiram a saída dos detentos das celas 
mantendo-os trancados. Fora isso, tem as agres-
sões por parte dos agentes. Esse diretor tem que 
ser trocado urgentemente”, disse uma entrevistada 
à reportagem.

“Buscamos apenas os nossos direitos e não é a 
primeira vez que fazemos isso. Vamos realizar uma 
manifestação de forma pacífica, queremos conver-
sar com as autoridades e passar os problemas en-
frentados pelos detentos no sistema carcerário”.

As famílias ainda não sabem como irão fazer 
para visitar os maridos e filhos transferidos, ou se 
ainda há a possibilidade de eles serem recambiados 
novamente a Cuiabá. De acordo com a fonte do 
jornal, advogados já estão atuando para trazer os 
presos novamente para a capital.

Diretor linha-dura
Em outubro de 2017, o Circuito Mato Gros-

so divulgou uma matéria em que Revetrio Fran-
cisco da Costa, então diretor da Cadeia Pública de 
Cáceres (225 km de Cuiabá), ameaçava atirar na 
cabeça de um agente penitenciário durante uma 
conversa telefônica com o superintendente de 
Penitenciárias, Daniel Lucas Rondon. “Se ele for 
me perturbar lá de novo, vou meter a mão na cara 
dele e se ele colocar a mão na arma, eu mato ele”, 
dizia o diretor em áudio telefônico gravado. De 
acordo com as informações do diretor, após ser 
removido do presídio masculino para o feminino, 
o agente penitenciário Sérgio Gabriel não teria 
gostado da situação e estaria xingando e difaman-
do o diretor perante os companheiros de serviço e 
em grupos de WhatsApp.

Em outro trecho do áudio 
que tem pouco mais de sete mi-
nutos, o diretor chama o agente 
de ‘vagabundo’ e outra agente 
identificada como Fabiana tam-
bém de ser ‘vagabunda’.

“Ter que ficar aturando vaga-
bundo e bandido, pô, o certo é se 
ele incomodar de novo colocar 
no papel e tirar ele da cidade, até 
para dar uma resposta para os 
outros (agentes), que também é 
tudo vagabundo. Aquela Fabia-
na brigou com uma mulher de preso lá dentro da 
unidade por causa do preso. Ai, se não fizer nada 
com eles, os outros também vão sentir no direito 
de ficar me perturbando”, expõe Revetrio.

Procurado na época da reportagem, João batis-
ta Souza, presidente do Sindicato dos Servidores 
Penitenciários do Estado de Mato Grosso (Sinds-
pen-MT), relatou que o agente Sérgio Cabral já 
havia procurado o sindicato anteriormente e fa-
lado sobre o problema enfrentado com o diretor. 
O Sindspen tentou mediar uma conversa entre as 
partes para que pudessem resolver a situação sem 
precisar abrir denúncia no Ministério Publico, po-
rém não foi possível. “Na conversa fica claro que 
ele faltou com os princípios, chamando servidor 
de vagabundo, que não quer trabalhar, e tudo sem 
provas. Faltou mais ética e também respeito, caso 
houvesse algo que fosse encaminhado à correge-
doria. O poder tem subido à cabeça dos mandatá-
rios, que acham que podem fazer o quiserem na 
hora que desejarem”, explicou João Batista.

A reportagem procurou a Secretaria de Justiça 
e Direitos Humanos (Sejudh) e foi informada que 
as medidas que serão tomadas em relação ao caso 
serão repassadas pelo setor jurídico da secretaria, 
que já analisa o caso.

Na terça-feira (20) o diretor autorizou uma 
grande operação de revistas em celas dos raios 3 
e 4 da PCE, onde agentes conseguiram apreender 
78 celulares, 15 chuços, 18 fones de ouvido, 1,6 
kg de cocaína, 30 carregadores de celular, 290 
trouxinhas de maconha e sete facas artesanais.

Durante a revista, os presos iniciaram um 
princípio de motim e durante a confusão o detento 
Jesuíno Cândido da Cruz, 27, acabou sendo mor-
to. A família alega que quem matou Jesuíno foi 
um agente penitenciário ainda não identificado, e 
que além da vítima que perdeu a vida, outras três 
pessoas ficaram feridas. A reportagem também 
recebeu imagens dos detentos feridos com bala 
de elastômero. Após a grande apreensão, deten-
tos iniciaram uma espécie de greve, mas ficaram 
trancafiados nas celas e não estavam saindo para 
custódia, para serem ouvidos em juízo e nem re-
cebendo advogados. A greve dos presos durou até 
sábado (24), quando o diretor, juntamente com a 
Sejudh, decidiu transferir 135 presos no dia de 
visita na PCE.

Presos ordenaram ataques e agen-
tes penitenciários

A Sejudh juntamente com a direção da PCE 
alega que os presos transferidos foram identifica-
dos por meio de serviço de inteligência como sen-
do os principais ‘cabeças’ do Comando Vermelho 
(CV-MT) que atuam dentro do maior presídio do 
estado. Eles estariam ligados com ataques sofridos 
a agentes penitenciários na última semana. 

O primeiro ataque aconteceu na quinta-feira 
(22) na casa de um agente penitenciário, localizada 
no bairro Nova Conquista, em Cuiabá. Já sexta-
feira (23) o Sindicato dos Agentes Penitenciários, 
localizado no bairro CPA IV, também foi alvo de 
ataque criminoso. 
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A P R E S E N T A :

ExAME DE ORDEM

Por Assessoria 

Para se inscrever é necessário doar 3 litros de leite longa vida que devem ser entregues durante a matrícula na sede da instituição 

s compras coletivas caíram no gosto 
do brasileiro e vieram para ficar. E 
o Direito do Consumidor não podia 
ficar alheio a isso. muitas empresas 

desse ramo têm cometido falhas como: efe-
tuação de cadastro sem a correta exibição 
dos termos de uso e a política de privacida-
de ou, mediante aceitação obrigatória, falta 
de meios que facilitem o atendimento do 
consumidor, não verificação da idoneidade 
dos fornecedores com os quais contrata, 
produtos ou serviços em dissonância com 
o que é anunciado e a não entrega dos 
mesmos.

Essa nova forma de comércio baseia-
se num círculo vicioso em que, através da 
intermediação dos sites de compras cole-
tivas, as empresas põem à disposição uma 
quantidade enorme de produtos e serviços, 
levando à produção em larga escala destes 
com, consequentemente, um custo muito 
baixo ao consumidor, que, por sua vez, tem 
acesso aos mesmos por meio de generosos 
descontos.

Desta forma, condicionar o cadastro 
à aceitação prévia dos termos de uso e a 
política de privacidade, ou a total ausência 
destes, fere frontalmente os princípios de 
autonomia de vontade e liberdade de esco-
lha inerente ao consumidor, consagrados no 
inciso ii do art. 6ª do Código de Defesa do 
Consumidor. outrossim, a falta de disponibi-
lização de meios que proporcionem o aten-
dimento ao consumidor viola frontalmente 
o inciso V do art. 4ª do Código de Defesa 
do Consumidor e o decreto 6.253/2008, 
que regulamenta o serviço de atendimento 
ao consumidor.

A principal alegação dessas empresas, 
principalmente no tocante à divulgação e 

entrega do produto ou serviço, é que elas 
são apenas intermediárias, ficando seus 
parceiros responsáveis pelo dano causado. 
Tal linha de raciocínio não procede, pois 
o site de compras coletivas e os seus par-
ceiros comerciais fazem parte da relação 
de consumo, uma vez que participam do 
fornecimento de produtos e serviços, ten-
do vínculo direto nos estágios de oferta, 
publicidade e transação financeira entre as 
partes envolvidas.

Desta forma, não têm qualquer razão de 
ser as alegações dessas empresas acerca 
da isenção ou diminuição de sua respon-
sabilidade, estando as mesmas, portanto, 
impostas aos ditames do art. 14, 31 e 37 do 
Código de Defesa do Consumidor.

As decisões recentes na justiça brasileira 
tendem a trilhar esse caminho. Em processo 
a que demos entrada, a cliente comprou, por 
meio de um site de compras coletivas, um 
pacote de viagem à Argentina para ela e seu 
marido. Eles não conseguiram usufruir do 
pacote e a empresa não devolveu o dinhei-
ro gasto, e em sentença proferida, a juíza 
condenou a empresa à devolução da quantia 
paga, bem como à indenização por danos 
morais no valor de R$ 4.000,00.

Por tudo isso, cabe ao consumidor ficar 
atento a essas questões e lutar por seus 
direitos quando for lesado por empresas 
de compras coletivas. Entretanto, com o 
aumento das ofertas, os problemas come-
çaram a surgir e os direitos do consumidor 
passaram a ser ignorados. As empresas não 
assumem responsabilidade por problemas 
decorrentes das vendas, não oferecem 
informações suficientes ao consumidor e 
divulgam descontos maiores do que real-
mente são.

Se o consumidor, 
ao se utilizar desses 
serviços, passou por 
problemas como uti-
lização indevida de 
dados pessoais, cláu-
sulas abusivas de 
isenção de responsa-
bilidade, publicidade 
enganosa por meio 
de desconto maquia-
do, ausência de in-
formação referente 
ao número mínimo 
de compradores, des-
respeito ao direito 
de arrependimento, 
ele tem direito de 
buscar reparação ju-
dicial pelos danos 
causados.

Mania: as compras coletivas, os 
perigos e os direitos do consumidor

ARTIGO

o próximo dia 8 de abril, a Or-
dem dos Advogados do Brasil 
(OAB) realiza mais um Exame 
de Ordem, que está em sua xxV 
edição. Milhares de pessoas es-
tão se preparando para a primei-

ra fase da prova em todo o país. 
E para ajudar os inscritos, que buscam o 

registro profissional, o Damásio Educacional 
promove simultaneamente em todas as suas 
unidades no Brasil o ‘Dia Damásio OAB’, que 
consiste em um ‘aulão’ com revisões de maté-
rias para aqueles que irão prestar o xxV Exame 
de Ordem.

O evento acontece durante toda a sexta-fei-
ra (6), das 7h às 16h e é transmitido em tempo 
real para mais de 250 unidades no Brasil, com 
retransmissão no sábado (7), no mesmo horário.

“Nesse megaevento serão ministradas au-
las das disciplinas do Exame de Ordem, com 
professores especialistas em preparatórios para 
OAB, com muitas dicas, orientações e destaque 
dos temas mais recorrentes na prova”, explica 
Adriana Rizzieri Zaque, gestora do Damásio 
Educacional - Unidade Cuiabá.

As inscrições podem ser feitas diretamente 
na instituição, localizada na Rua A, 296, bairro 
Morada do Ouro, em Cuiabá, mediante a doa-
ção de 3 litros de leite longa vida, que devem 
ser entregues no ato da matrícula. Mais infor-
mações podem ser obtidas pelo telefone: (65) 
3052-2188.

Além disso, exclusivamente no próximo sá-
bado, 31 de março, das 8h às 16h, acontece o 
Start OAB – uma revisão dos conteúdos mais 
importantes na reta final de preparação para a 
primeira fase do Exame.

O evento é interativo, gratuito e não depen-
de de inscrição. Alunos e não alunos de todo o 
Brasil podem participar. O cadastro pode ser 
realizado por meio do endereço: http://servicos.
damasio.com.br/startoab/

Na quinta-feira 5 de abril, ocorre o Gabari-
tando Ética com o professor Marco Antonio, que 
realiza uma importante revisão dos principais 
temas da disciplina “Ética Profissional”. Será 
transmitido ao vivo, pela manhã (7h às 11h), e 
reprisado à tarde (13h às 16h30) e à noite (18h 
às 21h30). Informações gerais e o conteúdo do 
curso podem ser obtidos no endereço: https://
www.damasio.com.br/evento-online-gabaritan-
do-etica-e-dia-damasio-1-fase/p

Com a arrecadação oriunda das inscrições 
para o Dia Damásio, cinco instituições serão 
beneficiadas: Associação Pestalozzi de Cuiabá, 
Hospital de Câncer de Mato Grosso, Santa Casa 
de Misericórdia Cuiabá, Sociedade Beneficente 
de Proteção à Criança e ao Adolescente e Proje-
to Padre Firmo.

N

ISENÇÃO GARANTIDA

omo o portador de doença grave 
tem direito à isenção do imposto 
de Renda, caso ele tenha pago algo 
indevidamente, esse valor deve ser 

restituído. Assim entendeu a 7ª Turma do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por 
unanimidade, ao dar provimento à apelação 
interposta por um aposentado que pretendia 
a declaração de isenção de imposto de Renda, 
sob o argumento de ser portador de moléstia 
grave, com a consequente restituição do que 
foi pago.

insatisfeito com a decisão do Juízo da 17ª 
Vara da Seção Judiciária de minas Gerais, que 
julgou extinto o processo sem julgamento do 
mérito, com a condenação da parte autora 
ao pagamento de honorários advocatícios, 
o apelante recorreu ao TRF-1.

Ao analisar o caso, a relatora, desem-
bargadora federal Ângela Catão, destacou 
inicialmente que o valor atribuído à causa é 
superior ao limite fixado no artigo 3º da Lei 
10.259/01, razão pela qual é competente o 
juízo federal para processar e julgar a ques-
tão demandada. isto posto, a magistrada deu 
provimento ao recurso de apelação, nessa 
parte, anulando a sentença que extinguiu o 

Portador de doença grave 
que pagou IR será restituído

Por Conjur

C
processo sem resolução de mérito.

Para a relatora, ficou devidamente com-
provado nos autos que o autor é portador 
de cardiopatia grave e com isso deve ser 
afastada a tributação pelo imposto de Ren-
da de seus rendimentos.

Ainda quanto à isenção do imposto, a 
desembargadora entende que a desobriga-
ção ao desconto engloba os “rendimentos 
salariais” do portador de moléstia grave, 
e não só os “proventos de aposentadoria”, 
pelo seu caráter alimentar. isso porque, em 
razão da sua perda salarial com remédios, 
tratamento médico especializado e exames 
periódicos, a isenção deve ser deferida a 
toda situação em que caracterizadas as 
patologias da Lei 7.713/88.

Quanto à restituição, a magistrada afir-
mou que deve ser aplicada apenas a taxa 
Selic, uma vez que os valores a serem res-
tituídos são posteriores a janeiro de 1996.

A turma acompanhou a relatora e deu 
provimento à apelação, anulando a senten-
ça e, prosseguindo no julgamento, na forma 
do disposto parágrafo 3º, inciso i, do artigo 
1.013, do CPC/2015, julgou parcialmente 
procedente o pedido.

(Com informações da Assessoria de Im-
prensa do TRF-1) 

Processo 2009.38.00.027273-0/mG

A

Damásio prepara você para 1ª fase

Rui LiCiniO De CAstRO 
PAixãO FiLhO     
é advogado cível e 
membro da Comissão 
de Defesa do Consumi-
dor da oAB-Santos.
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CULTURA
Por Luiz Marchetti

Luiz Marchetti é cineasta 
cuiabano, mestre em 

design em arte midia, 
atuante na cultura de 

Mato Grosso e é careca.

Qual é a relação entre patroa e doméstica através da alimentação, e tudo que está envolvido nela, o comprar, o preparar, o servir, o experimentar? 
Quais são as relações de poderes que acontecem nessa relação dentro do espaço social: a casa? Qual a diferença entre os modos de saber e fazer 
entre elas? 
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Matheus de Luca atualmente é produtor cultural em artes cênicas no Sesc Arsenal e conselheiro 
municipal e estadual de Cultura. Dedica-se aos estudos em marketing cultural e políticas culturais

Cuiabano de 23 anos, MATHEUS 
é produtor cultural por experi-
ência profissional. Graduado em 

Comunicação Social - Publicidade e 
Propaganda na UFMT. Diretor artís-
tico, coreógrafo, professor e bailari-
no especializado em danças urbanas. 
Já estudou ballet clássico, jazz, dan-
ça contemporânea e danças urbanas 
de 2004 a 2009 na Cia. Voo Livre em 
Cuiabá. Em 2009 ingressou na Acade-
mia de Artes do Colégio Isaac Newton, 
onde participou ativamente da funda-
ção do núcleo de pesquisa de danças 
urbanas MUV, que posteriormente em 
2011 tornou-se a Cia. MUV Hip Hop 
Dance. Aperfeiçoou a formação como 
coreógrafo e bailarino em cursos e 
workshops nacionais e internacio-
nais. Conheci Matheus durante a Copa 
de 2014, eu dirigia a Arena Cultural e 
ele participava de um flashmob, o que 
era para ser algo intencionadamente 
“perdido na multidão”, ele se destacou. 
Pelo empenho na dança, pela serieda-
de na investida da expressão artística 
coletiva. Se sua técnica com dança por 
um lado o coloca como um dos melho-
res profissionais de nossa atualidade, 
sua comunicação por outro o apresen-
ta como gestor impecável. Com conhe-
cimento dos melhores movimentos e 
coletivos nacionais, Matheus é o que-
ridíssimo da dança mato-grossense 
atual num misto de competência, ou-
sadia e carisma. 
BRAVO! INFO: (65) 98150 0520

COTIDIANOS NA 
COMENSALIDADE
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Há dez anos morando em Chapada dos Guimarães, a professora, pesquisadora, escritora  e filósofa Maria Luisa Jimenez Ji-
menez entrevista mulheres no método da sociologia do cotidiano. Na praça, na fila do ônibus, na feira, qualquer lugar pode 
ser uma situação de pesquisa. Maria Luisa é doutoranda em Estudos de Cultura Contemporânea pela Universidade Federal 

de Mato Grosso (UFMT). Malu, como é conhecida, conseguiu através de um edital da Editora Letramento lançar seu livro com a 
pesquisa que promoveu durante o Mestrado na UFMT. Seu trabalho questiona a condição das Empregadas Domésticas, desde a 
senzala até os quartinhos de empregadas nos dias atuais. Estas páginas dão voz a mulheres, na sua maioria, negras e pobres, para 
contarem suas próprias histórias por elas mesmas. Mas para que o livro seja lançado, é fundamental na pré-venda vender pelo 
menos 100 livros online, assim o CULTURA EM CIRCUITO pede sua ajuda, para Malu atingir essa meta e deixar registradas essas 
histórias de mulheres, quase nunca valorizadas e ouvidas. PARTICIPE! INFO: (65) 99301 8851
Entre no link e reserve seu livro agora mesmo.
http://grupoeditorialletramento.com.br/produto/pre-venda-domesticas-cotidianos-na-comensalidade-r-4200-r-700-frete/

QUEM É MATHEUS DE LUCA?

MATHEUS DE LUCA: “O setor cultural em Mato-Grosso carece de especialistas das áreas dedicados às artes: produtores culturais, administradores, políticos, comunicadores, entre outros. acredito que a 
transformação do cenário local só será possível através dos movimentos colaborativos, do planejamento estratégico e do desenvolvimento de políticas públicas que compreendam a economia da cultura local 
e nacional, buscando a sustentabilidade e rentabilidade das produções artísticas”. 
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APELIDOS CUIABANOS
Na Cuiabá terra de D. Aquino Corrêa, anti-

gamente os apelidos sempre foram destaque 
e eram tão usados quanto os nomes próprios. 
Quase todos os nascidos na terra-mãe tinham 
os seus apelidos criados dentro da família e na 
convivência na infância, na escola, na rua, sendo 
tratado de forma normal na vida cotidiana, de 
forma bem descritiva, o modo pelo qual passa-
riam a ser conhecidos. É bem notável a precisão, 
bem como a criatividade com senso de humor, 
como era tratado o apelido nas pessoas. A com-
paração da vítima em torno dos apelidos era de 
forma vegetal, animal, focalizava bem o aspecto 
da semelhança onde caía como luva o apelido 
na língua popular. Então alguns apelidos que fi-
caram até na memória do povo cuiabano como: 
Zé Boloflor, Petelé, Saramella Cabeça de Gamela, 
Pau de Fumo, Tereza Carnavalesca, Maria Perna 
Grossa, Maria Mulata, Bembem, outros apelidos 
marcantes que até hoje são lembrados pela nova 
geração.              

SEXTA-FEIRA SANTA
O povo cuiabano sempre foi profundamente 

religioso. Na terra das tradições, antigamente 
quando se falava em Paixão do Senhor, desde as 
quintas a partir das 12h, as pessoas não faziam 
mais nada de limpeza de casa, só elaboravam 
cardápio à base de uma suculenta peixada e uma 
saborosa canjica. O silêncio na Grande Cuiabá 
era o mais profundo, a não ser o canto dos pás-
saros e as orações em torno de Jesus crucificado 
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para se animar a sofrer tudo por seu amor. Anti-
gamente havia as irmandades, e os seus cunhos 
à vida religiosa foram: Irmandade do Senhor 
Bom Jesus, Irmandade de São Benedito, Irman-
dade de São Miguel e Almas, Irmandade de Nos-
sa Senhora da Boa Morte, que se reunia ao Alto 
Litúrgico na Catedral Basílica do Senhor Bom 
Jesus de Cuiabá e Procissão do Senhor Morto. 
Os fiéis cristãos viviam, na tarde da sexta-feira, 
com o coração sensível ao abandono, ao silêncio, 
ao sofrimento, à sede, à paciência e à serenidade 
do Mestre. O grito do Senhor chegava aos cantos 
dos corações dos católicos na Grande Cuiabá.   

TOTALMENTE ESQUECIDO   
Há anos que o jornalista de sociedade Cesá-

rio de Almeida se distanciou da vida do glamour 
das badalações sociais, onde era paparicado por 
nomes e sobrenomes da sociedade, mas termi-
nou a sua missão no planeta Terra carregando 
o peso da cruz. Viveu os seus dias de vida ten-
do de conviver com uma mendicância sem fim; 
foram poucos aqueles a quem ele badalava em 
sua coluna social nas décadas de 60, 70 e 80 que 
lhe estenderam a mão. O seu exemplo serviu de 
espelho para muitos profissionais da área do co-
lunismo social acerca da ingratidão. Hoje em dia 
poucos se lembram dele, caiu num esquecimen-
to total com vários profissionais da área da im-
prensa escrita, falada e televisada. A vida é uma 
escola, o mundo, uma grande sala de aula. Aqui 
você aprende fazendo o certo, e aprende errado. 
E tendo aprendido, livre-se de errar ou enganar. 
Use esse aprendizado tão somente para a sobre-
vivência em sagacidade. 
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Carlinhos é jornalista
e colunista social 
cultura@circuitomt.com.br

Semana Santa é a mais importan-
te dentro do calendário da cele-
bração católica.

A Paixão, a Morte e a Ressur-
reição de Jesus Cristo é o momen-

to em que Jesus sofreu por todos os homens e 
ressuscitou ao terceiro dia, no mais profundo 
mistério da fé.

No domingo antes da Res-
surreição de Jesus Cristo os 
fiéis em procissão levam nas 
mãos ramos de oliveiras como 
símbolo de sua devoção a 
Jesus.

O povo deixou de lado toda 
uma história da Paixão de 
Cristo, da Semana Santa e dos 
jejuns que só perduram du-
rante os 40 dias da Quaresma.

Na sexta-feira da Paixão, 
em sinal de penitência e res-
peito pelo nome de nosso 
Santo Pai, o jejum de não co-
mer carne é o sinal de fé e 
compaixão.

Por representar o nasci-
mento e a vida, os apóstolos 
adotaram como símbolo de 
vida comer peixe na sexta-
feira santa, homenagem dos 
cristãos à penitência do sofri-
mento na cruz.

Um dos mercados que tem enorme altera-
ção é o dos consumidores de peixes e bacalhau 
que agrega uma quantidade de aquisições des-
tes produtos nesta época.

Os ovos de Páscoa durante as festividades 
comemoram o início da primavera e a época do 
plantio representa a fertilidade e a vida.

A Páscoa é a data mais importante do ca-
lendário para as indústrias de chocolates. O 
comércio dos fabricantes e os varejistas de um 
modo geral aumentam suas vendas com gran-
des expectativas juntamente com o marke-
ting nas propagandas em todos os meios de 
comunicação.

O nosso país está passando por momentos 
de grandes definições e inseguranças. Tempo 
de refletir sobre o que um Homem fez por toda 
a humanidade sem ter nada em troca.

A todos nós fica em nossos corações a gran-
de missão da fé e da coragem.

“Amai-vos uns aos outros como Eu vos 
amei”.

Feliz Páscoa!

www.facebook.com/arqedmilsoneid

A

Paixão de Cristo
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Edmilson é arquiteto 
e festeiro oficial da 
Praça Popular 
cultura@circuitomt.com.br



Nesta sexta-fei-
ra 30 de março 
às 20h, Cuiabá 
comemora no 
e s p a ç o  M e -
tade Cheio a 
apresentação 
de um artista 
megaquerido 
por todos nós, 
o multitalen-
toso, a lenda 
viva: Jhon Dou-
glas. O espetá-
culo musical 
de Jhon será 
a trilha para 
nos apresen-
tar uma série 
inédita de pin-
turas em acríli-
co sobre papel. 
Jhon exibiu seu trabalho em diversas galerias, exposições e eventos 
no Brasil e no exterior. Imperdível! INFO: www.cargocollective.
com/jhondouglas
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Você pode participar do Garimpo Cultural submetendo 
sugestões para o seu evento, sua pesquisa artística, livros 
ou oficinas. Mande para marchetti@circuitomt.com.br

O Coletivo de artes cênicas de MT O Levante é formado pelos 
grupos Solta Cia de Teatro, Theatro Fúria e Cia Thereza Helena. O 

Levante está come-
morando seu pri-
meiro ano de vida 
no Festival Inter-
nacional de Teatro 
de Curitiba, conhe-
cido como “a vitrine 
do teatro brasileiro”. 
Se estiver visitan-
do Curitiba, presti-
gie este coletivo de 
Mato Grosso.  Pro-
gramação no www.
facebook.com/ole-
vante.teatro. INFO: 
(65)99984 1026

Com texto e direção geral de Edu Rodrigues o Cine Teatro 
Cuiabá apresenta no sábado 31 de março e domingo 1º de abril 
esta peça que mostra um diálogo entre Chico e Emmanuel, trajetó-
ria de reencarnações e, principalmente, o trabalho de Emmanuel 
junto ao médium Chico Xavier. A obra também apresenta perso-
nagens marcantes como Allan Kardec, Jesus Cristo, Padre Manuel 
da Nóbrega, Senador Publio Lentulus, entre outros. Às 19h com 
classificação para 10 anos. INFO: (65) 2129 3848 e 99635 3486

FEStiVal iNtErNaCioNal DE tEatro DE CuritiBa >

oFiCiNa lEituraS DE moVimENtoS >
JHoN DouGlaS CaNta mato >

Chame os amigos e reserve uma mesa para este sábado 31 de 
março na Casa do Parque, um acústico com Thiago Vidotti nos 
vocais e violão e Fred Martins no cajon. O show perpassa dife-
rentes artistas do pop ao rock , antigos e atuais, internacional 
e nacional. O repertório tem artistas como Bruno Mars, Jason 
Mraz, Michael Jackson, além de Creedence, U2 e Elvis.
INFO: (65) 3365 4789 e 98116 8083. 

MISSÃO GUINÉ-BISSAU >

POP-UP! >gARIMPO CULTURAL
Por Luiz Marchetti

EMMANUEL - A LUZ DE CHICO XAVIER >

Inscrições abertas no Sesc Arsenal! Nos quatro dias com 
a oficineira carioca Priscila Maia, haverá exercícios práticos 
e leituras se debruçando sobre as seguintes questões: O que 
significa pesquisar em dança contemporânea? Ética e estética: 
entrelaçamentos possíveis.  Modos de pensar: onde e como 
a dança contemporânea pode existir? De terça 3 a 7 de abril 
das 8h às 12h. Taxa de inscrição: 2 litros de leite UHT. Vagas 
limitadas. INFO:(65) 3616 6909

A ONG Get a Smile está promovendo uma noite filantrópica 
com os cantores PEDRO VALENÇA e RIANE JUNQUEIRA no 
Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros; será nesta quinta 29 
de março às 19h30. A programação pretende arrecadar fundos e 
comprar medicamentos para a próxima missão que será realizada 
em Guiné-Bissau. O Get a Smile ajuda levando para o país neces-
sitado uma equipe multidisciplinar de profissionais (médicos, 
enfermeiros, cirurgiões-dentistas, nutricionistas). 

INFO: (65) 98408 4957
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Jacqueline Vieira Haddad é 
advogada, Gestora  de 
internacionalização, imigração e 
cuiabana
jackieinlondon@hotmail.com

stava a refletir sobre as manias, 
“jeitinhos” e costumes dos povos, 
especialmente o brasileiro, o que 
me deixa extremamente irritada. 
Existem situações muito simples, 
como responder mensagens com 

um simples sim, não, ok, que fariam toda uma 
diferença no dia a dia do outro e consequen-
temente na vida das pessoas ao seu redor. As 
coisas circulam e fluem, invés de ficarem em-
pacadas, inertes, à espera do sinal do outro. Se 
você assume uma responsabilidade boba e não 
cumpre, isso resultará em prejuízo de tempo, 
dinheiro e entusiasmo. Essa palavra se chama 
comprometimento.

Cada vez que sua palavra é honrada por 
seus gestos, ela se torna mais forte. Quando 
você dignifica sua relação com os outros, dig-
nifica também sua relação com você. Já os que 
prometem e não cumprem, vivem criando pro-
blemas para si mesmos.

Lembrei-me do Japão e suas virtudes. Uma 
delas é o seu espírito de trabalho em grupo, da 
coletividade. Procuram não fazer coisas que 
prejudiquem o convívio na sociedade. Com cer-
teza o país não teria evoluído e nem se reer-
guido tão rápido diante de todas as catástrofes 
por que já passou se não fosse a união entre 
eles.

Uma outra característica da cultura japo-
nesa é a resiliência, a capacidade de o povo 
de lidar com os problemas, vencer obstáculos 
e não ceder à pressão, seja qual for a situação. 
E a paciência em situações sociais cotidianas. 
Dificilmente você verá algum deles dando chi-
lique em uma fila de supermercado, no trânsito 
ou no restaurante devido à demora. Tratar bem 
o próximo, com sorrisos e saudações educadas, 
é uma arte e tem um nome em japonês – Keigo.

No Japão, o troco é sagrado e cada cen-
tavo é devolvido corretamente. Não entendo 
por que no Brasil colocam-se preços, cujo 
troco (mesmo que centavos) não é devolvi-
do. Receber gorjetas, como forma de agrade-
cimento, pode ser ofensa para muitos. Eles 
não entendem por que recebem dinheiro 
por um serviço pelo qual já estão pagando. 
Eles se sentem mais gratificados com um ge-
neroso “obrigado” e elogios ao seu serviço.

Pontualidade é uma tarefa difícil entre 
brasileiros (inclusive a minha), mas muito 
comum em vários países. Chegar com an-
tecedência é muito comum. Ninguém quer 
correr o risco de perder credibilidade por 
causa de um atraso.

Dirigir bêbado, jamais. Chamem um táxi. 
O próprio bar ou restaurante se encarrega 
de fazer isso quando percebem que o clien-
te está embriagado. A sua vida e a do outro 
têm valor. Multa pesada e prisão podem ser 
inevitáveis.

Fofoca é uma coisa que não acontece no 
Japão. O respeito à privacidade é muito im-
portante. É um povo discreto, que não gosta 
de se expor, e não faria isso com o próximo. 
Às vezes eles exageram que acabam se iso-
lando do convívio social. Raríssimas vezes 
costumam interferir na vida dos outros.

Ganbaru – exprime a força de vontade 
para superar os problemas individuais ou 
coletivos. Seja no que for, dar o melhor de 
si e oferecer todo o seu potencial. Isto sig-
nifica ter comprometimento com sua tarefa, 
levando-a até o fim. Confiar é um ato de fé; 
acreditar inteiramente na outra pessoa sem 
saber o que vai receber em troca, persis-
tência, tenacidade, perseverança e trabalho 
duro. Essas características permitem que o 
povo japonês supere situações difíceis ao 
longo dos tempos. E isso se transformou em 
um conceito de vida importante na socieda-
de e cultura japonesa.

Perdemos nossas razões por palavras 
não cumpridas. A palavra tem poder, e são 
elas que fazem com que o nosso caráter se 
revele. Ela se mede por nossa determinação, 
respeito, comprometimento com o próximo 
e com a sociedade em que vivemos. Se o Bra-
sil fosse um povo unido, menos individua-
lista e de comprometimento com o coletivo, 
estaríamos vivendo muito melhor, com mais 
compaixão, justiça, lealdade, honestidade e 
honradez.

Japão – sua 
palavra tem valor

E

http://https://goo.gl/p1VYvd
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Cristian Siqueira, ou Karaiman, é 
Sacerdote umbandista, fundador do 
Muc, estudante de Direito e amante 
de tudo que envolva o mundo astral. 
cristi-siqueira@hotmail.com

Sentir para crescer

s partes frontais das Lojas Maçôni-
cas geralmente são um texto filosófi-
co de forma simbólica para a rápida 
leitura daqueles que passam em sua 
frente. Um dos símbolos que mais 

me deixa reflexivo quando vejo é o par de pe-
dras que algumas lojas ostentam em sua facha-
da: uma lapidada e outra rolada.

As pedras representam aquilo que outras 
correntes, como, por exemplo, o catolicismo, 
também manifestam através de outros símbo-
los: a necessidade do trabalho interno e pesso-
al no intuito de nos tornarmos novos homens e 
novas mulheres com a missão de fazer a dife-
rença na sociedade em que vivemos. Em algum 
momento da vida nos enxergamos como aquilo 
que somos: a pedra crua, rolada, imperfeita e 
despida de beleza que ao longo do caminho se 
estaciona assumindo para si a calma e a tran-
quilidade como missões de vida, obstante, esse 
enxergar-se não possui o mesmo resultado 
para outras pessoas que ao se verem dessa for-
ma enxergam a necessidade de se trabalharem 
para que da imperfeição nasça a beleza perfeita 
e da tranquilidade surjam o socorro e a ação do 
trabalho pessoal e fraterno. Uns chegam onde 
estão se mantendo como são, já outros buscam 
o seu lugar permitindo serem trabalhados, re-
novados, sem titubear frente à dor do trabalho 
do aperfeiçoamento.

Esta semana nos traz, de forma ritualística, 
bíblica e fática, momentos poderosos de refle-

xão. Em nossa memória existe a história de 
um homem que, descobrindo sua missão, não 
temeu nem tampouco esmoreceu na hora de 
cumpri-la e realizá-la. Alguns acreditam que 
ele não teria como fugir daquilo a que foi con-
denado, já eu acredito que aquilo foi resultado 
de sua escolha, ele muito bem poderia não se 
submeter às situações por que passou, teve 
oportunidades até o fim de negar sua missão 
e dizer não à realização de uma história que 
vence o tempo e os homens, obstante, cônscio 
de sua missão, de seu papel e sobretudo acei-
tando passar pelo trabalho que transformaria 
a pedra bruta em rocha perfeita, se rendeu 
com poder e autoridade ao seu papel, missão 
e trabalho. Seu exemplo perdura e continua 
sendo um modelo ao nosso tempo de que é 
possível sim enfrentar o temor e o receio em 
busca de um ideal, de uma fé, de um desejo. Ao 
vermos as propagandas da Páscoa, as celebra-
ções litúrgicas, as pregações dos missionários, 
as preces dos homens de fé, não podemos nos 
esquecer de que a origem disso tudo teve seu 
ponto sobre um homem pobre, sem recursos, 
sem amigos e sem renda financeira. A origem 
disso tudo se baseou em um quase mendigo 
que com suas palavras agitava sua sociedade 
e sem se preocupar com a ausência da cama 
ou da refeição certa dava o exemplo de que 
do Alto nunca nos falta o amparo. Devemos 
nos lembrar que ele viveu, vive e viverá, como 
tantos outros enviados, e, vendo isso, nos ques-
tionarmos: é a pedra rolada que devo estar ou 
a rocha trabalhada é a que devo me transfor-
mar??? Se sua opção for a segunda, tenha força 
e coragem; lute por você e lute pelos outros; 
aquele que antes trilhou esse mesmo caminho 
te convida a ser sal da terra e luz do mundo. 
Sempre há sal e luz a menos, mas nunca esta-
mos sem tempero e luz a serem produzidos... 
Feliz Páscoa. 
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José Carlos Branco é 
empresário
cultura@circuitomt.com.br

ue o bom Deus nos permita aben-
çoar com o seu amor a todos nessa 
reunião.

Bem sabemos o quanto somos 
beneficiados pelo plano espiritual 

superior, que nos envia os seus mensageiros de 
luz para nos conduzir os passos aqui na Terra. 
Recebemos instruções diariamente acerca do 
decidir, do atuar. E tantas vezes deixamos que 
esses valorosos ensinamentos sejam perdidos 
por nossa displicência, e vamos como rebeldes 
seguindo pela vida afora.     

Mas o tempo passa e percebemos que nos 
falta algo no coração. O vento da tristeza nos 
lança em angústia profunda e, por vezes, nos 
defrontamos em ruína moral.

É chegado o momento de organizarmos 
nossas ideias e reciclarmos as até então vividas 
e tidas como satisfatórias, pois a vida se adian-
ta no tempo.  E, guiados por Jesus, cresçamos 
em sabedoria e sejamos constantes na carida-
de, perdoando, reparando o mal e servindo em 
favor do bem.

O poder que temos em nossas mentes faz 
com que possamos equilibrar débitos, dessa e 
de tantas outras existências, através de servir a 
Jesus. Derramar lágrimas de sofrimento é coi-
sa do passado, de quando ainda éramos almas 
agarradas à ignorância de convenções de regi-
mes sociais impositivos (seitas, religiões, falsos 
sindicatos e ONGs etc.), nunca instituídos por 
Jesus.

Portanto, é hora de ditar nova regra à nossa 
consciência, buscando no amor a paz e a tran-
quilidade para nossos corações.

Que possa o Mestre Jesus abençoar cada um 
de nós, enquanto nos dedicamos ao serviço do 
bem em seu nome.

Do sempre presente.

MARCO ANTONIO NARDEZ BRANCO

Mensagem Psicofonada por: Marco 
(espírito)

Do Livro: “Por Amor: Eles Voltaram!...”.
De Nosso Grupo Mediúnico: “Mente e Luz”

O poder de 
decisão da mente

Q

ou muito grata ao povo Nambiqua-
ra, especialmente aos grupos do 
Cerrado, Chapada dos Parecis. Se-
nhores da arte de contar “histórias 
de antigamente”, repassaram-me 

tantos e tantos saberes, fazendo-me acredi-
tar que a magia da vida está em entendê-la 
com muito encantamento. Na aldeia, recor-
dam de um tempo de alegrias, de um tempo 
de tristezas. A memória coletiva, enriquecida 
pela memória individual, permite uma bri-
colagem de acontecimentos pouco contem-
plada pelo Ocidente. Olhando o mundo com 
olhos gregos, é como se eles estivessem em-
bebidos da água fresca de Mnemosyse e da 
seiva da eternidade fornecida por Clio, como 
um antídoto ao esquecimento. Na aldeia, di-
vertidamente chegamos a trocar de nomes, 

S

Jacutinga: ser 
trezentos, trezentos e 
cincoenta
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Anna é doutora em história, 
etnógrafa e filatelista.
cultura@circuitomt.com.br 

A arte de se alimentar... 
Feliz Páscoa!

s vezes pensamos que se alimen-
tar é apenas comer algum alimen-
to como hambúrguer, batata frita, 
sorvete e refrigerante. Mas não, 
isso é somente comer. Alimentar-

se é outra coisa, é trazer alimentos ao nosso 
corpo físico e alimentos que foram feitos sob 
medida para nós, assim como tudo que brota 
do chão e o que dá em árvores. Isso foi feito 
para nós. Se você pensar em nossos ancestrais 
mais antigos, o homem foi feito para comer o 
que brota do chão e o que dá em árvore, ou 
seja, frutas, castanhas, verduras etc. Porém, 
a indústria de alimentos foi evoluindo, cres-
cendo, inventando coisas e nós começamos a 
comer essas coisas industrializadas e a achar 
que isso é alimentação. Entretanto, é muito 
diferente comer de se alimentar. Comer signi-
fica qualquer coisa que colocamos na boca e 
engolimos. Já se alimentar significa procurar 
nutrientes para que o nos-
so corpo tenha saúde. A ali-
mentação não vem somen-
te da comida, ela vem do 
sono, respiração, água e da 
nossa conexão espiritual. 
Uma alimentação saudável 
e em quantidade adequada 
contribui para a saúde total 
do organismo, memória e 
energia. Alguns alimentos 
estimulam a memória, o 
raciocínio e ajudam até a 
melhorar a concentração. O 
ômega-3 favorece a comu-
nicação entre os neurônios 
e, assim, melhora a con-
centração, a memória e o 
aprendizado em geral. Pode 

Wania Monteiro de Arruda  
é nutricionista funcional, 
aficcionada em receitas saudáveis 
e saborosas, que divulga em seu 
site e no insta 
@wmarruda
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ser encontrado em peixes de água salgada 
como sardinha, arenque e cavala, além das se-
mentes. As vitaminas do complexo B ajudam 
na energia, melhoram a memória e auxiliam 
na comunicação dos neurônios e no desenvol-
vimento deles. Está presente principalmente 
em proteínas animais (carne vermelha, aves 
e ovos), em leguminosas como feijão, lentilha 
e grão-de-bico, e nas sementes, como nozes, 
castanhas e amêndoas. A sálvia melhora a ca-
pacidade de concentração e o aprendizado. O 
açafrão inibe a morte de neurônios, no máxi-
mo uma colher de chá por dia (pode ser usado 
no arroz). O ferro que forma a hemoglobina e 
oxigena o sangue e o cérebro, fortalecendo as 
partes metabólica e energética, é encontrado 
na gema do ovo, feijão, sardinha, carnes escu-
ras do frango e carnes vermelhas. Os nitratos 
aumentam a irrigação do sangue no cérebro 
e são recomendados para quem desenvolve 
trabalhos intelectuais. A indicação é consumir 
beterraba, repolho, espinafre, nabo e aipo. A 
colina é um aminoácido importante para as 
células nervosas que ajuda, portanto, a me-
mória e a cognição, e está presente na gema 
do ovo. O chocolate, agora nesta época da Pás-
coa, é o rico em cafeína que combate a fadi-
ga mental e ativa o sistema de alerta, além de 
melhorar o estresse, porque libera endorfina. 
A indicação é o rico em cacau. Os carboidra-
tos dos cereais integrais evitam a sonolência 
depois do almoço e nos deixam mais alertas, 
isso porque as fibras presentes nos carboi-
dratos integrais ajudam a liberar glicose no 
organismo aos poucos. A falta de carboidra-
tos prejudica a memorização, a concentração 
e o aprendizado.

À

à maneira Nambiquara, para experimentar a 
gostosa sensação de sermos “trezentos, tre-
zentos e cincoenta” e, assim, nos mostrarmos 
de diversas formas, mesmo aquelas mais 
recônditas.

Hoje, a vida em comunidade me che-
ga como um acervo constituído de pedaços 
de diálogos, de sensações e da saudade do 
tempo pretérito, a estabelecer relações com 
imagens da aldeia envoltas, principalmente, 
nos aromas das sementes vermelhas do uru-
cum; da mandioca recém-ralada; da fumaça 
do fumo dos homens; do fogo que afugenta 
insetos, cozinha, ilumina, delimita o espaço 
e aquece corpos. A perspectiva parcial da al-
deia mantém-se em minha memória, em tons 
terno e melancólico, como em “Tristes Trópi-
cos”, de Lévi-Strauss. Essa aparência é mol-
dada às imagens advindas dos sentimentos, 
dos pensamentos das pessoas que, na análi-
se do historiador Marc Bloch, se faz integral, 
“como seu corpo, sua sensibilidade, sua men-
talidade, e não apenas suas ideias e atos”. 

Em princípios dos anos de 1980, ser “tre-
zentos, trezentos e cincoenta”, à maneira de 
Mário de Andrade, ganhou uma dimensão 
inesperada com o encontro com Jacutinga. 
Hoje, numa reflexão polifônica dos tempos 
da aldeia, disponho de uma “caixa de ferra-
mentas”, no sentido foucaultiano, onde, em 
seu interior, encontro intercessores e seus 
construtos fundamentais à reconstrução do 
passado, à existência do presente.
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enriqueta Lisboa nasceu em Lam-
bari – município localizado ao sul 
do Estado de Minas Gerais – em 
1901 e morreu na capital, Belo 
Horizonte, em 1985. Foi poeta, 

crítica, tradutora, professora e a primeira mu-
lher eleita para a Academia Mineira de Letras, 
em 1963. Cecília Meireles é considerada uma 
grande poetisa, fama que todos conhecem, mas 
dentre as atividades a que ela se dedicou mui-
tos desconhecem o seu interesse pela Educação. 
Sua vocação para o magistério a levou a estudar 
na Escola Normal (Instituto de Educação) do 
Rio de Janeiro, onde se formou e exerceu o ma-
gistério primário durante muitos anos.
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Rosemar Coenga é  
doutor em teoria Literária e 
apaixonado pela literatura de 
Monteiro Lobato
cultura@circuitomt.com.br

Henriqueta Lisboa 
e Cecília Meireles: 
poesia para crianças

A obra O menino poeta (2013) da Editora 
Peirópolis, é um clássico da poesia brasileira, 
responsável por inspirar elogios e sonhos em 
adultos, crianças e quem mais passasse os 
olhos por seus versos originais e sensíveis. As 
ilustrações da obra ficam por conta de Nelson 
Cruz, e com muita competência o premiado 
ilustrador, vencedor do Prêmio Jabuti, traduz 
os versos em cores de sonhos.

Publicado pela primeira vez em 1964, Ou 
isto ou aquilo, de Cecília Meireles, é um livro 
que imprimiu sua marca na memória afetiva de 
gerações de leitores e ocupa posto de destaque 
na literatura infantil brasileira. 

Cantigas de ninar, cantigas de roda e trava
-línguas são formas de expressão muito próxi-
mas do mundo da criança. Deparamo-nos com 
a borboleta no jardim, a bela bola que rola, a 
casa da avó, a água da chuva e a lua, que apare-
ce depois da chuva, além de outras cenas e sen-
sações. Sensações estas que parecem sempre 
ter existido, mas que somente a sensibilidade 
de Cecília Meireles tem o dom de revelar.  

A edição de Ou isto ou aquilo (2016) ora pu-
blicada pela Editora Global conta com as belís-
simas ilustrações em aquarela do premiado ar-
tista Odilon Moraes, que soube brilhantemente 
dar forma com seus traços à alegria singela 
deste texto de Cecília Meireles.
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ara se chegar ao impossível, temos 
que fazer o necessário, isto é, o que 
nos é possível, pois de repente o im-
possível acontece. É possível apazi-
guar as negatividades que existem 

em nossas casas. A arte de construir e decorar 
sua casa vai depender apenas da disposição 
energética em que se encontram os ambientes. 
As interações desordenadas ou mal direcionadas 
das energias causam ondas nocivas, que podem 
provocar a estagnação do fluxo energético, sendo 
estas representadas como doenças e dificuldade 
nos negócios. Essas ondas são imperceptíveis aos 
olhos e ao sentido básico do ser humano, no en-
tanto as presenças constantes a estas ondas nos 

causam danos bióticos e psíquicos. Vou aqui citar 
algumas destas ondas nocivas, que podem atuar 
no ambiente: cruzamento de linhas Hartman, 
tensões geopáticas, energias telúricas, energia 
verde elétrica negativa, memórias de paredes, 
energias de forma, formas de pensamento nega-
tivas, objetos mal organizados no espaço, cavi-
dades fechadas sem fluxo de energias, aparelhos 
elétricos e eletrônicos, cores mal empregadas. Os 
efeitos e convivências diárias com estas energias 
nocivas são: dores de cabeça, depressão, distúr-
bios do sono, brigas e discussões, obstruções do 
fluxo energético da abundância e prosperidade, 
a não absorção de vitaminas e minerais pelo or-
ganismo, nervosismo, bloqueio criativo, estagna-
ção e bloqueio profissional, estresse, tensão, di-
ficuldade de concentração, depósito de cálcio no 
sistema circulatório, retenção de líquido. Tudo 
no universo é dinâmico, nada é estático, a har-
monização e a distribuição dos móveis e adornos 
são como movimentos energéticos. Assim sendo, 
quando mudamos os móveis e adornos de lugar, 
modifica-se o padrão vibratório, trazendo para o 
ambiente as energias necessárias, e o impossível 
acontece. A harmonização bem feita estimula a 
segurança, afastando o medo para enfrentar a 
vida e o trabalho. A autoestima fica mais eleva-
da favorecendo a calma, proporcionando um cli-
ma desejável para a receptividade nos negócios. 
Atrai situações para que seja atingida a nossa 
plenitude. 

P

Consertando traçados 
desfavoráveis

Theresa é arquiteta, consultora 
de Feng Shui e pregadora oficial 
de quadros de amigos
fengshui@circuitomt.com.br
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instagram: @anamaria_bianchini
www.anamariabianchini.com.br

Que tal trocar uma pilha de copos descartáveis por uma 
caneca? Adotar uma caneca no trabalho é valorizar o consumo 
consciente. Ajudar a cuidar do planeta #esseéoplano

Série “Pedro pelo Mundo” chega antes no NOW

Quem não gostaria de conhecer os quatro cantos do 
planeta? Em “Pedro Pelo Mundo”, do canal GNT, é pos-
sível viajar sem sair de casa. E para quem está ansioso 
para acompanhar Pedro Andrade em novos destinos, a 
terceira temporada da série já está disponível no NOW. 
Nesta temporada, Pedro viaja pela história de países 
como Rússia, Canadá, China, Líbano e Sri Lanka para 
apresentar as mudanças que ocorreram no decorrer dos 
anos e os efeitos que elas tiveram no desenvolvimento 
socioeconômico da população. A série já pode ser mara-
tonada no NOW.

Pra pensar: sobre a Páscoa  

"Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou 
ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por 
seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem 
mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes 
últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o 
ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de 
vocês estão em Deus"  (I Pedro 1:18-21).

... chocolate é bom, viajar é bom, mas vamos todos pensar sobre a origem 
da Páscoa, vamos ensinar aos pequenos que Jesus ressuscitou. Todo o mais é 
festa. Mas a origem é sempre a renovação de cada um. 

Feliz Páscoa, feliz renascimento, bom final de semana amigos-leitores. Um 
beijo!

Linda, linda, Mariana Costa Marques, como Bela, na sua 
festa de 15 anos, organizada pela melhor personal party de 
MT, minha afilhada amada Andréa Cabral de Albuquerque. 

Sigam suas redes sociais e concordem comigo, pois bom 
gosto e bossa como ela ninguém tem. O talento, ah, o talen-

to me emociona, absolutamente!

10 mil pacientes de Cuiabá serão beneficiados 
pela 13ª Caravana da Transformação

Definidos os critérios, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 
está fazendo desde segunda-feira (26), e irá até 12 de abril, a 
triagem oficial para inclusão e cadastramento dos pacientes de 
Cuiabá que serão atendidos na 13ª edição da Caravana da Trans-
formação. A ação, que acontecerá na Arena Pantanal, na capital, 
de 16 de abril a 10 de maio, beneficiará diversos municípios da 
Baixada Cuiabana, com a oferta de 35 mil atendimentos entre 
consultas, exames, cirurgias de catarata, pterígio e yag laser, além 
de serviços de cidadania. Deste total, 10 mil serão destinados aos 
pacientes de Cuiabá. Parabéns ao governo de MT por mais esta 
ação de bem maior. Que bom que Cuiabá será também atendida! 
Ajudar quem precisa faz bem pro coração da gente. Amém! 

Mostra Natureza no Pantanal Shopping 

As super tops irmãs Luciana e Clarissa Wolf, donas do viveiro 
Wolf Garden, estão com uma mostra belíssima no Pantanal Sho-
pping. Você entra e se sente em outro lugar. Muito verde, muita 
beleza e um bom gosto absoluto, como tudo que elas sempre fi-
zeram e fazem. Super vale uma passada para que vocês também 
se encantem. Eu, encantada estou. Parabéns, meninas talentosas!

Foi um espetáculo a inauguração da IT Iluminação 
na semana passada. A proprietária Andréa 
Morais foi superprestigiada por formadores 
de opinião, arquitetos e muitas pessoas 
interessantes. Eu assinei o RP do evento com 
muita honra e gratidão.  Na foto, dá pra perceber 
a minha felicidade, entre meus amigos Carminha 
Reis – que organizou o evento –, Ginha Costa e 
Akerman Magalhães. Vida linda!

O secretário do Meio Ambiente de 
MT, André Baby, está revolucio-
nando a Sema, desde dezembro, 

quando assumiu, e, na foto,  está 
com o ministro do Meio Ambiente,  
Sarney Filho, mostrando o projeto 
do Jardim Botânico de Cuiabá, que 

muito em breve será uma realidade 
na nossa capital. Gente competen-

te, sou fã! Congrats, sec.!

Nicheli Jaudy, linda, querida e meeegacompetente, 
assina muitos shows de primeira linha com a sua 
Sevenn Produções. Tem vários artistas de ponta, gere 
e organiza a carreira deles com muita seriedade. Mais 
uma pessoa competente na coluna de hoje. Sucesso!


