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O servidor e engenheiro florestal André Torres Baby, 
que assumiu recentemente o comando da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente (Sema) de Mato Grosso (em 
19 de março), falou ao Circuito Mato Grosso sobre o 
investimento de R$ 100 milhões que deverão promover 
uma gestão territorial inédita no Estado, dos desafios 
do licenciamento ambiental e de uma nova ferramenta 
que finalmente poderá remunerar grandes, médios e 
pequenos produtores e os povos tradicionais pelas áreas 
verdes que ajudarem a proteger. 

ANDRÉ BABY

DESAFIO É PRODUZIR 
SEM PERDER A PROTEÇÃO 
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Decisão do STF pode mudar 
vida de corruptos de MT 

lula no tribunal

pan.1

Leia nosso roteiro para 
encontrar a capital histórica

viagem no tempo

pg.7

Caravana da Transformação 
custa mais de R$ 36 milhões

ÀS eSConDiDaS

pan.3

Uma pessoa é roubada a 
cada 4 dias em Cuiabá

meDo em CaSa 

pg.5

IMAGENS DE RAI REIS

O fotógrafo Rai Reis cada vez mais assina os melhores registros 
artísticos em Mato Grosso. Suas fotografias participam com 
paisagismo, móveis e decoração para áreas externas na Mostra 
Natureza do Pantanal Shopping. Confira até dia 20 de abril 
no piso 2, loja 2111. Além desta dica, o seu guia de final de 
semana preparou para o aniversário de Cuiabá uma seleção de 
poesias, agenda cultural e o olhar de nossos colaboradores em 
suas crônicas semanais. Feliz Aniversário, Cidade Verde! 
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CIRCUITOMATOGROSSO
Cuiabá 346, 299 ou 291 anos?

Nesta semana de aniversário de Cuiabá, o Circuito Mato Grosso resolveu ir fundo nos 
trabalhos acadêmicos que contradizem a versão dos 299 anos, como ficou estabelecido por 

Dom Aquino Corrêa no início do século 20. A ideia dele era produzir uma grande festa para 
os 200 anos, em 1919. Acontece que as datas divergem e retrocedem a fatores como a chegada 

dos primeiros europeus (1680) ou avançam à fundação da Vila Real do Senhor Bom Jesus de 
Cuyabá (1727) e ao povoamento indígena por aqui, de pelo menos 7 mil anos.

Pgs. 4 e 5



história nunca é o que 
aparenta. Principalmente 
aquelas que lemos nos 
livros. Às vezes, ela mais 
parece uma obra de ficção. 

E os historiadores devem saber muito 
bem disso. Quando somos expostos às 
verdadeiras histórias, tendemos a negá-
las ou achá-las absurdas. E o preceito 
pode (ou deve) ser aplicado ao leitor da 
nossa reportagem especial desta semana.
O Circuito Mato Grosso conta nesta 
edição como a data de comemoração 
do aniversário de Cuiabá foi definida 
pelo arcebispo Dom Aquino Côrrea e 
seus salesianos no começo do século 
XX, numa época em que gastos com 
obras e comemorações se faziam sob 
a justificativa de celebrar os 200 anos 
da capital mato-grossense, enquanto a 
população minguava em necessidades. 
Parece história repetida com outras 
palavras, como um certo Veículo Leve 
Sobre Trilhos (VLT) ou a falta de 
investimentos na saúde.
Esta edição mostra, ainda, como o 
julgamento do habeas corpus preventivo 
do ex-presidente Lula pode repercutir 
em processos judiciais de políticos e 
empresários acusados em esquemas de 
corrupção aqui no Estado de Mato Grosso, 
como deve ser o comando do novo 
secretário de Meio Ambiente do governo 
e como informações e dados do governo 
relativos à Caravana da Transformação 
são escondidos em seus sistemas.
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A
QUAnTOS AnOS TEM 
CUIABÁ, AFInAL?

#bombounarede

fatos da semana

#priSÃo nele

entre aspaseditorial
“Sinceramente, como mulheres vítimas em situação de vulnerabilidade pela 
violência doméstica, eu não sinto que elas são importantes para o Estado, para 
o município ou para a União. Nós somos a única capital do Brasil sem termos 
sequer um centro de referência para as mulheres em situação de violência 
doméstica.” Promotora Lindinalva Rodrigues, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Vio-
lência Doméstica do Ministério Público Estadual, em audiência pública em combate ao feminicídio 
realizado na segunda-feira (dia 2) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).    

“Quero fazer uma delação premiada a vocês, quero confessar e dizer que errei. 
Errei em ajudar aquele que mais precisa, aquele que é mais pobre, que é mais 
humilde. Por isso sou governador de Mato Grosso. Quero continuar a errar e 
errarei muito ainda.” Governador Pedro Taques que rebateu as diversas críticas de aliados e 
ex-aliados e que afirmou que eles não têm coragem de apontar no que ele errou.

“Isso não existe. É uma polêmica estabelecida, como nós falamos, no próprio 
fake da maldade. Saiu da maldade, continuou na maldade e dissipou-se na 
maldade porque mentira tem pernas curtas e ela não se sustenta. Não há a 
menor possibilidade.” Prefeito Emanuel Pinheiro ao descartar que sua esposa, a primeira-
dama Marcia Pinheiro, saia como candidata a vice-governadora de um possível chapa com o senador 
Wellington Fagundes (PR).

“Ele tem que rever algumas atitudes, fazer algumas mudanças.” Deputado Dilmar 
Dal Bosco (DEM) ao afirmar que o governador Pedro Taques vai ter que se adequar caso queira 
manter a base aliada.

“Imagine: na fronteira do Brasil temos Argentina e Uruguai, para onde todos os 
dias os brasileiros estão voando para jogar. Quer dizer: estamos desperdiçando 
recursos que deveriam ficar no país. Deveríamos construir, por exemplo, em 
Chapada dos Guimarães, um grande cassino. Olha a característica de Chapada 
dos Guimarães. Vamos legalizar o jogo do bicho. Quantos empregos vamos ge-
rar, trazer gente pra consumir, para gastar aqui na região. São indicações como 
essa que vou fazer ao nosso presidente Bolsonaro.” Agricultor Dilceu Rossato, que 
já foi prefeito de Sorriso e articula uma candidatura ao governo do Estado nas eleições deste ano.

Às vésperas da votação do pedido de habeas corpus do ex-pre-
sidente Lula (PT), condenado pelos crimes de corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá, milhares de 
pessoas saíram às ruas em todo o Brasil. Em Cuiabá, a concentra-
ção foi na Praça 8 de Abril, onde cerca de mil pessoas pediram a 
prisão de “corruptos e ladrões”. Além de bandeiras e faixas, os ma-
nifestantes levaram um boneco inflável. Eles se organizaram no 
Facebook, por meio do qual mais de 40 mil cuiabanos declararam 
apoio ao ato. A decisão em relação à prisão após condenação de 
segunda instância afeta toda a justiça brasileira. 

“
Todos precisam de con-
trole. Nós não temos 
temor nenhum em rela-

ção a controle”, comentou o go-
vernador Pedro Taques (PSDB) 
sobre as contas anuais do go-
verno, no exercício de 2017. As 
contas foram entregues nesta 
terça-feira (3), no Tribunal de 
Contas do Estado (TCE).

Tranquilo, o chefe do Exe-
cutivo ponderou que a entrega 
de contas para o controle ex-
terno é um ato de respeito e 
afirmou que busca acertar em 
suas ações. “É uma honra vir ao 
tribunal e entregar as contas do 
Estado. É um ato de democracia, 
transparência, como determina 
a Constituição”, observou.

Apesar de ter entregado as 

contas de 2017, os gastos de 
2016 ainda não foram aprova-
dos. O documento chegou a ser 
aprovado pelo TCE, em julho do 
ano passado, mas recebeu veto 
da Assembleia Legislativa. Na 
Casa de Leis, o documento deve 
ser aprovado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação 
(CCJR), presidida pelo deputado 
Pedro Satélite e, depois, seguir 
ao plenário. Os trâmites deve-
riam ter sido feitos ainda no 
ano passado, mas estão trava-
dos desde então.  

Sobre as contas anteriores, 
Taques reafirmou a postura de 
não temer. O governador disse 
não estar preocupado e ressal-
tou que o controle faz parte da 
democracia e da Constituição.  

S
e já pesava antes, agora 
vai doer ainda mais. A 
partir de domingo (8), 

os mato-grossenses passarão a 
receber uma conta de energia 
13,98% mais cara. Trata-se de 
uma revisão tarifária periódica 
(RTP) autorizada pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel). O valor, que é superior 
ao que havia sido apresenta-
do em fevereiro, foi aprovado 
durante a 10ª Reunião Pública 
Ordinária da Diretoria de 2018, 
que aconteceu em Brasília na 
terça-feira (3). Além do aumento 
para as residências, que repre-
sentam mais de 77% das unida-
des consumidoras em Mato Gros-

so, contabilizadas em 1,3 milhão, 
em 141 municípios, um novo va-
lor também foi anunciado para 
quem utiliza ligações em alta 
tensão. Esses usuários passarão 
a pagar 5,94% a mais.

No início do ano, uma audi-
ência pública realizada em Cuia-
bá debatia a proposta de aumen-
to de 10,64% para residências, 
ou seja, consumidores de baixa 
tensão. No entanto, o valor apro-
vado é superior ao proposto.

A Aneel explicou que a revi-
são tarifária periódica, que acon-
tece a cada cinco anos, leva em 
consideração os custos e investi-
mentos para a prestação dos ser-
viços de distribuição de energia.
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Taques diz não temer 
controle externo e entrega 
contas de 2017 ao TCE

Mato-grossenses pagarão 
13,98% a mais na conta 
de energia

‘SEM RECEIO’ A PARTIR DE DOMINGO

P
or 4 votos a 1, a Primei-
ra Turma do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 

decidiu manter a suspensão do 
processo de aposentadoria do 
conselheiro Antonio Joaquim, 
que está afastado do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) por deter-
minação da Justiça. Na prática, o 
pedido segue pendente junto ao 
Estado por causa das investiga-
ções da Operação Ararath. Além 
disso, a paralisação descarta a 
possibilidade de o político de dis-
putar as eleições.  Com a intenção 
de se candidatar ao governo nas 
eleições deste ano, Joaquim pro-
tocolou pedido de aposentadoria 
em outubro de 2017 – um mês 
após ser afastado do cargo de 
conselheiro do TCE pela Operação 
Malebolge, uma das fases mais 
recentes da Operação Ararath. 

No entanto, o pedido precisa ser 
aprovado pelo governador Pedro 
Taques, que, por sua vez, decidiu 
consultar o STF. Em razão da de-
mora, ele resolveu não concorrer 
à eleição e se colocou à disposição 
da corte, ainda que afastado, soli-
citando a interrupção do processo 
de aposentadoria. Joaquim foi um 
dos cinco conselheiros afastados 
em setembro do ano passado, por 
determinação do ministro Luiz 
Fux. Ele está sendo investigado 
pelos supostos crimes de corrup-
ção passiva, lavagem de dinheiro, 
sonegação de renda e organização 
criminosa. Ele e os demais conse-
lheiros estão sendo apontados 
pela Justiça como os articuladores 
de condicionarem a continuidade 
das obras da Copa do Mundo de 
2014 mediante o pagamento de 
R$ 53 milhões em propina.

STF mantém suspensão 
de aposentadoria de 
Antonio Joaquim

EFEITO ARARATH
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“É preciso falar sobre machismo, sobre os papéis 
que estão preestabelecidos na sociedade, são 
questões reproduzidas desde a infância, como 
limitação do que é profissão de mulher, ou de que 
cabe a ela assumir todas as tarefas na casa. Nosso 
papel é desconstruir esses personagens e evitar 
essas mortes anunciadas.” Manuela D´Ávila, deputada 
estadual do Rio Grande do Sul e candidata à Presidência da 
República pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), que foi 
a convidada principal para discursar em audiência em com-
bate ao machismo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Reportagem:  
Camilla Zeni
Jefferson Oliveira
Rodivaldo Ribeiro  

Celestino Carlos
Allan Pereira
Vinícius Lemos

Estagiário:  
José Lucas Salvani
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Sobe
 Os crimes de homicídio e roubo diminuíram nas regiões 

Norte e Sul de Mato Grosso.

  De acordo com a Serasa, pedidos de recuperação judicial 
caem no primeiro trimestre do ano.    

 Pela décima taxa positiva, indústria cresceu 2,8% em 
fevereiro de 2018.    

 Prefeitura de Cuiabá prevê um investimento 4,17% menor 
para o ano de 2018.     

 Desemprego voltou a crescer no país nos últimos três meses, 
segundo o IBGE.  

 Mato Grosso foi o Estado que teve a maior alta do preço do 
etanol na semana passada.  

DeSCe
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Frota De veÍCuloS Da SeS 
A Secretaria de Estado de 

Saúde publicou a contratação 
da empresa Neo Consultoria 
e Administração de Benefícios 
Eireli – ME para a prestação 
de serviços de administra-
ção, gerenciamento e controle 
da frota de veículos da SES, 
com operação de sistema 
informatizado e integrado, 
via internet, e com tecnologia 
para pagamento por meio de 
cartão magnético ou chip, nas 
redes de estabelecimentos 
credenciados pela secretaria. 
O contrato, assinado no fim de 
março, tem vigência de um ano 
e valor de R$ 2.022.875. 

SoFtWare para SeSp  
O Consórcio Inovação e a 

Secretaria de Estado de Segu-
rança Pública (Sesp) celebra-
ram contrato para prestação de 
serviços presenciais em regime 
de fábrica de software de de-
senvolvimento, manutenção, 
teste, sustentação, documenta-
ção e preparação de ambiente 
de treinamento de sistemas de 
informação atendimento de 
demanda da Sesp no dia 27 
de março. O contrato, decor-
rente do pregão eletrônico nº 
017/2016/SEGES, tem o valor 
de R$ 546.577.       

r$5 mi para SeguranÇa 
noS Campi   

Foi publicada no Diário Ofi-

cial do Estado a contratação 
da empresa Transamérica - 
Serviços de Vigilância e Segu-
rança Eireli pela Universidade 
do Estado de Mato Grosso 
(Unemat). O contrato, que tem 
vigência de um ano, tem valor 
de R$ 5.728.907. A empresa 
será responsável pela vigilân-
cia armada e desarmada para 
atender à demanda da Unemat 
na sede administrativa e nos 
campi de todo o Estado.   

pavimentaÇÃo naS ro-
DoviaS 

 A empresa Rodocon Cons-
truções Rodoviárias Ltda e 
a Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Logística (Sin-
fra) celebraram contrato para 
execução dos serviços de 
implantação e pavimentação 
da rodovia MT-402, trechos 
da MT-251, que compreendem 
o distrito do Coxipó do Ouro, 
Arraial dos Freitas, Ponte de 
Ferro e Jardim Umuarama. 
São, ao todo, 8,5 quilômetros 
de pavimentação. O contrato 
tem vigência de 450 dias e a 
execução da obra foi orçada 
em R$8.790.965,78, com pra-
zo de 360 dias.   

aviSo De liCitaÇÃo 
A Secretaria de Estado de 

Saúde do Estado de Mato 
Grosso torna público que 
realizará cadastramento de 
proposta para licitação a fim 

de contratar empresa para 
fornecer nitrogênio líquido 
utilizado para atender a carga 
dos botijões de nitrogênio 
que transportam amostra bio-
lógica que estão sob a guarda 
dos Escritórios Regionais de 
Saúde. O cadastramento vai 
até às 9h do dia 16 de abril.    

tomaDa De preÇoS em 
mutum

O município de Nova Mu-
tum torna público o resulta-
do da Tomada de Preços nº 
003/2018, tendo como objeto 
a contratação de empresa para 
execução de serviços para 
extensão de rede elétrica e 
instalação de postos de trans-
formação de 75 KVA, nos PSFs 
Seringueiras e Cidade Nova, 
conforme planilha orçamen-
tária, cronograma físico-finan-
ceiro e memorial descritivo que 

compõem o projeto básico, da 
qual foi vencedora a empresa 
Renova Engenharia e Consulto-
ria Eireli - ME, no valor de R$ 
80.280,06. 

prorrogaÇÃo De pregÃo 
A Prefeitura Municipal 

de Novo Santo Antonio-MT 
torna público para conhe-
cimento dos interessados 
que fica prorrogado a data 
de abertura da licitação do 
Pregão presencial 07/2018, 
com objetivo de contra-
tar empresa especializada 
para serviços de confecção 
e moldagem de próteses 
dentárias, incluindo proce-
dimentos realizados pelo 
laboratório de próteses e 
materiais necessários. A 
abertura será feita 16 de 
abril, às 14 horas, no mes-
mo local.

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

mpe em SilÊnCio      
Cadê a verba? Cadê o dinheiro? Qual a solução? 
Os impasses entre governo e prefeitura a respeito 
dos repasses aos hospitais filantrópicos de Cuia-
bá ainda rastejam mais que serpente no chão da 
floresta. Os problemas existem e o Ministério 
Público se exime, diz que a situação é política e 
eles que resolvam... Por que será que o MP quer 
ficar neutro diante de um problema social em que 
todos esperam por sua intervenção? Será que toda 
amizade entre os poderosos da política impede 
que o presidente seja rigoroso e fique diante da 
sociedade? Problemas sem solução, caso sem res-
postas e o único jeito é pedir glórias aos poderes 
divinos em que cada um crê.        
 
JaCarÉ na piSta    
A forte chuva da última segunda-feira trouxe um 
visitante inusitado para o meio da pista do Ae-
roporto Marechal Rondon: um jacaré. A notícia 
foi dada pelo comandante de um voo noturno da 
Latam – procedente de Brasília. Ele informou aos 
passageiros que a aeronave teria que sobrevoar 
cerca de vinte minutos a cidade enquanto o animal 
era retirado do local para que o pouso acontecesse 
em segurança. É bem Mato Grosso!              

tranS via SuS  
Homem com pouco mais de 50 anos está de ma-
las prontas para Porto Alegre, onde deve passar 
por cirurgia de mudança de sexo patrocinada 
pelo governo do Estado. Segundo fontes da co-
luna, a Justiça determinou que a cirurgia fosse 
custeada pelo Estado, com traslado até a capital 
gaúcha, de ônibus – o que gerou outra demanda 
judicial, pois o agraciado disse que só aceitava 
ser transportado de avião...

Cuiabá antes da chuva

 CENAS DO CIRCUITO
AHMAD JARRAH

A  usina do manso foi uma das primeiras do país a ter um estu-
do de impacto e relatório ambiental. porém, apesar de suas 

gigantescas proporções de área alagada que a faz ter o quinto 
maior reservatório do país, a usina gera menos do que duas 
pcHs juntas, com danos sociais e ambientais gigantescos. se 
fosse apenas por isso, já seria problemático, a questão que é a 
usina acumula também quase dez anos de operação sem licença 
ambiental e muita “paciência” estatal, uma vez que mesmo sem 
cumprir com as condicionantes ambientais exigidas por lei segue 
sem ser embargada. 

02/04/2018 - Deputado Nininho nega esquema e 
diz ser ‘vítima’
Pedro Portilho: Vocês achavam que ele ia confessar?   
Claudio Haubricht: acho que é verdade. se a gente 
não acreditar em nossos políticos, vamos acreditar em 
quem? papai Noel?  
Ero Lima: por que será que não pegam nada? Não 
viram nada, né? 
Wanderley de Arruda: certamente quem desviou os 
recursos públicos foi o povo. esses deputados são todos 
inocentes e bobinhos. o pior é que existem idiotas que 
ainda os reelegem. 

02/04/2018 - Taques come canjica mas não define 
candidatura
Libio Marte: aí é mala de rodinhas.   
Kleyton Silva Melo: Não fez nada mesmo.  
Ricardo Oliveira Presuntinho: um dos piores gover-
nadores esse aí!
Paulo Jordan D. Jaboski: Não voto.

02/04/2018 - Rogers Jarbas ameaça delegado 
Stringueta em estacionamento de supermercado
Wellyton Diego: Vish... Nunca fui com a cara desse 
jarbas! mas aí tem mais coisas. 
Adriana Sales: despreparado, esse ex-secretário. 
John Wayne: delegado, isso não cabe prisão? Não 
prendeu por quê? 
Anderson Maiolino: comédia essa polícia de mato 
Grosso. pagamos seus salários para ficarem de brigui-
nhas, enquanto a cidade está um caos de bandidos.

30/03/2018 - Janaina Riva é oficialmente candi-
data à ALMT
Luiz Antonio Brandão: seguindo o mesmo caminho 
do pai corrupto, como diz o ditado, filho de peixe pei-
xinho é!
Mario Carmo: parabéns, deputada! continuo sendo fã 
dessa sua postura. 
Valdeci da Silva: este ano vamos fazer uma limpeza 
nessa assembleia. 
Francismar Silva Tata: por que ela não se candidata 
a governadora de mato Grosso? parabéns, deputada, 
pelo trabalho prestado a todo mato Grosso e regiões.
Gaspar Luís: Fez ótima oposição ao governo. Na assem-
bleia legislativa, a oposição deve ser forte sempre. mas, 
torcendo pela renovação política em todos os cargos 
eletivos, não devemos reeleger ninguém.

DeSperDÍCio Do CiDaDÃo 
Falando em passagens aéreas custeadas pelo go-
verno, alguns dos pacientes que são tratados fora 
de Mato Grosso com traslados custeados pelo go-
verno arrumam atestados e trocam seus voos em 
cima da hora verbalizando para quem quiser ouvir 
que simplesmente não podem nas datas “x” ou “y”, 
causando transtornos e prejuízos. Atirar pedras no 
serviço público está na moda, mas e sobre penalizar 
quem pratica este tipo de desserviço com o dinheiro 
público – como fica? 

perSeguiÇÃo ao CirCuito  
A reportagem de capa do Circuito veiculada na 
semana passada parece ter desagradado pelo menos 
parte da Família Pinheiro... Homens truculentos 
foram até alguns pontos de distribuição para coletar 
todos os exemplares do jornal, dentre os quais a 
Padaria do Moinho, que de forma séria e leal avisou 
nossa Redação. não é agindo como velhos coronéis 
que a verdade deixará de ser informada à população. 
Seguimos com nosso compromisso levando a infor-
mação aos nossos leitores.

Sem liCenÇa para gerar
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ara que os 300 anos de Cuiabá 
sejam comemorados em 2019, 
é necessário entender as razões 
da celebração do bicentenário da 
capital mato-grossense, durante 
o governo Dom Aquino Corrêa, 

presidente do Estado em 1919. Isso porque a 
historiografia produzida sobre o nascimento 
do Estado diverge em vários pontos e isso é 
interpretado por diversos prismas. 

Marcado por polêmicas e atos considerados 
egocêntricos, o segundo centenário despertou 
polêmica. O famoso bispo de Mato Grosso em 
um decreto (resolução 790 de 12 agosto 1918) 
decidiu alterar a data de fundação da cidade 
para que ela coincidisse com o aniversário de 
25 anos da chegada da Missão Salesiana ao 
Estado. O que fez como o primeiro aniversário 
comemorado da capital ocorresse em sua ges-
tão como presidente do Estado (1918-1922).

As comemorações  do bicentenário de 
Cuiabá tiveram auxílio intenso da missão sale-
siana, da qual Corrêa era um dos principais lí-
deres. Jesuítas e franciscanos também tiveram 
papel fundamental nas cerimônias comemora-
tivas. Conforme jornais da época, os eventos 
custaram, ao todo, 534.867,799 réis aos cofres 
públicos.  

No período, publicações da época relatam 
que a cidade enfrentava escassez de água. Ain-
da assim, Dom Aquino optou por utilizar re-
cursos públicos para a comemoração. Tal fato 
gerou diversas críticas ao então governante da 
capital mato-grossense. Moradores contrários 
aos eventos do bicentenário contestavam os 
recursos utilizados por Corrêa e cobravam me-
lhores condições para os habitantes da cidade.

Outra polêmica atividade durante a come-
moração foi a alteração do nome da Avenida 
Couto Magalhães (um dos heróis da Guerra 
do Paraguai) para Avenida Dom Aquino Cor-
rêa. O então representante do Estado chegou a 
mandar cunhar moedas comemorativas com o 
seu próprio rosto, o que gerou uma nova onda 
de críticas. 

Dom Aquino justificava que as atividades 
relacionadas ao bicentenário de Cuiabá ti-
nham como principal objetivo fazer com que 
os moradores da região se orgulhassem do lu-
gar onde viviam. Ele afirmava que queria re-
forçar a sensação de pertencimento a Cuiabá e 
reacender a cuiabania. Foi o início da história 
de Cuiabá como conhecemos nos atuais livros 
de História.

Conforme o historiador Carlos Rosa, Dom 
Aquino se equivocou ao considerar que a ci-
dade foi fundada em 1719. “Ele se baseou 
no trabalho de José Barbosa, considerado o 
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P

ANIVERSÁRIO DA CAPITAL

Quantos anos tem Cuiabá: 346, 299, 291 ou 1300?
Historiografia diverge sobre a verdadeira data de fundação da capital do Estado de Mato Grosso, estabelecida no século 20 por Dom Aquino Corrêa, com anuência de intelectuais. Povos indígenas também exigem serem reconhecidos nesta narrativa

Vinícius Lemos, Rodivaldo Ribeiro e 
Juliana Arini 

primeiro historiador residente em Cuiabá. 
Barbosa escreveu várias obras, entre elas, 
uma que abordava as relações das povoa-
ções de Mato Grosso. Nesta, ele citou, sem 
citar fontes, que Cuiabá teria sido criada em 
1719”, relata.

Rosa afirma que as informações de Bar-
bosa teriam sido baseadas em pessoas que 
viviam em Cuiabá na época em que afir-
mavam que a cidade havia sido fundada. 
“Ele ouviu essas pessoas e tomou como 
verdade. Para justificar que Cuiabá foi cria-
da em 1719, ele utilizou como argumento 
um documento que comunicava ao rei de 
Portugal que foram encontradas jazidas de 
ouro na região. Porém, esse documento não 
pode ser considerado uma comprovação de 
que a cidade foi fundada nesse período”, 
argumenta.

De acordo com Rosa, o ano de 1727 de-
veria ser considerado o período de funda-
ção da capital. “Antes, Cuiabá era apenas 
um arraial, não era considerada uma cidade. 
Até que, em dezembro de 1926, o governa-
dor da capitania de São Paulo veio a Cuiabá 
para erguer outras vilas. Em 1º de janeiro de 
1727, ele fez todo o processo, porque ha-
via toda uma formalidade para criar Cuiabá. 
Ele também elegeu a Câmara de Vereadores 
para cuidar das escrituras”, explica.

Além das críticas temporais sobre a co-
memoração do bicentenário de Cuiabá, Rosa 
também relata que o ato ignorou figuras 
importantes para a fundação da cidade. “A 
maior homenagem que Cuiabá deveria ter 
recebido era a de se respeitar a dignidade 
de todos que nela viviam, não apenas uma 
parcela da população. Foram homenageados 
somente os paulistas e os bandeirantes, como 
se somente eles tivessem criado Cuiabá. Isso 
foi errado. Várias etnias, que foram mortas 
ou dizimadas, também colaboraram com a 
cidade. É importante lembrar os indígenas 
e também os africanos e seus descendentes, 
que foram tratados com mãos de carrasco. 
Existiria Cuiabá sem eles?”, indaga.

A questão referente à fundação da capi-
tal mato-grossense é polêmica e perdura por 
anos. Ainda assim, a possibilidade de altera-
ção na data da comemoração nunca foi co-
gitada por representantes do Poder Público. 
“Essa data já foi sacramentada por lei oficial, 
mas temos o direito de discordar. Eu discor-
do, pois para mim Cuiabá foi fundada em 
1927”, diz Carlos Rosa.

Sobre figuras que deixaram de ser desta-
cadas no bicentenário, ele espera que as mes-
mas sejam cada vez mais lembradas nas co-
memorações relacionadas à cidade. “É uma 
coisa que acho que vai levar um tempo ainda 

ofereciam a maior parte da mão de obra do 
estado e da capital é, pura e simplesmente, 
a vontade das classes dominantes, brancas, 
daqueles tempos, num movimento social 
ainda hoje presente e cujos efeitos se fazem 
sentir. “Quem conta e registra a história – e 
isso começa quando registram a chegada dos 
brancos por aqui – é sempre quem detém o 
poder, o controle. Escrevem aquilo que é do 
interesse deles”, lembra.

Partindo do cruzamento do trabalho dela 
com o de Antutérpio, os de Edir Pina Barros e 
de outra especialista, a professora doutora Te-
reza Martha Presoti, dá para perceber o desejo 
de separação radical dos grupos considerados 
indesejáveis dos brancos. Assim, os negros 
eram sepultados na igreja de Nossa Senhora 
do Rosário, os pardos, na Igreja da Boa Morte, 
os brancos, na Irmandade do Espírito Santo, 
localizada na Igreja Matriz.

Esses escravos trazidos para cá eram 
predominantemente de etnia Banto (52%) 
com maioria Benguela, seguida por Congo, 
Angola, Cambunda, Cassange, Monjolo, Rebolo 
e Moçambique.  Mas havia também presença 
de Sudaneses (25%), com maioria Mina e raros 
Nagô; bem como islamizados (4%), particular-
mente Haussá.  Os restantes 19% eram apenas 
identificados por notações como “Africano” ou 
da “África”, complementa Pina Barros.

Para terminar, Tereza Martha Presoti lem-
bra o nome do córrego da Prainha, dado pelos 
Boé: Água de estrelas, e do próprio rio Cuiabá: 
lugar de pesca com flecha arpão. “Isso remete 
a um lugar de memória, de relação com a na-
tureza, de pesca, abundância de peixes, águas 
cristalinas, e que hoje é um esgoto. É uma 
reflexão importante que vem dos indígenas 
que povoavam este lugar”.

s dois grupos humanos responsá-
veis por construir Cuiabá, indíge-
nas e negros, são omitidos da nar-
rativa cotidiana da história desde 
quando esta começou a ser escrita, 

concordam os quatro intelectuais ouvidos ou 
consultados pelo Circuito Mato Grosso para 
falar um pouco de como estes resistiram e 
mantiveram suas identidades, vivências e 
saberes ao longo dos anos, assim como os 
principais locais onde eles acabaram por se 
concentrar nos primeiros anos de abolição, e 
também seus descendentes. Esses bairros ou 
residências, na região central da cidade, eram 
vistos com maus olhos pela elite: literalmente, 
eram lugares de gente indesejável.

Pontos esses (quase um século e meio 
depois) em novo processo de desvalorização, 
devido à concentração dos novos socialmente 
indesejáveis – os dependentes químicos, no-
tadamente nas regiões ao longo da Prainha, 
o largo do Rosário e seu entorno – o Beco do 
Candeeiro e o Morro da Luz, mas também 
grande parte dos bairros Baú (onde também 
acabaram por ir morar paraguaios do pós-
guerra, chegando mesmo a formar uma vila 
paraguaia por ali) e do Araés. 

Todos esses lugares são historicamente 
abrigo das camadas menos favorecidas, como 
se sabe por estudos e estatísticas, majoritaria-
mente negras e descendentes de indígenas e/
ou fruto da miscigenação entre eles.

O historiador e professor da UFMT Carlos 
Alberto Rosa mencionou a existência de uma 
concentração de negros nos bairros em volta 
da Praça da Mandioca e do Largo do Rosário 
no século XVIII em Cuiabá. Ele é citado pelo 
também historiador Antutérpio Dias Pereira 
em seu “O Viver Escravo em Cuiabá/MT: Re-
lações, Sociais, Solidariedade e Autonomia 
(1831-1888)”.

Para a antropóloga Edir Pina Barros, 
um processo de invisibilização gradativo e 
antiquíssimo, pois toda a Baixada Cuiabana 
constitui território histórico Bororo. A origem 
do nome do rio Cuiabá, da cidade e adjacên-
cias situa-se dentro do campo linguístico da 
etnia Bororo, gente que habita este pedaço 
de mundo há pelo menos 7 mil anos ou mais 
segundo outras pesquisas arqueológicas.

Além deles, outros povos chegaram a Cuia-
bá no decorrer dos tempos, como os Paiaguás 
e Terena, habitantes do que hoje é Mato Gros-
so do Sul. “Estes chegaram a ter uma aldeia na 
região do Porto. Por que o palácio do governo 
se chama Paiaguás, quando se encontra em 
pleno território do povo Boe-Bororo, objeto 
de várias chacinas?”, frisa Pina Barros.

No decorrer dos tempos, outros povos 
passaram a ter Cuiabá como centro de refe-
rência, sobretudo após a criação da Diretoria 
de Índios de Mato Grosso, em 1846, a exemplo 
os Bakairi e Paresi. 

“Hoje a cidade de Cuiabá é multiétnica, 
pois, além dos afrodescendentes, tem-se a 
presença de alguns Terena, Paresi, Bakairi, 
Guató e Bororo, dentre outros, vivendo dis-
persos ou concentrados em alguns bairros, 

O
OS POVOS ESQUECIDOS NA FORMAÇÃO DE CUIABÁ

mais notadamente Paresi e Bakairi. 
Isto sem falar em sírios e libaneses”, 
continua a antropóloga, cujo livro “Os 
filhos do Sol: História e Cosmologia na 
Organização Social de Um Povo” foi 
indicado ao Prêmio Jabuti.

Os afrodescendentes, ainda confor-
me Pina Barros, se fizeram presentes 
desde o período colonial em toda a 
Baixada Cuiabana, quando começaram a 
ser trazidos já a partir do momento em 
que uma das bandeiras descobriu ouro 
onde hoje é o bairro de São Gonçalo Bei-
ra-Rio e cuja descendência ali residente 
parece sintetizar essa noção de Cuiabá 
como centro de convívio e resistência de 
negros e índios ao jugo da dominação 
branca. A vasta maioria descende de um 
ou dos dois grupos étnicos.

“A construção de um espaço negro 
dentro da cidade não pode ser me-
nosprezada, porque foram necessários 
acordos, negociações e acomodações 
por parte dos negros, para conseguirem 
esse lugar centenário. Eles conseguiram 
isso através de uma relativa autonomia 
conquistada por meio de barganhas, 
acomodações, negociações e até trans-
gressões, como frequentar espaços considerados 
não próprios para eles, e o exercício de ativida-
des remuneradas ou de troca. Tudo forjado nas 
relações orgânicas entre senhores e escravos”, 
defende Antutérpio Dias Pereira. 

Essa autonomia, continua Dias Pereira, se 
caracteriza pela mobilidade dos escravos pelas 
ruas da cidade. O morar em si era importante, 
mas a mobilidade conquistada, principalmente 
pelo escravo de ganho ou de aluguel, determinou 
os rumos da autonomia cativa. O escravo era 
responsável pelo seu sustento e por isso ele pre-
cisava andar pelas ruas em busca do seu sustento 
e em alguns casos também de sua família. Por 
isso é que não se pode estranhar que ruas, praças 
e fontes de água fossem pontos preferenciais de 
encontro deles.

Comportamentos coletivos, como ações cri-
minosas em conjunto, faziam parte da intrincada 
teia de relações sociais entre senhores e escra-
vos. “A cooperação de cativos e livres para o 
cometimento de delitos comprova a existência de 
um conjunto bastante complexo de ligações entre 
grupos sociais distintos (escravos e libertos), os 
quais acabavam por se associar para diminuir 
suas necessidades econômicas imediatas”.

Outra historiadora, a doutora Luiza Ricci 
Volpato, autora de “Cativos do Sertão: Vida Co-
tidiana e Escravidão em Cuiabá em 1850-1888”, 
disse ao Circuito que não conhece registro dessa 
associação criminosa entre os escravos, mas fez 
a ressalva de que seu recorte termina no ano da 
abolição. Reconhece, porém, que o cotidiano de 
resistência durante a escravidão tecia um coti-
diano intrincado, em que o objetivo era escapar 
das punições e constituir suas vidas de maneira 
a enfrentar, à maneira deles, a vigilância dos 
senhores e seus capitães e capatazes.

A explicação dela para o processo de in-
visibilidade por que passaram aqueles que 

As possíveis datações de Cuiabá

1.300 anos
Pela arqueologia, os sítios que remontam ao passado 
pré-colonial da cidade, como o Bacuía e o Coxipó, são 
indicativo do estabelecimento dos povos indígenas em 
Cuiabá, que chegam a datações do século VII.

1672
Bandeira Manuel de Campos Bicudo chega ao 
rio Cuiabá e sobe até o local que ficou conhecido 
como São Gonçalo Velho. 

1717
Pires de Campos volta a Cuiabá e captura diversos 
indígenas.

1718 
Pascoal Moreira Cabral refaz o caminho de Pires 
de Campos e começa o povoamento da região. 

1719
O termo de 08/04/1919 de Dom Pedro de Almei-
da Portugal, o conde de Assumar, governador da 
capitania de São Vicente, deu provisão de guar-
da-mor a Pascoal Moreira Cabral para que este 
cuidasse da partilha das terras minerais desco-
bertas no riacho Mutuca. 

Outubro de 1721 
Chegada de Miguel Sutil ao Tanque do Ernesto, 
cerrado de mata fechada, onde à flor da terra havia 
muito ouro e o sorocabano recolheu mais de sete 
quilos (meia arroba), em 1722.

23 de Abril de 1727
Ata de fundação da vila de Nosso Senhor Bom Je-
sus de Cuiabá pelo capitão-general da capitania de 
São Paulo, Rodrigo César de Meneses. 

Fonte – Taunay Affonso de E. “História Geral das Bandeiras 
Paulistas – Bandeirantes no Rio de Janeiro e Espírito Santo 
– os primeiros anos de Cuiabá e Mato Grosso”.  Luis-Philippe 
Pereira Leite. “Três sorocabanos no arraial. Mato Grosso nos 
seus primórdios”.

ntre os destaques das come-
morações do bicentenário es-
tava a inauguração do Instituto 
Histórico e Geográfico de Mato 
Grosso (IHG-MT). “A inauguração 
do Instituto Histórico ocorreu 

no Palácio da Instrução, sua antiga sede, 
e contou com a participação de grande 
público, sendo os hinos e peças musicais 
entoados pelas alunas da Escola Normal 
Pedro Celestino, assim como pelas alunas 
da Escola Modelo, futuro Grupo Escolar Ba-
rão de Melgaço”, explica a atual presidente 
do IGH, Elizabeth Madureira Siqueira.

A cerimônia de inauguração do institu-
to teve início às 19h, na data em que foi 
comemorado o bicentenário de Cuiabá. 
Dom Aquino Corrêa abriu o evento, com 
o auxílio de seus secretários, ajudantes e 
outras autoridades da capital. “O exímio 
senhor Dom Aquino Corrêa, que é também 
presidente do Instituto, abriu a sessão, 
proferindo substanciosa oração, tendo por 
tema as palavras ‘Pela Pátria conhecida e 
imortal’, arrancando por vezes o auditório 
e recebendo, ao terminar, calorosas palmas 
e aplausos de toda a seleta assistência”, 
narra trecho de jornal da época.

Conforme Elizabeth Siqueira, o Instituto 
Histórico foi criado com a finalidade de 
reunir e divulgar fontes e escrever sobre 
a história e a memória de Mato Grosso. 
“Até hoje a instituição persegue esse lema”. 

Segundo a presidente da entidade, atual-
mente o local abriga diversos estudos de-
dicados ao Estado, de diversas vertentes. 

“Temos trabalhos feitos por pesquisa-
dores independentes, mas de reconhecido 
saber, em áreas como história, geografia, 
etnologia, antropologia, jornalismo e 
meio ambiente. Esses estudos são feitos 
por pesquisadores independentes, que ao 
lado de um volume expressivo de dou-
tores, mestres e especialistas, ligados a 
instituições de nível superior, pesquisam 
e escrevem sobre a trajetória pretérita e 
atual do Estado”, diz.

Sem fins lucrativos, a instituição priva-
da sobrevive até os dias atuais e comemo-
rará 100 anos no aludido tricentenário da 
capital. “O instituto sobrevive pela parca 
contribuição de seus membros, mas neces-
sitamos de apoio dos governos estadual 
e municipal, pois temos contribuído para 
contar e revelar o percurso e a memória 
de Mato Grosso”, pontua Siqueira.

“Quando Cuiabá comemorar 300 anos, 
o Instituto Histórico e Geográfico celebrará 
o seu centenário, eventos irmanados para 
fazer fulgurar não só a trajetória de Cuiabá, 
seu sítio mais antigo, mas também de Mato 
Grosso como um todo. Nessas comemo-
rações, o IHGMT, que sempre se revelou 
parceiro efetivo, visto sua contribuição ao 
longo de 100 anos, será, certamente, muito 
bem lembrado e reverenciado”, completa.

E
A CONSTRUÇÃO DA NARRATIVA HISTÓRICA

rancisco Tomás de Aquino Corrêa nas-
ceu em 2 de abril de 1885, em Cuiabá. 
Filho de Antônio Tomás de Aquino e 
Maria de Aleluia Gaudie Ley Correia, 
Dom Aquino nasceu em uma família 

considerada sem muitas condições finan-
ceiras. Estudou questões religiosas desde a 
infância, quando se apaixonou pelo tema. Aos 
18 anos, foi para o Seminário da Conceição. 

Em sua carreira religiosa, também inte-
grou o Noviciado dos Padres Salesianos de 
Dom Bosco, em Cuiabá. Tornou-se sacerdote 
em 1903. No ano seguinte, foi para Roma, 
onde iniciou seu  doutorado em teologia, 
completado em 1908. Em janeiro de 1909, 
tornou-se presbítero. Posteriormente, retor-
nou ao Brasil.

Em Cuiabá, tornou-se diretor do Liceu Sa-
lesiano de Cuiabá. Em 1914, deixou a função 
após ser escolhido para ser titular da Diocese 
de Cuiabá, sendo designado pelo Papa Pio X. 
Na igreja, ocupou outras diversas funções 
ao longo da vida e foi bispo de Mato Grosso.

Em 1917, Dom Aquino, então bispo do Es-
tado, foi escolhido pelo governo de Venceslau 
Brás, então presidente do Brasil, como gover-

nador de Mato Grosso, cargo que ocupou de 
1918 a 1922, deixando a função aos 32 anos.

Durante sua gestão, foi o responsável por 
criar espaços como a Academia Mato-gros-
sense de Letras e também o Instituto Histó-
rico e Geográfico de Mato Grosso, do qual se 
autointitulou presidente perpétuo. 

Dom Aquino também escreveu diversas 
obras literárias. O seu primeiro livro, intitula-
do “Odes”, foi publicado em 1971. Entre suas 
obras também está o livro de poemas “Terra 
Natal”, no qual trouxe textos que exaltavam 
Mato Grosso e o Brasil. Ele chegou a ocupar a 
cadeira 34 da Academia Brasileira de Letras.

Uma das principais características de Dom 
Aquino era a capacidade oratória dele. Tal ca-
pacidade foi fundamental durante toda a sua 
carreira religiosa e também na vida pública, 
funções que acabaram se misturando durante 
a carreira. Sacerdote, arcebispo de Cuiabá, 
poeta, orador sacro e político, Dom Aquino é 
considerado uma das mais relevantes figuras 
históricas de Mato Grosso. Morreu em 22 de 
março de 1956, em São Paulo, e seu corpo foi 
trasladado e enterrado no jazigo da Catedral 
Metropolitana de Cuiabá.

F
DOM AQUINO CORRÊA

egligenciados por grande parte da 
historiografia e também na atual co-
memoração de aniversário de Cuiabá, 
os povos indígenas de Mato Grosso 
pedem que a história da capital seja 

revisitada. Eles pedem que seja considerado o 
passado da cultura que deu nome a cidade e tem 
suas raízes nos povos Bóe, como se autodeno-
minam os Bororos, também conhecidos como 
Coroados, Exerais ou Coxiponés. 

Segundo o arqueólogo Jorge Eremites, em 
estudos paleoambientais e arqueológicos, as 
primeiras ocupações indígenas podem ter se 
dado no início do Holoceno, por vota de 11.000 
A.P (Antes do Presente), quando pescadores-
caçadores-coletores devem ter se estabelecido 
pela primeira vez na planície pantaneira. 

A arquiteta-arqueóloga Maria Clara Migliacio 
enriquece a compreensão do processo constitu-
tivo de diversidade cultural que caracteriza o 
Chaco e o Pantanal. Sua pesquisa demonstrou 
a complexidade e a particularidade tecnológica 
da tradição cerâmica Descalvados, da região do 
Pantanal de Cáceres (220 km de Cuiabá), que 
trazem datações de até 4 mil anos. 

Também há controvérsias quanto às mais 
antigas datas de ocupação da América do Sul. 
Em sítios, como a do abrigo Santa Elina (em Ron-
donópolis) a Missão Franco-brasileira encontrou 
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vestígios de ocupação humana com 25 mil anos A.P 
e no sítio conhecido como o Abrigo do Sol foram 
encontrados vestígios de 14 mil anos A.P. 

Os Xarayés seriam o grupo mais setentrional do 
Pantanal. Segundo a pesquisadora Thereza Marta 
Borges Pressoti em sua tese de doutorado “Sertões 
e Minas de Cuiabá e Mato Grosso”, há possibilidade 
de este grupo ter ocupado territórios desde a con-
fluência do rio São Lourenço, ou Cuiabá, com o rio 
Paraguai até a confluência do rio Bugres. 

Antes das Entradas e Bandeiras Portuguesas, os 
espanhóis já havia encontrado os primeiros povos 
indígenas da região já no século XVI. Eles foram 
descritos por Aleixo Garcia e o navegador Cabeza 
de Vaca  (Álvar Núñes), como povos que viviam em 
grandes aldeamentos onde realizavam festas com 
fartura de comida e cultivavam o milho, a mandioca 
e a batata.  Os primeiros moradores do Pantanal 
escutavam música e produziam  instrumentos como 
buzinas e tambores, fiavam o algodão para fazer 
vestimentas compridas, usavam adornos corporais e 
faziam sepultamentos em grandes urnas cerâmicas. 

Em Cuiabá dois sítios arqueológicos comprovam 
esse passado.  A arqueóloga Suzana Hirata encontrou 
dentro na capital  dois sítios urbanos pré-coloniais, 
Bacuia e o Coxipó, o que pode inclusive confirmar 
a tese dos povos Bóe sobre o passado ancestral da 
cidade. 

As datações da cidade remontam ao século XVII. 

Para os próprios povos Bóe, tanto o sítio quanto 
a data colidem com sua história oral. 

Cuiabá para os Bóe é Ipuaká, o nome do arpão 
usado pelos indígenas para pescar piraputanga 
no rio Cuiabá. “Acho a história de Cuiabá incrível 
e muito bonita, mas precisamos também incluir 
nela o passado de nossos antepassados, o povo 
Bóe. Muitos dos locais e a riqueza da raiz cuiaba-
na derivam dos Bororo”, afirma Estevão Bororo, 
cientista social. 

“Quando Antônio Pires de Campos chegou em 
São Gonçalo Velho, antes de  1719, tinha essa 
grande aldeia velha, o nome era Kujipo, o que 
deu nome ao próprio Coxipó. Dali começaram 
o contato e aprisionamento do povo Bororo. 
Quando esse pessoal veio, eles vieram em 
busca de escravo e daí houve grandes guerras. 
Na barra do rio Mutuca, o tal Pascoal Moreira 
Cabral tentou aprisionar os Bororo. Mataram 
oito acompanhantes e muitos negros. Na fuga 
os bandeirantes chegaram a um lugar chamado 
Forquilha, acenderam fogo à noite e aí viram 
nesse momento o ouro brilhando no meio das 
pedras do rio”, relata Estevão.

O local de fundação da vila de “Bom Jesus 
de Cuiabá”, o córrego da Prainha também é 
um importante ponto para história do povo 
Bóe. “Prainha é Ikuipbo, significa córrego das 
estrelas dos bororos. Era das estrelas por conta 

das pepitas que brilhavam de dentro das águas 
transparentes à noite”.

O ouro teria ocasionado à expulsão de grande 
parte dos indígenas da capital. “Os bororos 
faziam do ouro enfeites e achavam a 
pedra bonita. Aí que começou as 
desgraça. Começou a vir mais 
gente. E os colonizadores co-
meçaram a ocupar a terra e 
dominar a riqueza”. 

No início do século XX, as 
Missões Salesianas juntaram 
os primeiros povos Bororo que 
restavam na capital e os levaram 
para internatos, onde eles eram 
obrigados a trabalhar, falar português 
e aprender costumes europeus. Já as mu-
lheres acabaram integradas aos primórdios da 
sociedade cuiabana através de laços de casa-
mento com os homens que aqui se aventuravam 
em busca das riquezas minerais. 

O matrimônio teria feito à cultura Bororo 
ser a verdadeira raiz da cultura cuiabana. “As 
pessoas se envergonham de dizer que são des-
cendentes indígenas, porém o próprio falar do 
cuiabano é um falar abororado, a cidade vem de 
um nome bororo, apesar de alguns historiadores 
virem com teses absurdas que até querem colo-
car a língua tupi na origem do nome de Cuiabá”, 

afirma Maria Elizandra Lopes, psicóloga que 
nasceu na Terra Indígena Mehuri. 

Para os Bóes o povoamento de Cuiabá es-
taria ligado à história de outro ponto tu-

rístico da cidade, o morro de Santo 
Antônio. “Os bororos habitavam 

desde a Bolívia, passando por 
Cuiabá,  Goiás e Mato Grosso 
do Sul. Isso remonta a tem-
pos imemoriais e teriam 
começado depois de um 
grande dilúvio que fez com 

que os Bóe se abrigassem no 
morro de Santo Antônio que 

era um local místico – Atroari. 
Dali começamos a retomar a re-

gião”, explica Estevão Bororo.  
Para Maria Elizandra Lopes as autorida-

des de Cuiabá deveriam integrar o povo Bóe 
nas comemorações do aniversário da cidade 
e na própria narrativa histórica da capital. 
“Mas isso tem que ir além de explorarem 
apenas o lado exótico do povo Bóe e nos 
colocar ali como alegoria. Existe uma vergo-
nha na própria população de querer apagar a 
herança indígena e dos negros. Todo mundo 
fala só do passado europeu. Mas isso reduz a 
memória e a história. Um povo sem memória 
é um povo fraco”, conclui. 

para ser ensinada nas escolas. Mas já é possível 
encontrar trabalhos de graduação, dissertação 
de mestrado e teses de doutorado a respeito das 

pessoas que contribuíram para a criação de Cuia-
bá, como negros e indígenas, que antes eram 
esquecidas”.
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ara que os 300 anos de Cuiabá 
sejam comemorados em 2019, 
é necessário entender as razões 
da celebração do bicentenário da 
capital mato-grossense, durante 
o governo Dom Aquino Corrêa, 

presidente do Estado em 1919. Isso porque a 
historiografia produzida sobre o nascimento 
do Estado diverge em vários pontos e isso é 
interpretado por diversos prismas. 

Marcado por polêmicas e atos considerados 
egocêntricos, o segundo centenário despertou 
polêmica. O famoso bispo de Mato Grosso em 
um decreto (resolução 790 de 12 agosto 1918) 
decidiu alterar a data de fundação da cidade 
para que ela coincidisse com o aniversário de 
25 anos da chegada da Missão Salesiana ao 
Estado. O que fez como o primeiro aniversário 
comemorado da capital ocorresse em sua ges-
tão como presidente do Estado (1918-1922).

As comemorações  do bicentenário de 
Cuiabá tiveram auxílio intenso da missão sale-
siana, da qual Corrêa era um dos principais lí-
deres. Jesuítas e franciscanos também tiveram 
papel fundamental nas cerimônias comemora-
tivas. Conforme jornais da época, os eventos 
custaram, ao todo, 534.867,799 réis aos cofres 
públicos.  

No período, publicações da época relatam 
que a cidade enfrentava escassez de água. Ain-
da assim, Dom Aquino optou por utilizar re-
cursos públicos para a comemoração. Tal fato 
gerou diversas críticas ao então governante da 
capital mato-grossense. Moradores contrários 
aos eventos do bicentenário contestavam os 
recursos utilizados por Corrêa e cobravam me-
lhores condições para os habitantes da cidade.

Outra polêmica atividade durante a come-
moração foi a alteração do nome da Avenida 
Couto Magalhães (um dos heróis da Guerra 
do Paraguai) para Avenida Dom Aquino Cor-
rêa. O então representante do Estado chegou a 
mandar cunhar moedas comemorativas com o 
seu próprio rosto, o que gerou uma nova onda 
de críticas. 

Dom Aquino justificava que as atividades 
relacionadas ao bicentenário de Cuiabá ti-
nham como principal objetivo fazer com que 
os moradores da região se orgulhassem do lu-
gar onde viviam. Ele afirmava que queria re-
forçar a sensação de pertencimento a Cuiabá e 
reacender a cuiabania. Foi o início da história 
de Cuiabá como conhecemos nos atuais livros 
de História.

Conforme o historiador Carlos Rosa, Dom 
Aquino se equivocou ao considerar que a ci-
dade foi fundada em 1719. “Ele se baseou 
no trabalho de José Barbosa, considerado o 
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ANIVERSÁRIO DA CAPITAL

Quantos anos tem Cuiabá: 346, 299, 291 ou 1300?
Historiografia diverge sobre a verdadeira data de fundação da capital do Estado de Mato Grosso, estabelecida no século 20 por Dom Aquino Corrêa, com anuência de intelectuais. Povos indígenas também exigem serem reconhecidos nesta narrativa

Vinícius Lemos, Rodivaldo Ribeiro e 
Juliana Arini 

primeiro historiador residente em Cuiabá. 
Barbosa escreveu várias obras, entre elas, 
uma que abordava as relações das povoa-
ções de Mato Grosso. Nesta, ele citou, sem 
citar fontes, que Cuiabá teria sido criada em 
1719”, relata.

Rosa afirma que as informações de Bar-
bosa teriam sido baseadas em pessoas que 
viviam em Cuiabá na época em que afir-
mavam que a cidade havia sido fundada. 
“Ele ouviu essas pessoas e tomou como 
verdade. Para justificar que Cuiabá foi cria-
da em 1719, ele utilizou como argumento 
um documento que comunicava ao rei de 
Portugal que foram encontradas jazidas de 
ouro na região. Porém, esse documento não 
pode ser considerado uma comprovação de 
que a cidade foi fundada nesse período”, 
argumenta.

De acordo com Rosa, o ano de 1727 de-
veria ser considerado o período de funda-
ção da capital. “Antes, Cuiabá era apenas 
um arraial, não era considerada uma cidade. 
Até que, em dezembro de 1926, o governa-
dor da capitania de São Paulo veio a Cuiabá 
para erguer outras vilas. Em 1º de janeiro de 
1727, ele fez todo o processo, porque ha-
via toda uma formalidade para criar Cuiabá. 
Ele também elegeu a Câmara de Vereadores 
para cuidar das escrituras”, explica.

Além das críticas temporais sobre a co-
memoração do bicentenário de Cuiabá, Rosa 
também relata que o ato ignorou figuras 
importantes para a fundação da cidade. “A 
maior homenagem que Cuiabá deveria ter 
recebido era a de se respeitar a dignidade 
de todos que nela viviam, não apenas uma 
parcela da população. Foram homenageados 
somente os paulistas e os bandeirantes, como 
se somente eles tivessem criado Cuiabá. Isso 
foi errado. Várias etnias, que foram mortas 
ou dizimadas, também colaboraram com a 
cidade. É importante lembrar os indígenas 
e também os africanos e seus descendentes, 
que foram tratados com mãos de carrasco. 
Existiria Cuiabá sem eles?”, indaga.

A questão referente à fundação da capi-
tal mato-grossense é polêmica e perdura por 
anos. Ainda assim, a possibilidade de altera-
ção na data da comemoração nunca foi co-
gitada por representantes do Poder Público. 
“Essa data já foi sacramentada por lei oficial, 
mas temos o direito de discordar. Eu discor-
do, pois para mim Cuiabá foi fundada em 
1927”, diz Carlos Rosa.

Sobre figuras que deixaram de ser desta-
cadas no bicentenário, ele espera que as mes-
mas sejam cada vez mais lembradas nas co-
memorações relacionadas à cidade. “É uma 
coisa que acho que vai levar um tempo ainda 

ofereciam a maior parte da mão de obra do 
estado e da capital é, pura e simplesmente, 
a vontade das classes dominantes, brancas, 
daqueles tempos, num movimento social 
ainda hoje presente e cujos efeitos se fazem 
sentir. “Quem conta e registra a história – e 
isso começa quando registram a chegada dos 
brancos por aqui – é sempre quem detém o 
poder, o controle. Escrevem aquilo que é do 
interesse deles”, lembra.

Partindo do cruzamento do trabalho dela 
com o de Antutérpio, os de Edir Pina Barros e 
de outra especialista, a professora doutora Te-
reza Martha Presoti, dá para perceber o desejo 
de separação radical dos grupos considerados 
indesejáveis dos brancos. Assim, os negros 
eram sepultados na igreja de Nossa Senhora 
do Rosário, os pardos, na Igreja da Boa Morte, 
os brancos, na Irmandade do Espírito Santo, 
localizada na Igreja Matriz.

Esses escravos trazidos para cá eram 
predominantemente de etnia Banto (52%) 
com maioria Benguela, seguida por Congo, 
Angola, Cambunda, Cassange, Monjolo, Rebolo 
e Moçambique.  Mas havia também presença 
de Sudaneses (25%), com maioria Mina e raros 
Nagô; bem como islamizados (4%), particular-
mente Haussá.  Os restantes 19% eram apenas 
identificados por notações como “Africano” ou 
da “África”, complementa Pina Barros.

Para terminar, Tereza Martha Presoti lem-
bra o nome do córrego da Prainha, dado pelos 
Boé: Água de estrelas, e do próprio rio Cuiabá: 
lugar de pesca com flecha arpão. “Isso remete 
a um lugar de memória, de relação com a na-
tureza, de pesca, abundância de peixes, águas 
cristalinas, e que hoje é um esgoto. É uma 
reflexão importante que vem dos indígenas 
que povoavam este lugar”.

s dois grupos humanos responsá-
veis por construir Cuiabá, indíge-
nas e negros, são omitidos da nar-
rativa cotidiana da história desde 
quando esta começou a ser escrita, 

concordam os quatro intelectuais ouvidos ou 
consultados pelo Circuito Mato Grosso para 
falar um pouco de como estes resistiram e 
mantiveram suas identidades, vivências e 
saberes ao longo dos anos, assim como os 
principais locais onde eles acabaram por se 
concentrar nos primeiros anos de abolição, e 
também seus descendentes. Esses bairros ou 
residências, na região central da cidade, eram 
vistos com maus olhos pela elite: literalmente, 
eram lugares de gente indesejável.

Pontos esses (quase um século e meio 
depois) em novo processo de desvalorização, 
devido à concentração dos novos socialmente 
indesejáveis – os dependentes químicos, no-
tadamente nas regiões ao longo da Prainha, 
o largo do Rosário e seu entorno – o Beco do 
Candeeiro e o Morro da Luz, mas também 
grande parte dos bairros Baú (onde também 
acabaram por ir morar paraguaios do pós-
guerra, chegando mesmo a formar uma vila 
paraguaia por ali) e do Araés. 

Todos esses lugares são historicamente 
abrigo das camadas menos favorecidas, como 
se sabe por estudos e estatísticas, majoritaria-
mente negras e descendentes de indígenas e/
ou fruto da miscigenação entre eles.

O historiador e professor da UFMT Carlos 
Alberto Rosa mencionou a existência de uma 
concentração de negros nos bairros em volta 
da Praça da Mandioca e do Largo do Rosário 
no século XVIII em Cuiabá. Ele é citado pelo 
também historiador Antutérpio Dias Pereira 
em seu “O Viver Escravo em Cuiabá/MT: Re-
lações, Sociais, Solidariedade e Autonomia 
(1831-1888)”.

Para a antropóloga Edir Pina Barros, 
um processo de invisibilização gradativo e 
antiquíssimo, pois toda a Baixada Cuiabana 
constitui território histórico Bororo. A origem 
do nome do rio Cuiabá, da cidade e adjacên-
cias situa-se dentro do campo linguístico da 
etnia Bororo, gente que habita este pedaço 
de mundo há pelo menos 7 mil anos ou mais 
segundo outras pesquisas arqueológicas.

Além deles, outros povos chegaram a Cuia-
bá no decorrer dos tempos, como os Paiaguás 
e Terena, habitantes do que hoje é Mato Gros-
so do Sul. “Estes chegaram a ter uma aldeia na 
região do Porto. Por que o palácio do governo 
se chama Paiaguás, quando se encontra em 
pleno território do povo Boe-Bororo, objeto 
de várias chacinas?”, frisa Pina Barros.

No decorrer dos tempos, outros povos 
passaram a ter Cuiabá como centro de refe-
rência, sobretudo após a criação da Diretoria 
de Índios de Mato Grosso, em 1846, a exemplo 
os Bakairi e Paresi. 

“Hoje a cidade de Cuiabá é multiétnica, 
pois, além dos afrodescendentes, tem-se a 
presença de alguns Terena, Paresi, Bakairi, 
Guató e Bororo, dentre outros, vivendo dis-
persos ou concentrados em alguns bairros, 

O
OS POVOS ESQUECIDOS NA FORMAÇÃO DE CUIABÁ

mais notadamente Paresi e Bakairi. 
Isto sem falar em sírios e libaneses”, 
continua a antropóloga, cujo livro “Os 
filhos do Sol: História e Cosmologia na 
Organização Social de Um Povo” foi 
indicado ao Prêmio Jabuti.

Os afrodescendentes, ainda confor-
me Pina Barros, se fizeram presentes 
desde o período colonial em toda a 
Baixada Cuiabana, quando começaram a 
ser trazidos já a partir do momento em 
que uma das bandeiras descobriu ouro 
onde hoje é o bairro de São Gonçalo Bei-
ra-Rio e cuja descendência ali residente 
parece sintetizar essa noção de Cuiabá 
como centro de convívio e resistência de 
negros e índios ao jugo da dominação 
branca. A vasta maioria descende de um 
ou dos dois grupos étnicos.

“A construção de um espaço negro 
dentro da cidade não pode ser me-
nosprezada, porque foram necessários 
acordos, negociações e acomodações 
por parte dos negros, para conseguirem 
esse lugar centenário. Eles conseguiram 
isso através de uma relativa autonomia 
conquistada por meio de barganhas, 
acomodações, negociações e até trans-
gressões, como frequentar espaços considerados 
não próprios para eles, e o exercício de ativida-
des remuneradas ou de troca. Tudo forjado nas 
relações orgânicas entre senhores e escravos”, 
defende Antutérpio Dias Pereira. 

Essa autonomia, continua Dias Pereira, se 
caracteriza pela mobilidade dos escravos pelas 
ruas da cidade. O morar em si era importante, 
mas a mobilidade conquistada, principalmente 
pelo escravo de ganho ou de aluguel, determinou 
os rumos da autonomia cativa. O escravo era 
responsável pelo seu sustento e por isso ele pre-
cisava andar pelas ruas em busca do seu sustento 
e em alguns casos também de sua família. Por 
isso é que não se pode estranhar que ruas, praças 
e fontes de água fossem pontos preferenciais de 
encontro deles.

Comportamentos coletivos, como ações cri-
minosas em conjunto, faziam parte da intrincada 
teia de relações sociais entre senhores e escra-
vos. “A cooperação de cativos e livres para o 
cometimento de delitos comprova a existência de 
um conjunto bastante complexo de ligações entre 
grupos sociais distintos (escravos e libertos), os 
quais acabavam por se associar para diminuir 
suas necessidades econômicas imediatas”.

Outra historiadora, a doutora Luiza Ricci 
Volpato, autora de “Cativos do Sertão: Vida Co-
tidiana e Escravidão em Cuiabá em 1850-1888”, 
disse ao Circuito que não conhece registro dessa 
associação criminosa entre os escravos, mas fez 
a ressalva de que seu recorte termina no ano da 
abolição. Reconhece, porém, que o cotidiano de 
resistência durante a escravidão tecia um coti-
diano intrincado, em que o objetivo era escapar 
das punições e constituir suas vidas de maneira 
a enfrentar, à maneira deles, a vigilância dos 
senhores e seus capitães e capatazes.

A explicação dela para o processo de in-
visibilidade por que passaram aqueles que 

As possíveis datações de Cuiabá

1.300 anos
Pela arqueologia, os sítios que remontam ao passado 
pré-colonial da cidade, como o Bacuía e o Coxipó, são 
indicativo do estabelecimento dos povos indígenas em 
Cuiabá, que chegam a datações do século VII.

1672
Bandeira Manuel de Campos Bicudo chega ao 
rio Cuiabá e sobe até o local que ficou conhecido 
como São Gonçalo Velho. 

1717
Pires de Campos volta a Cuiabá e captura diversos 
indígenas.

1718 
Pascoal Moreira Cabral refaz o caminho de Pires 
de Campos e começa o povoamento da região. 

1719
O termo de 08/04/1919 de Dom Pedro de Almei-
da Portugal, o conde de Assumar, governador da 
capitania de São Vicente, deu provisão de guar-
da-mor a Pascoal Moreira Cabral para que este 
cuidasse da partilha das terras minerais desco-
bertas no riacho Mutuca. 

Outubro de 1721 
Chegada de Miguel Sutil ao Tanque do Ernesto, 
cerrado de mata fechada, onde à flor da terra havia 
muito ouro e o sorocabano recolheu mais de sete 
quilos (meia arroba), em 1722.

23 de Abril de 1727
Ata de fundação da vila de Nosso Senhor Bom Je-
sus de Cuiabá pelo capitão-general da capitania de 
São Paulo, Rodrigo César de Meneses. 

Fonte – Taunay Affonso de E. “História Geral das Bandeiras 
Paulistas – Bandeirantes no Rio de Janeiro e Espírito Santo 
– os primeiros anos de Cuiabá e Mato Grosso”.  Luis-Philippe 
Pereira Leite. “Três sorocabanos no arraial. Mato Grosso nos 
seus primórdios”.

ntre os destaques das come-
morações do bicentenário es-
tava a inauguração do Instituto 
Histórico e Geográfico de Mato 
Grosso (IHG-MT). “A inauguração 
do Instituto Histórico ocorreu 

no Palácio da Instrução, sua antiga sede, 
e contou com a participação de grande 
público, sendo os hinos e peças musicais 
entoados pelas alunas da Escola Normal 
Pedro Celestino, assim como pelas alunas 
da Escola Modelo, futuro Grupo Escolar Ba-
rão de Melgaço”, explica a atual presidente 
do IGH, Elizabeth Madureira Siqueira.

A cerimônia de inauguração do institu-
to teve início às 19h, na data em que foi 
comemorado o bicentenário de Cuiabá. 
Dom Aquino Corrêa abriu o evento, com 
o auxílio de seus secretários, ajudantes e 
outras autoridades da capital. “O exímio 
senhor Dom Aquino Corrêa, que é também 
presidente do Instituto, abriu a sessão, 
proferindo substanciosa oração, tendo por 
tema as palavras ‘Pela Pátria conhecida e 
imortal’, arrancando por vezes o auditório 
e recebendo, ao terminar, calorosas palmas 
e aplausos de toda a seleta assistência”, 
narra trecho de jornal da época.

Conforme Elizabeth Siqueira, o Instituto 
Histórico foi criado com a finalidade de 
reunir e divulgar fontes e escrever sobre 
a história e a memória de Mato Grosso. 
“Até hoje a instituição persegue esse lema”. 

Segundo a presidente da entidade, atual-
mente o local abriga diversos estudos de-
dicados ao Estado, de diversas vertentes. 

“Temos trabalhos feitos por pesquisa-
dores independentes, mas de reconhecido 
saber, em áreas como história, geografia, 
etnologia, antropologia, jornalismo e 
meio ambiente. Esses estudos são feitos 
por pesquisadores independentes, que ao 
lado de um volume expressivo de dou-
tores, mestres e especialistas, ligados a 
instituições de nível superior, pesquisam 
e escrevem sobre a trajetória pretérita e 
atual do Estado”, diz.

Sem fins lucrativos, a instituição priva-
da sobrevive até os dias atuais e comemo-
rará 100 anos no aludido tricentenário da 
capital. “O instituto sobrevive pela parca 
contribuição de seus membros, mas neces-
sitamos de apoio dos governos estadual 
e municipal, pois temos contribuído para 
contar e revelar o percurso e a memória 
de Mato Grosso”, pontua Siqueira.

“Quando Cuiabá comemorar 300 anos, 
o Instituto Histórico e Geográfico celebrará 
o seu centenário, eventos irmanados para 
fazer fulgurar não só a trajetória de Cuiabá, 
seu sítio mais antigo, mas também de Mato 
Grosso como um todo. Nessas comemo-
rações, o IHGMT, que sempre se revelou 
parceiro efetivo, visto sua contribuição ao 
longo de 100 anos, será, certamente, muito 
bem lembrado e reverenciado”, completa.

E
A CONSTRUÇÃO DA NARRATIVA HISTÓRICA

rancisco Tomás de Aquino Corrêa nas-
ceu em 2 de abril de 1885, em Cuiabá. 
Filho de Antônio Tomás de Aquino e 
Maria de Aleluia Gaudie Ley Correia, 
Dom Aquino nasceu em uma família 

considerada sem muitas condições finan-
ceiras. Estudou questões religiosas desde a 
infância, quando se apaixonou pelo tema. Aos 
18 anos, foi para o Seminário da Conceição. 

Em sua carreira religiosa, também inte-
grou o Noviciado dos Padres Salesianos de 
Dom Bosco, em Cuiabá. Tornou-se sacerdote 
em 1903. No ano seguinte, foi para Roma, 
onde iniciou seu  doutorado em teologia, 
completado em 1908. Em janeiro de 1909, 
tornou-se presbítero. Posteriormente, retor-
nou ao Brasil.

Em Cuiabá, tornou-se diretor do Liceu Sa-
lesiano de Cuiabá. Em 1914, deixou a função 
após ser escolhido para ser titular da Diocese 
de Cuiabá, sendo designado pelo Papa Pio X. 
Na igreja, ocupou outras diversas funções 
ao longo da vida e foi bispo de Mato Grosso.

Em 1917, Dom Aquino, então bispo do Es-
tado, foi escolhido pelo governo de Venceslau 
Brás, então presidente do Brasil, como gover-

nador de Mato Grosso, cargo que ocupou de 
1918 a 1922, deixando a função aos 32 anos.

Durante sua gestão, foi o responsável por 
criar espaços como a Academia Mato-gros-
sense de Letras e também o Instituto Histó-
rico e Geográfico de Mato Grosso, do qual se 
autointitulou presidente perpétuo. 

Dom Aquino também escreveu diversas 
obras literárias. O seu primeiro livro, intitula-
do “Odes”, foi publicado em 1971. Entre suas 
obras também está o livro de poemas “Terra 
Natal”, no qual trouxe textos que exaltavam 
Mato Grosso e o Brasil. Ele chegou a ocupar a 
cadeira 34 da Academia Brasileira de Letras.

Uma das principais características de Dom 
Aquino era a capacidade oratória dele. Tal ca-
pacidade foi fundamental durante toda a sua 
carreira religiosa e também na vida pública, 
funções que acabaram se misturando durante 
a carreira. Sacerdote, arcebispo de Cuiabá, 
poeta, orador sacro e político, Dom Aquino é 
considerado uma das mais relevantes figuras 
históricas de Mato Grosso. Morreu em 22 de 
março de 1956, em São Paulo, e seu corpo foi 
trasladado e enterrado no jazigo da Catedral 
Metropolitana de Cuiabá.

F
DOM AQUINO CORRÊA

egligenciados por grande parte da 
historiografia e também na atual co-
memoração de aniversário de Cuiabá, 
os povos indígenas de Mato Grosso 
pedem que a história da capital seja 

revisitada. Eles pedem que seja considerado o 
passado da cultura que deu nome a cidade e tem 
suas raízes nos povos Bóe, como se autodeno-
minam os Bororos, também conhecidos como 
Coroados, Exerais ou Coxiponés. 

Segundo o arqueólogo Jorge Eremites, em 
estudos paleoambientais e arqueológicos, as 
primeiras ocupações indígenas podem ter se 
dado no início do Holoceno, por vota de 11.000 
A.P (Antes do Presente), quando pescadores-
caçadores-coletores devem ter se estabelecido 
pela primeira vez na planície pantaneira. 

A arquiteta-arqueóloga Maria Clara Migliacio 
enriquece a compreensão do processo constitu-
tivo de diversidade cultural que caracteriza o 
Chaco e o Pantanal. Sua pesquisa demonstrou 
a complexidade e a particularidade tecnológica 
da tradição cerâmica Descalvados, da região do 
Pantanal de Cáceres (220 km de Cuiabá), que 
trazem datações de até 4 mil anos. 

Também há controvérsias quanto às mais 
antigas datas de ocupação da América do Sul. 
Em sítios, como a do abrigo Santa Elina (em Ron-
donópolis) a Missão Franco-brasileira encontrou 

N
A CUIABÁ DE 1300 ANOS

vestígios de ocupação humana com 25 mil anos A.P 
e no sítio conhecido como o Abrigo do Sol foram 
encontrados vestígios de 14 mil anos A.P. 

Os Xarayés seriam o grupo mais setentrional do 
Pantanal. Segundo a pesquisadora Thereza Marta 
Borges Pressoti em sua tese de doutorado “Sertões 
e Minas de Cuiabá e Mato Grosso”, há possibilidade 
de este grupo ter ocupado territórios desde a con-
fluência do rio São Lourenço, ou Cuiabá, com o rio 
Paraguai até a confluência do rio Bugres. 

Antes das Entradas e Bandeiras Portuguesas, os 
espanhóis já havia encontrado os primeiros povos 
indígenas da região já no século XVI. Eles foram 
descritos por Aleixo Garcia e o navegador Cabeza 
de Vaca  (Álvar Núñes), como povos que viviam em 
grandes aldeamentos onde realizavam festas com 
fartura de comida e cultivavam o milho, a mandioca 
e a batata.  Os primeiros moradores do Pantanal 
escutavam música e produziam  instrumentos como 
buzinas e tambores, fiavam o algodão para fazer 
vestimentas compridas, usavam adornos corporais e 
faziam sepultamentos em grandes urnas cerâmicas. 

Em Cuiabá dois sítios arqueológicos comprovam 
esse passado.  A arqueóloga Suzana Hirata encontrou 
dentro na capital  dois sítios urbanos pré-coloniais, 
Bacuia e o Coxipó, o que pode inclusive confirmar 
a tese dos povos Bóe sobre o passado ancestral da 
cidade. 

As datações da cidade remontam ao século XVII. 

Para os próprios povos Bóe, tanto o sítio quanto 
a data colidem com sua história oral. 

Cuiabá para os Bóe é Ipuaká, o nome do arpão 
usado pelos indígenas para pescar piraputanga 
no rio Cuiabá. “Acho a história de Cuiabá incrível 
e muito bonita, mas precisamos também incluir 
nela o passado de nossos antepassados, o povo 
Bóe. Muitos dos locais e a riqueza da raiz cuiaba-
na derivam dos Bororo”, afirma Estevão Bororo, 
cientista social. 

“Quando Antônio Pires de Campos chegou em 
São Gonçalo Velho, antes de  1719, tinha essa 
grande aldeia velha, o nome era Kujipo, o que 
deu nome ao próprio Coxipó. Dali começaram 
o contato e aprisionamento do povo Bororo. 
Quando esse pessoal veio, eles vieram em 
busca de escravo e daí houve grandes guerras. 
Na barra do rio Mutuca, o tal Pascoal Moreira 
Cabral tentou aprisionar os Bororo. Mataram 
oito acompanhantes e muitos negros. Na fuga 
os bandeirantes chegaram a um lugar chamado 
Forquilha, acenderam fogo à noite e aí viram 
nesse momento o ouro brilhando no meio das 
pedras do rio”, relata Estevão.

O local de fundação da vila de “Bom Jesus 
de Cuiabá”, o córrego da Prainha também é 
um importante ponto para história do povo 
Bóe. “Prainha é Ikuipbo, significa córrego das 
estrelas dos bororos. Era das estrelas por conta 

das pepitas que brilhavam de dentro das águas 
transparentes à noite”.

O ouro teria ocasionado à expulsão de grande 
parte dos indígenas da capital. “Os bororos 
faziam do ouro enfeites e achavam a 
pedra bonita. Aí que começou as 
desgraça. Começou a vir mais 
gente. E os colonizadores co-
meçaram a ocupar a terra e 
dominar a riqueza”. 

No início do século XX, as 
Missões Salesianas juntaram 
os primeiros povos Bororo que 
restavam na capital e os levaram 
para internatos, onde eles eram 
obrigados a trabalhar, falar português 
e aprender costumes europeus. Já as mu-
lheres acabaram integradas aos primórdios da 
sociedade cuiabana através de laços de casa-
mento com os homens que aqui se aventuravam 
em busca das riquezas minerais. 

O matrimônio teria feito à cultura Bororo 
ser a verdadeira raiz da cultura cuiabana. “As 
pessoas se envergonham de dizer que são des-
cendentes indígenas, porém o próprio falar do 
cuiabano é um falar abororado, a cidade vem de 
um nome bororo, apesar de alguns historiadores 
virem com teses absurdas que até querem colo-
car a língua tupi na origem do nome de Cuiabá”, 

afirma Maria Elizandra Lopes, psicóloga que 
nasceu na Terra Indígena Mehuri. 

Para os Bóes o povoamento de Cuiabá es-
taria ligado à história de outro ponto tu-

rístico da cidade, o morro de Santo 
Antônio. “Os bororos habitavam 

desde a Bolívia, passando por 
Cuiabá,  Goiás e Mato Grosso 
do Sul. Isso remonta a tem-
pos imemoriais e teriam 
começado depois de um 
grande dilúvio que fez com 

que os Bóe se abrigassem no 
morro de Santo Antônio que 

era um local místico – Atroari. 
Dali começamos a retomar a re-

gião”, explica Estevão Bororo.  
Para Maria Elizandra Lopes as autorida-

des de Cuiabá deveriam integrar o povo Bóe 
nas comemorações do aniversário da cidade 
e na própria narrativa histórica da capital. 
“Mas isso tem que ir além de explorarem 
apenas o lado exótico do povo Bóe e nos 
colocar ali como alegoria. Existe uma vergo-
nha na própria população de querer apagar a 
herança indígena e dos negros. Todo mundo 
fala só do passado europeu. Mas isso reduz a 
memória e a história. Um povo sem memória 
é um povo fraco”, conclui. 

para ser ensinada nas escolas. Mas já é possível 
encontrar trabalhos de graduação, dissertação 
de mestrado e teses de doutorado a respeito das 

pessoas que contribuíram para a criação de Cuia-
bá, como negros e indígenas, que antes eram 
esquecidas”.
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ncerrou-se na noite desta quar-
ta-feira (4) um dos maiores ca-
pítulos políticos e jurídicos da 
história recente do país. O Ple-
nário do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) negou o habeas cor-

pus da defesa do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) com voto de desempate 
da ministra Cármen Lúcia que seguiu o voto 
do relator e negou o pedido da defesa. As-
sim, o petista poderá ser preso nos próximos 
dias. notório não só pelo seu personagem, 
mas também pelo tema, este julgamento le-
vantou muitos debates nas últimas semanas.

Muitos juristas, advogados, magistrados, 
jornalistas e intelectuais do mundo jurídico 
se perguntavam se este recurso serviria so-
mente para o caso de Lula ou poderia servir 
para mudar a orientação jurídica para casos 
semelhantes no país. Todos buscavam res-
ponder uma pergunta crucial – quando uma 
pena em prisão pode começar a ser cumpri-
da? Após a confirmação em um colegiado 
por desembargadores (2ª instância)? Ou so-
mente depois que todos os recursos e ações 
judiciais tenham transitado em julgado?

A decisão dos ministros de ontem con-
firma o entendimento que o Supremo teve 
em 2016 sobre o tema. As condenações em 
prisão podem ser cumpridas após a ratifica-
ção por um colegiado de desembargadores. 
Para os magistrados do STF, não há conse-
quências para o princípio de presunção de 
inocência se a sentença foi reafirmada duas 
vezes (primeiro, pelo juiz; segundo, pelos 
desembargadores). A medida, porém, levan-
ta muitas controvérsias no meio jurídico.

Para os que são contra a prisão em segun-
da instância, a jurisprudência fere a Consti-
tuição Federal. Segundo o 57º inciso do Ar-
tigo 5º, “ninguém será considerado culpado 
até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória”. A norma já é conhecida pela 
sociedade pelo aforisma popular – “todo 
mundo é inocente até que se prove o con-
trário”. Logo, a orientação atual vai contra 
o princípio de presunção de inocência – um 
direito constitucional garantido em relação 
aos acusados por infrações penais.

O princípio entende que uma pessoa con-
denada possa recorrer para uma instância 
ou tribunal superior – um direito garantido 
por Constituição a todos os brasileiros. Até 
o julgamento destes recursos o condenado 
não poderá ser considerado oficialmente 
culpado. Consequentemente, ele não pode 
também ser preso, pois há chances de que 
ele seja absolvido de sua pena.

Esse é o principal cerne da argumenta-
ção da defesa do ex-presidente Lula. Uma 
pessoa só poderia ser considerada culpada 
e presa depois do esgotamento de todos os 
recursos na Justiça. O objetivo é evitar que 
injustiças sejam cometidas aos condenados 
por uma sentença, como, por exemplo, uma 
prisão. Simbolicamente, a cadeia é a maior 
condenação que o Estado pode dar a um in-
divíduo porque tira o direito do cidadão de 
ir e vir, ou seja, a sua liberdade.

Em Mato Grosso, a negativa do HC do 
Lula pode influenciar as ações dos denun-

Por Allan Pereira

ALÉM DO LULA

Quando uma prisão deve ser executada? 
Habeas corpus negado ao ex-presidente Lula pode ter efeitos para as ações judiciais de políticos e empresários acusados em 
esquemas de corrupção

E

ciados em operações que investigam crimes 
de corrupção no Estado. Se condenados em 
primeira instância, as prisões podem ser 
expedidas após a confirmação de um cole-
giado de desembargadores na segunda ins-
tância. Isto serve para os políticos, empre-
sários, ex-secretários e servidores públicos 
condenados, principalmente pela juíza Sel-
ma Arruda, da Vara Especializada contra o 
Crime Organizado, por exemplo.

É o caso dos ex-deputados José Geraldo 
Riva e Humberto Melo Bosaipo, condena-
dos a 44 anos e 18 anos e quatro meses de 
prisão, respectivamente. Também, do ex-se-
cretário de Fazenda Éder Moraes que tem 
uma pena somada de mais de 115 anos de 
prisão. Todas estas e outras condenações 
podem ser direta ou indiretamente influen-
ciadas pelo julgamento do HC de Lula.

Para Igor Roque, presidente da Asso-
ciação nacional dos Defensores Públicos 
Federais (Anadef), o julgamento do HC 
de Lula pode influenciar ações judiciais de 
qualquer pessoa, e não somente de políti-
cos e empresários condenados em esquemas 
de corrupção. no começo desta semana, a 
Anadef não reconheceu a prisão após a con-
denação em segunda instância. Além disso, 
pediu ao Supremo que vote pelo cumpri-
mento da pena somente após o trânsito em 
julgado dos recursos.

“O grande problema é que sob a justi-
ficativa de combater a corrupção, o que a 
gente vai ver, na verdade, é um prejuízo e 
uma violação de direitos fundamentais de 
inúmeras pessoas, e não somente de políti-
cos corruptos. Se o problema é combater a 
corrupção, então que se alterem as leis que 
se agravem as penas para este tipo de cri-
me. E não simplesmente determinar a prisão 
violando a Constituição Federal com uma 
condenação em decorrência de segundo 
grau”, criticou.

Já para o advogado Marco Antônio Soa-
res de Magalhães, que é presidente da Co-
missão de Direito Penal e Processo Penal da 
Ordem dos Advogados do Brasil de Mato 
Grosso (OAB-MT), o julgamento do HC de 

Lula vai corrigir uma confusão no entendi-
mento sobre a prisão em segunda instância. 
Ele acredita que é possível a prisão após a 
ratificação de um colegiado, mas que não é 
obrigação de um tribunal expedir o manda-
do. Ele ainda afirma que o recurso da defesa 
do petista não vai influenciar os outros ca-
sos, já que se trata de um caso “julgado num 
caso específico”.

“Eu acho que não vai influenciar em 
nada. Por quê? Porque ficou bem claro que 
este julgamento é um julgamento do Lula. 
Um caso específico. É óbvio que como é o 
Lula, o que fizer tem a tendência de alguém 
que se espelhe nele. Mas foi falado muito 
claramente que o caso é particular. Esse en-
tendimento, eu penso, que eles vão clarear 
dizendo que é sim é possível a prisão, mas 
que não é obrigação do juiz no tribunal de-
cretar”, comentou.

no entanto, a história nem sempre foi as-
sim. Antes de 2009, um juiz podia expedir 
o mandado de prisão a qualquer momento, 
após decidir a sentença de um processo ju-
dicial. Tudo mudou depois deste ano. O STF 
foi provocado a julgar e a analisar o 57º in-
ciso do Artigo 5º da Constituição Federal.

A mais alta Corte do país nunca tinha 
analisado tal questão anteriormente. Para 
o Supremo ser pautado, a ação precisa en-
volver alguma matéria constitucional. Eles 
nunca tinham parado para avaliar se as pri-
sões poderiam ser executadas antes do tér-
mino do julgamento de todos os recursos.

O processo que levantou a discussão 
se tratava de um habeas corpus. Ele pedia 
que um fazendeiro de Minas Gerais, que foi 
condenado a sete anos e meio de prisão por 
tentativa de homicídio, aguardasse em li-
berdade até o julgamento do último recurso. 
Após o Plenário do STF discutir o assunto, 
eles decidiram que a prisão só poderia ser 
cumprida após o julgamento de todos os re-
cursos possíveis, em qualquer instância.

O caso iniciou um novo marco na juris-
prudência nacional. Por sete anos, muitos 
réus puderam aguardar em liberdade en-
quanto estas ações protelavam o seu cum-
primento de pena. Isto criou um efeito con-
troverso na Justiça e muito discutível entre 
os jurídicos. Muitos condenados não chega-
ram a cumprir suas penas. Com a demora 
do julgamento dos recursos, muitos crimes 

acabavam por prescrever.
Em 2016, o Supremo reviu esta jurispru-

dência. A partir desse ano, um condenado 
poderia cumprir a sua pena após a confir-
mação em segunda instância. Segundo o en-
tendimento do Plenário, tendo a condenação 
sendo revista e reafirmada por duas vezes, 
não há consequências para a presunção de 
inocência.

no entanto, a questão ganhou peso para 
a defesa da prisão somente após o trânsi-
to em julgado. Dois dias antes do julgar o 
HC, a defesa de Lula apresentou um pare-
cer elaborado pelo jurista José Afonso da 
Silva, que é professor titular aposentado da 
Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo (USP). Ele é uma das referências 
na área do Direito Constitucional e também 
para os próprios ministros do Supremo. Es-
tuda há mais de 40 anos como analisar e in-
terpretar as normas da Constituição Federal. 
Sua tese de livre-docência na USP foi jus-
tamente sobre a aplicabilidade das normas 
constitucionais, e foi defendida em 1969.

no documento, o jurista reafirmou o 57º 
inciso da Constituição. Em uma interpreta-
ção literal, a Carta Magna dos direitos do 
brasileiro impede o cumprimento da pena 
antes do trânsito em julgado de todos os 
recursos. Qualquer entendimento contrário 
é um confronto com o dispositivo constitu-
cional, segundo o professor.

“O princípio ou garantia da presunção de 
inocência tem a extensão que lhe deu o inc. 
LVII do art. 5º da Constituição Federal, qual 
seja, até o ‘trânsito em julgado da senten-
ça condenatória’. A execução da pena antes 
disso viola gravemente a Constituição num 
dos elementos fundamentais do Estado De-
mocrático de Direito, que é um direito fun-
damental. […]. Dá-se aí a preclusão máxima 
com a coisa julgada, antes da qual, por força 
do princípio da presunção de inocência, não 
se pode executar a pena nem definitiva nem 
provisoriamente, sob pena de infringência à 
Constituição”, escreveu. 

Igor avaliou como perfeita a análise do 
professor José Afonso da Silva. “É uma 
análise estritamente técnica. Extremamen-
te respeitado na Academia e nos tribunais. 
Autor de inúmeras obras e inúmeros livros. 
Escreve de maneira imparcial. E ele refu-
ta com veemência e clareza, todos os argu-
mentos e decisões para determinar a prisão 
em segunda instância ou com a condenação 
em segunda instância”, disse. 

Já Marco Antônio ainda não consultou 
o parecer, mas ele comenta que a posição 
defendida não vai diferir da Constituição. 
“não sou favorável. Sou contra o Lula. Mas 
eu não posso ser contra o que diz a lei. Eu 
acho que todos nós temos que estar sujeitos 
às leis do país. Temos que estar sujeitos ao 
que diz a Constituição. não tem ninguém 
que está acima da Constituição. não impor-
ta se é o presidente atual, ex-presidente ou 
Jesus Cristo”, disse.

Mesmo com o habeas corpus negado, 
há uma última luz no túnel para o ex-presi-
dente. Trata-se de duas Ações Declaratórias 
de Constitucionalidade, que podem mudar 
a jurisprudência sobre a prisão em segunda 
instância. Eles podem reverter a decisão do 
habeas corpus concedido ontem e deixa-lo 
livre até que todos os recursos sejam jul-
gados pela Justiça. Além disso, essas ações 
podem também influenciar o entendimento 
sobre quando se deve começar o cumpri-
mento de uma pena em prisão.

 As Ações DeclArAtóriAs De constitucionAliDADe 

pacificada”. 
em entrevistas, a presidente deixou claro 

que não seria levada pela pressão. as adcs 
estão prontas para ser analisadas desde 
dezembro do ano passado. contudo, não há 
datas para que o julgamento ocorra — mesmo 
com a pressão dos autores do processo, dos 
advogados e do ministro marco aurélio, que 
é o relator das ações. a pauta do plenário é 
definida por decisão do presidente do stF. 

caso as ações do peN e da oab sejam 
aprovadas, o primeiro beneficiado seria o 
próprio ex-presidente lula. ele somente seria 
preso após o julgamento de todos os seus re-
cursos. a seguir, a vantagem seria estendida 
aos políticos e empresários investigados pela 
operação lava jato, que têm 150 inquéritos 
que tramitam no stF. atualmente, é a maior do 
país em termos de denunciados. segundo o jor-
nal el país, “as investigações envolvem quase 
um terço do congresso Nacional, além de seis 
ministros do presidente michel temer (mdb)”. 
os terceiros beneficiados seriam os acusados 
em operações semelhantes nos estados do país 
que apuram crimes contra a administração 
pública, como é o caso de mato Grosso. 

ontudo, o julgamento do habeas 
corpus de lula é um caso individual. 
sozinho, ele não teria força para mu-
dar a jurisprudência no país. esta é 

a opinião de uma boa parcela de profissionais 
do mundo jurídico. peso maior teria a chama-
da ação declaratória de constitucionalidade 
(adc), que pode redefinir a orientação jurídica 
atual sobre a prisão em segunda instância.

as adcs de números 43 e 44 foram pro-
postas pelo partido ecológico Nacional (peN) 
e pela ordem de advogados do brasil (oab). 
eles defendem que as penas só podem ser 
cumpridas após o julgamento de todos os 
recursos em todas as instâncias. por isso, 
eles pedem aos ministros do stF que mudem 
o entendimento atual sobre o tema. 

porém, a ministra cármen lúcia não quer 
levar estas ações em julgamento. ela vem 
evitando pautar o plenário com estes proces-
sos. a magistrada não quer retomar um caso 
analisado há menos de dois anos pela corte. 
em 2016, os onzes ministros tinham se deci-
dido, por 6 votos a 5, que os condenados em 
segunda instância poderiam sim ser presos. a 
seu ver, a discussão sobre o assunto “estava 

C Por que o juristA escreveu o PArecer? 

expansivo e nunca restritivo”, escreveu no 
parecer. 

ele afirmou ainda que não cobrou honorá-
rios a defesa do ex-presidente para escrever o 
parecer. “se o parecer visa à defesa da consti-
tuição, o consulente nada tem a pagar por ele 
(parecer pro bono). a defesa da constituição 
não tem preço”, escreveu. No final, ele espera 
que os ministros do supremo possam rever 
seu entendimento e adotar uma postura em 
conformidade com a constituição. 

“a grandeza de um tribunal não se perde 
quando, no cumprimento de sua missão cons-
titucional, presta a sua jurisdição sem temor 
e sem concessão e não se sente apequenado 
pelo fato de rever sua posição em favor dos 
direitos fundamentais, a favor de quem quer 
que seja que lhe bata às portas. um tribunal 
só se diminui e perde credibilidade quando 
decide contra ela, qualquer que seja a moti-
vação”, afirmou.

ntes de iniciar a análise do direito 
a presunção de inocência, o jurista 
começou por afastar qualquer co-
notação política que possa haver 
em seu parecer. “Não sou eleitor do 

consulente [lula] nem de seu partido. o consu-
lente aqui é, por assim dizer, um instrumento 
pelo qual exerço um dever impostergável, 
qual seja: a defesa da constituição”, apontou. 

“afirmei que tenho ‘o dever impostergável’ 
de defender a constituição, e essa afirmativa 
decorre do fato de que trabalhei muito, me 
empenhei para além mesmo de minhas forças, 
para que ela fosse uma constituição essencial-
mente voltada para a garantia da realização 
efetiva dos direitos humanos fundamentais, 
confiante em que os tribunais, especialmente 
o tribunal incumbido de sua guarda [o stF], 
soubessem interpretar a formulação norma-
tiva desses direitos, segundo a concepção 
de que seu entendimento há de ser sempre 
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residente do Democratas em 
Mato Grosso, o deputado fe-
deral Fabio Garcia classificou 
como “fantasia” a possibilidade 
de o ex-prefeito de Cuiabá Mau-
ro Mendes (DEM) ser candidato 

a vice-governador na chapa de Pedro Taques 
(PSDB), que deve disputar a reeleição. A 
afirmação de Garcia contradiz as declarações 
do deputado estadual Wilson Santos (PSDB), 
ferrenho defensor de Taques.

Santos chegou a afirmar em recentes en-
trevistas que não acreditava que Mendes 
fosse disputar a eleição contra Taques. “Eles 
são velhos aliados e acredito que virão jun-
tos na disputa deste ano. Acredito até que o 
Mauro Mendes pode ser vice na chapa do Ta-
ques”, declarou o ex-secretário de Estado de 
Cidades.

Para Garcia, no entanto, a possibilidade 
de Mendes – considerado um dos maiores 
nomes do Democratas na atualidade – se aliar 
ao governador na disputa deste ano é “uma 
fantasia”. Segundo ele, o partido ainda está 
focado em um plano para as eleições deste 
ano e não definiu os cargos que disputará. 

Por Vinícius Lemos

COnTRADIÇÃO

Mendes como vice de Taques é fantasia
DEM está todo voltado à pré-candidatura do deputado Rodrigo Maia à Presidência, em nível nacional, e não está nem mesmo 
falando de questões estaduais, garante novo líder

P

“O Democratas, em Mato Grosso, reuniu um 
time e está construindo um novo projeto para 
Mato Grosso. Este é o mundo real. O mundo 
da fantasia, no qual a gente [DEM e PSDB] 
pode estar junto, não está sendo construído 
por enquanto”, declarou durante entrevista à 

Rádio Centro América.
O deputado federal afirmou que a coliga-

ção que culminaria na aliança entre Taques 
e Mendes faz parte do “grupo da fantasia do 
Wilson [Santos]. O DEM está todo voltado à 
pré-candidatura do deputado Rodrigo Maia à 

Presidência, em nível nacional, não estamos 
nem falando de questões estaduais”, disse.

O parlamentar esquivou-se de comentar 
os rumos que o partido deve tomar em Mato 
Grosso nas eleições deste ano. Apesar de os 
membros da legenda fazerem diversos en-
contros para debater o assunto, Garcia disse 
que os integrantes estaduais do DEM somen-
te estão analisando questões nacionais da 
sigla. “Estamos todos voltados em construir 
essa pré-candidatura à Presidência”.

“não consigo decidir isso agora [sobre 
os candidatos do partido no Estado]. A única 
coisa que podemos dizer é que vamos cons-
truir um projeto novo para Mato Grosso. Em 
especial para fazer as mudanças que o Estado 
precisa“, completou.

Ele ainda elogiou o relacionamento entre 
os membros do DEM em relação ao pleito 
eleitoral deste ano. “Feliz de um partido que 
tem duas lideranças tão fortes como Jayme 
Campos e Mauro Mendes e todos dialogando 
com muita tranquilidade em relação a 2018, 
ninguém fazendo nenhuma imposição”, 
afirmou.

Por fim, Garcia comentou que a legenda 
tem até agosto, período das convenções par-
tidárias, para definir os cargos que disputará 
nas eleições deste ano. 
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riada com caráter assistencialista, 
com objetivo de levar atendimento 
oftalmológico e ações de promo-
ção da cidadania aos mato-gros-
senses, a Caravana da Transfor-
mação é, hoje, um dos principais 

programas do governo do Estado e tem como 
público-alvo pessoas com idade superior a 55 
anos. Por um período determinado, médicos e 
equipes de entidades parceiras percorrem o in-
terior de Mato Grosso levando atendimento aos 
necessitados. Mas de onde vem o dinheiro e 
onde está a transparência?

não é de hoje que Mato Grosso vive em cri-
se com a saúde pública, que, aliás, é o calcanhar 
de Aquiles em todas as administrações do país. 
no Estado, porém, a situação é alarmante, sen-
do necessário que hospitais públicos e filantró-
picos paralisem as atividades para obter atenção 
e repasses do Poder Público. 

Apenas em 2017, cerca de 10 hospitais, fi-
lantrópicos e regionais, anunciaram ou paralisa-
ram as atividades por falta de pagamento.

Paralelo à situação, há a Caravana da Trans-
formação, lançada pelo governo do Estado no 
início de 2016, com a realização da primeira 
edição em julho, no município de Barra do Bu-
gres. Desde então, o programa se tornou o maior 
evento realizado pelo governador Pedro Taques 
(PSDB), chegando a alcançar números grandio-
sos.Orgulhoso, Taques já disse à imprensa que 
mais de 300 mil pessoas foram atendidas com 
o programa. no evento, em todas as edições, já 
foram realizadas mais de 43 mil cirurgias oftal-
mológicas – foco principal e inicial da criação 
da Caravana.

De acordo com a assessoria de imprensa do 
governo, cada cirurgia de catarata – por exem-
plo, a mais comum realizada no programa – 
custa para os cofres de Mato Grosso R$ 643, 
valor pago pelo procedimento conforme tabela 
do Sistema Único de Saúde (SUS). A mesma 
cirurgia em consultório particular poderia che-
gar a R$ 6 mil. Quando questionado sobre nú-
meros, é também esta a resposta do governador. 

Um levantamento realizado pelo portal O 
Livre demonstrou que, nas primeiras cinco 
edições, o custo médio da Caravana foi de R$ 
3,16 milhões. Conforme os dados apresentados, 
o valor depende principalmente do número de 
pessoas beneficiadas com as cirurgias oftalmo-
lógicas. Em uma multiplicação livre, caso a mé-
dia fosse mantida, após a realização da 12ª edi-
ção, em Cáceres, teriam sido gastos pelo menos 
R$ 37 milhões.

Conforme registro da Caravana, a cada edi-
ção, mais cidadãos são beneficiados e, com isso, 
um evento maior é realizado. Além de questões 
de logística e dos próprios atendimentos médi-

Por Camilla Zeni

CARAVAnA DA TRAnSFORMAÇÃO

Transparência embaçada no Paiaguás
Gastos com projeto de circulação de serviços do governo pelo Estado superam os R$ 36 milhões, mas não são acessíveis pelo 
Portal da Transparência

C
cos, o governo deve arcar com as diárias dos 
servidores que se deslocam ao interior de Mato 
Grosso. 

na primeira edição, 187 funcionários públi-
cos estiveram envolvidos na ação. Eles custa-
ram R$ 161 mil aos cofres públicos. na segun-
da edição, 222 servidores estiveram no evento. 
Por eles, foram pagos R$ 209 mil em diárias. 
O valor segue aumentando, conforme a neces-
sidade de mais staff. na terceira Caravana, fo-
ram gastos R$ 234 mil com 253 funcionários. 
Já a quarta edição teve 306 servidores públicos, 
que custaram um total de R$ 232 mil. na edi-
ção seguinte, R$ 300 mil foram destinados ao 
pagamento de pessoal. Ao total, nas cinco pri-
meiras caravanas, o gasto com staff superou R$ 
1 milhão. 

Transparência
A fim de identificar o número real, o Cir-

cuito Mato Grosso acessou o Portal da Trans-
parência, localizado no site do governo, onde, 
conforme legislação, as informações deveriam 
estar dispostas à população. no entanto, não foi 
possível encontrá-las. 

 A Lei da Transparência, de nº 12.527, de 18 
de novembro de 2011, determina em seu capítu-
lo II, artigo 6º, que “cabe aos órgãos e entidades 
do poder público assegurar a gestão transparen-
te de informação, propiciando amplo acesso a 
ela e sua divulgação; proteção da informação, 
garantindo-se sua disponibilidade, autenticida-
de e integridade”. A mesma legislação garante 
ao cidadão o poder de solicitar as informações 
em canais da entidade pública. 

A reportagem entrou em contato com a as-
sessoria, que nos respondeu, no fechamento da 
matéria. De posse do link de acesso, cujo ca-
minho para chegar até a disposição dos dados 
na Caravana não foi informado, obtivemos os 
dados abaixo.

Em Porto Alegre do norte (sexta edição), 
os gastos totais foram de R$ 2,1 milhões, sendo 
que R$ 424,4 mil foram para despesa de pesso-
al. Em Alta Floresta (sétima edição), a caravana 
teve custo de R$ 4,4 milhões, sendo R$ 385 mil 
pagos em diárias de pessoal.  A oitava edição 
foi realizada em Barra do Garças e custou R$ 
5,2 milhões. O valor pago em diárias foi de R$ 
368 mil. 

A edição seguinte (nona, em Juína) custou 
R$ 4,8 milhões, sendo que a diária dos 334 
servidores custou R$ 380 mil. Em Tangará da 
Serra, onde foi realizada a décima Caravana, o 
custo foi de R$ 5,3 milhões. Desses, R$ 323 mil 
foram pagos em diárias.  A última edição com 
registro no portal é a de Rondonópolis (11ª), na 
qual se gastaram R$ 7,3 milhões. O gasto com 
pessoal não passou de R$ 372 mil.

A edição realizada em Cáceres ainda não 
está disponível. Os dados foram retirados da 
sessão Custo Consolidado na Caravana, entre 
os relatórios de avaliação.

OUTRO LADO
Quando procurada pela reportagem para sa-

ber da transparência, a assessoria de imprensa 
informou que “nenhuma edição da Caravana, 
nem mesmo a de Rondonópolis, que foi a maior 
já realizada, ultrapassou a média de custos, que 
é de aproximadamente R$ 3 milhões, incluindo 
todos os serviços, diárias, estrutura e qualquer 
outro custo”. 

Confira a resposta na íntegra:
“Em relação aos questionamentos sobre os 

custos para a realização das edições da Cara-
vana nos municípios do interior do Estado, o 
Governo de Mato Grosso, por meio da Coor-
denação Geral da Caravana da Transforma-
ção, esclarece que:

nenhuma edição da Caravana, nem mes-
mo a de Rondonópolis, que foi a maior já 
realizada, ultrapassou a média de custos, 
que é de aproximadamente R$ 3 milhões, 
incluindo todos os serviços, diárias, estru-
tura e qualquer outro custo. Todas estas in-
formações podem ser encontradas de forma 
detalhada (gasto por município), no Portal 
Transparência, através do endereço eletrô-
nico http://www.transparencia.mt.gov.br/-/
organogr-38?ciclo=cv_governadoria

Os recursos aplicados na Caravana são da 
Fonte 100 (recursos ordinários do Tesouro 
Estadual) e não têm nenhuma relação com os 
recursos destinados para outras pastas, como 
Saúde ou Educação, por exemplo.  O Gover-
no reforça ainda que a Caravana da Trans-
formação representa economia ao cidadão. 
Cada cirurgia de catarata na rede privada, por 
exemplo, custa entre R$ 6 mil e R$ 10 mil. na 
Caravana, o Governo paga o valor previsto na 
tabela SUS, de R$ 771, e sem custo ao cida-
dão. Até o momento já foram realizadas mais 
de 47 mil cirurgias oftalmológicas em todo o 
Estado”.
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servidor e engenheiro florestal 
André Torres Baby assumiu 
recentemente o comando da 
Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente (Sema) de Mato 
Grosso a partir de março (19). 

Baby falou ao Circuito Mato Grosso sobre o 
investimento de R$ 100 milhões que deverão 
promover uma gestão territorial inédita 
no estado, dos desafios do licenciamento 
ambiental e de uma nova ferramenta que 
finalmente poderá remunerar produtores 
grandes, médios e pequenos e os povos 
tradicionais pelas áreas verdes que ajudam 
a proteger.   

 
Circuito Mato Grosso: O que a Secre-

taria de Estado de Meio Ambiente (Sema) 
tem feito para agilizar o cadastro ambiental 
rural (CAR), um instrumento acusado pelo 
setor produtivo como uma barreira para as 
atividades do estado?

André Torres Baby: O CAR foi uma 
política pública que ficou travada e que não 
se resolveu em sua plenitude. Com o Código 
Florestal de 2012 esse processo foi prota-
gonizado pelo governo federal, que tem um 
universo muito diferente do ponto de vista 
cultural e produtivo, pois tem que olhar para 
todas as regiões e biomas.  Foi quando o Ibama 
(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos naturais Renováveis) passou essa 
gestão para o Serviço Florestal Brasileiro 
que resolveu empreender um CAR nacional. 
Mato Grosso, entre 2012 e 2014, foi seduzido 
a seguir essa metodologia aderindo ao sistema 
federal acreditando que este seria ágil.  Hoje o 
CAR é motivo de orgulho, pois criamos a nos-
sa própria ferramenta, como outros estados. 
O sistema próprio começou em 2017 e criou 
um processo de acordo com nossos biomas e 
vocação.

CMT: O que é mais difícil 
para efetivar o CAR: a falta 
de legislação específica para 
alguns biomas, como o Pan-
tanal (bioma que segue sem 
a legislação própria exigida 
pela Constituição Federal) ou 
a questão fundiária?

A.T.B.: Com a resolução 
das Ações Diretas de Incons-
titucionalizada (pelo Supremo 
Tribunal Federal), não há mais 
problema de insegurança ju-
rídica no CAR. Hoje nosso 
sistema está a pleno vapor e 
essa pauta está consolidada.  
O que fizemos nos últimos seis 
meses no sistema próprio  de 
Mato Grosso o governo federal não conseguiu 
fazer em quatro anos. Isso é digno de realizar.

CMT: Mas e a questão da falta de regu-
larização fundiária? Em Mato Grosso temos 
muitas terras devolutas ainda que impulsio-
nam até a questão da violência no campo, o 
que também é problemático quando se trata 
de CAR, não? 

A.T.B.: Essa ainda é uma das variáveis 
delicadas, principalmente no combate ao des-
matamento. Mato Grosso pleiteou um recurso 
bastante vultoso junto ao Intermat (Instituto 
de Terras de Mato Grosso), a Secretaria de 
Agricultura Familiar e a Secretaria de Desen-
volvimento Regional para que o Estado tenha 
regularização fundiária 100%. Esse dinheiro 
é do Fundo Amazônia e está em processo de 
tramitação no BnDES. Acredito que esse 
dinheiro irá resolver essa questão. Serão mais 
de 100 milhões de reais para ser organizado 
o Intermat, os títulos públicos, colocar tecno-
logia no processo. Tem muita terra que está 
produzindo e o Estado não arrecada. E essa 
questão também está muito envolvida ao crime 
ambiental e de segurança pública, como vemos 
no munício de Colniza, onde fica justamente 
a última maciça floresta.

CMT: O que tem sido feito para reduzir a 
violência em Colniza, onde, além de crimes 
ambientais, houve crimes contra a pessoa, 
como a Chacina de Taquaruçu do Norte e 
a recente execução do próprio prefeito do 
município?

A.T.B.: Houve um pedido do próprio 
governador Pedro Taques desde quando o 
prefeito faleceu (dezembro de 2017) para au-
mentar a segurança efetiva da região, inclusive 
com tropas militares. O cidadão de bem que 
está lá, inclusive os que têm manejo florestal, 
estão comemorando muito essa iniciativa 
de comando e controle. Eles pedem para as 
tropas ficarem por lá. Mas a nossa ideia não é 
só dar manutenção à paz, mas também fazer 
um contraponto. Vamos tirar um pouquinho 

O

da segurança pública para conciliar com a 
fiscalização ambiental. Já conversamos com 
o Ibama para desenvolver ações conjuntas e 
há um tempo que não realizávamos nada em 
conjunto.

CMT: E o licenciamento ambiental, quais 
os desafios e mudanças estão ocorrendo para 
melhorar esse processo que acaba desagra-
dando tanto os ambientalistas quanto os em-
presários que precisam desse instrumento?

A.T.B.: Esse é um instrumento ainda 
criticado por algumas academias, por não ter 
a parte econômica e de pessoas. Foi por isso 
que desde a gestão da doutora Ana (Luiza 
Peterlini) que começamos a repensar essa 
questão. Para isso foi contratada uma Parceria 

Público-Privada com a Falconi 
(Consultores de Resultados), 
uma consultoria para mudar 
procedimentos em toda essa 
gestão.

CMT: E quais foram os 
gargalos que a consultoria en-
controu na gestão da Sema?

A.T.B.: O problema de 
burocracia, que faz até um 
processo que está indo para 
frente ir para trás.  O que faz 
com que se atrase tudo. Foi 
colocada inteligência dentro 
da administração dos proces-
sos de licenciamento. E isso 
significou uma revolução que 
foi até aceita pelos próprios 
servidores. E isso sem precari-

zar as análises ambientais. Apenas mapeando 
processos, reduzindo termos de referências, 
pedindo a mesma coisa em várias etapas 
distintas do licenciamento e que não fazem 
sentido algum. Também reduzimos o tempo 
de resposta em 40%, o que significa muito. 
O que te tira de 247 dias para até 100 dias, 
algo muito relevante porque essa demora, do 
passado, acabava com o empreendedorismo.  

CMT: E mesmo assim a hidrelétrica de 
Manso continua sem licenciamento?

A.T.B.:  Está regularizado, existe um pro-
cesso judicial, agora estamos em um processo 
de equalização do TAC (Termo de Ajustamen-
to de Conduta), mas também da compensação 
ambiental. Eu chamei essa responsabilidade 
para que pudéssemos organizar esses licen-
ciamentos que estão com algumas lacunas.

CMT: Mas existe já o licenciamento? Não 
é meio desmoralizante a usina ser a primeira 
do país a ter um Estudo e Relatório de Im-
pacto Ambiental e gerar energia ainda com 
licenciamento capenga?

A.T.B.: não, acho que não é desmoralizan-
te. O EIA/Rima foi bem feito, a obra cumpriu 
o papel a que se propôs, a UHE se moldou ao 
contexto, ainda que não gere essa energia, por 
isso ela é Aproveitamento Múltiplo (feito para 
reduzir as cheias do rio Cuiabá).  Acontece que 
no entorno, que chamam de Pakuera (que é um 
nome feio), existem ainda alguns problemas…

CMT: Problemas... O senhor quer dizer 
que muitas pessoas não foram indenizadas, 
a população até hoje não tem acesso ao lago 
e a região foi elitizada, não?

A.T.B.: É... para sanear um pouco a ques-
tão da elitização, estamos fazendo a aquicul-
tura familiar, uma parceria do Estado com o 
governo federal para que possamos promover 
lá a piscicultura com as comunidades tradicio-
nais e agricultura familiar. Isso ajuda para que 
o lago de Manso sirva para outros setores da 
sociedade.

Por Juliana Arini 

AnDRÉ BABY

Produção sem perder a proteção

CMT: Mas e a licença ambiental?
A.T.B.: Devemos concluir até julho, 

quando devemos sanear a compensação e 
outras questões.  Acho que até lá o licencia-
mento estará dentro da conformidade devida. 

CMT: E as outras licenças de hidrelé-
tricas e das PCHs que estão sendo questio-
nadas hoje pela própria Justiça do Estado, 
por conta da Operação Ararath? Existiu um 
olhar novo para essas licenças que foram 
expedidas na gestão passada pelo grupo do 
ex-governador Silval Barbosa?

A.T.B.: Eu não sei se cabe colocar de um 
governo ou de outro; mas os licenciamentos 
estão em curso. A UHE Sinop está em curso 
e a UHE Colíder também.

CMT: A UHE Colíder, por exemplo, levou 
uma multa gigantesca acusada de matar 
peixes e alagar florestas.

A.T.B.: Essa é uma companhia acostu-
mada a lidar com isso e está enfrentando o 
processo de licenciamento técnico sem polí-
tica e com bastante técnica.  A gente não tem 
esses números sobre ictiofauna. 
Temos entendido que são mais 
casos pontuais do que acabou o 
peixe na bacia. E isso tem sido 
monitorado pela coordenação 
de fauna e de recursos pesquei-
ros e nossos estudos não dizem 
isso. Estamos observando que 
o que tem de processo é de 
contaminação da água e isso 
gera a mortalidade (dos peixes). 
no curso todo, duas dessas 
seis usinas do (rio) Teles Pires 
foram licenciadas pelo Ibama, 
como no caso de Paranaíta, que 
foi a usina mais problemática 
que tivemos em Mato Grosso. 
nada contra o Ibama, mas os 
processos de grandes empre-
endimentos no Brasil precisam 
ser melhorados.  Temos feito um esforço tre-
mendo para envolver mais a Funai (Fundação 
nacional do Índio) que em muitos casos não 
comparece ao licenciamento, para que tam-
bém se faça o uso melhor da compensações 
e da mitigação e dos Programas Básicos Am-
bientais (PBAS) que precisam ocorrer. 

CMT: PBAs são outras questões, não? 
Na UHE Dardanelos, em Aripuanã, por 
exemplo, o prefeito denuncia que o Projeto 
Turístico do município nunca saiu do papel.

A.T.B.: Em Sinop e Colíder, os PBAs estão 
ocorrendo; que são as demandas que a comu-
nidade reconhece e pede como investimento, 
mas de Dardanelos, eu confesso que não me 
lembro de cabeça e não recordo dessa obra, 
que não é do meu tempo.

CMT: A Sema não deveria cancelar o 
licenciamento no caso de o PBA não ser 
cumprido?

A.T.B.:  Fazemos pressão dentro da técnica 
e sem cumprir tenho que chamar o prefeito à 
ordem e cobrar. Se a pessoa não o faz dentro 
do cronograma, aí o licenciamento fica sus-
penso.

CMT: O que é pior: a demanda de licen-
ciamento ambiental pulverizado de vários 
empreendimentos ou o de uma grande hi-
drelétrica?

A.T.B.:  Todos são difíceis, embora o que 
os torne diferentes seja a complexidade. E isso 
que o governo federal tem atacado com a nova 
proposta de lei (o PL do Licenciamento em 
trâmite no Congresso Federal). Ele quer dife-
renciar um pouco os licenciamentos trifásicos, 

que seriam os triviais, da complexidade, que é 
o forte potencial poluidor.  Precisamos equi-
librar mais isso para não colocar todo mundo 
dentro de um sistema só e não inviabilizar a 
todos. nós precisamos reduzir a burocracia 
para os pequenos empreendimentos. 

CMT: Mas como fazer isso com seguran-
ça ambiental?

A.T.B.: Os modelos já estão muito esta-
belecidos, basta seguir critérios, como uma 
avicultura, por exemplo. Todo mundo conhece 
as questões e tem até números econômicos. 
Essa é a cadeia e estamos preparando para 
fazer. A Sema quer ser mais amiga, com 
responsabilidade técnica envolvida, permi-
tindo que o empreendedor opere dentro dos 
termos. Daí eu saio do processo e vou para 
uma etapa em que tenho que observar regiões, 
capacidade de carga de terminado ambiente 
que está próxima da exaustão e daí eu vou 
para o monitoramento. E daí chegamos a um 
momento muito oportuno reconhecido que é o 
da auditoria ambiental, que já é uma realidade 
em países como Alemanha, Canadá e França.

CMT: Você acha que o Esta-
do ainda será alvo da constru-
ção de novas grandes hidrelé-
tricas?

A.T.B.:  Eu acho que não, 
pois o estado já saturou isso e 
estamos no momento de novas 
tecnologias, está na hora de o 
cidadão produzir a própria ener-
gia. Mas para novas obras acon-
tecerem, temos que questionar 
se há uma necessidade nacional 
e se todos concordam em pagar 
essa conta.

CMT: O Estado já supriu 
100% de sua demanda e hoje é 
um exportador de energia para 
o Sistema Interligado Nacional, 

que acaba suprindo mais o Sudeste. Isso não 
é injusto? O Estado não deveria receber pelo 
ônus dessas hidrelétricas?

A.T.B.: Sim, deveria ter. Sinceramente, 
talvez como no petróleo, os royalties, e a gente 
deveria pensar nisso. Deveríamos chamar 
atenção de nossa bandada federal para que eles 
possam valorizar o que o Mato Grosso produz. 
Isso é um ônus, sobrecarrega a Sema, que até 
poderia ter um benefício para poder investir 
em capacitação e tecnologia. Temos feito isso 
só através do PAB, o próprio cadastro ambien-
tal rural veio de um PAB da hidrelétrica de 
Colíder, isso foi muito bom.  O investimento 
foi de 6 milhões de reais para conseguirmos 
comprar o produtor atual do CAR. O impacto 
acabou resultando em uma boa gestão que 
valorizou todos os impactos do estado. 

CMT: Por falar em pagamento e a ques-
tão do pagamento por serviços ambientais, 
os programas de pagamento por desmata-
mento evitado (REED) tão prometidos aos 
produtores rurais e pequenos produtores e 
populações tradicionais, os R$ 160 milhões 
doados ao Mato Grosso para viabilizar essas 
ações serão aplicados nisso?

A.T.B.:O PCI tem três frentes para isso, 
aliás, o próprio dinheiro do PCI veio desse 
tipo de mecanismo, pois ele veio por conta 
da redução do desmatamento que o Estado 
promoveu. Esse dinheiro vai ajudar a fazer um 
filhote novo que será um fundo de carbono do 
estado, um novo mecanismo financeiro, ino-
vador.  não há no Brasil nada igual e isso po-
derá possibilitar que os produtores e os povos 
tradicionais e todos se beneficiem finalmente 
pela proteção da floresta que promovem. 

“o que fizemos 
nos últimos seis 

meses no sistema 
próprio de

mato Grosso o 
governo federal 
não conseguiu 

fazer em quatro 
anos. isso é digno 

de realizar”

“tem muita 
terra que está 
produzindo e 
o estado não 

arrecada. e essa 
questão também 

está muito 
envolvida ao 

crime ambiental 
e de segurança

pública”
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Por José Lucas Salvani

Um passeio pela Cuiabá antiga
O Circuito mapeou os melhores lugares para fazer uma viagem entre passado e presente e reencontrar a história secular da capital

PASSADO PRESENTE

comum caminhar pelas ruas 
de Cuiabá e encontrar cons-
truções históricas em meio 
aos novos prédios e estabe-

lecimentos comerciais construídos nas 
últimas décadas. Numa época em que a 
antiguidade batalha para sobreviver ao 
lado da modernidade, praças e outros 
locais são demolidos e reconstruídos 
do zero. Porém alguns ainda preser-
vam uma rara harmonia entre passado 
e presente.

Em uma rápida caminhada pelo cen-
tro, é possível encontrar prédios anti-
gos sendo reutilizados para outros fins. 
Mapeamos alguns dos melhores pontos 
para fazemos uma imersão na história 
da cidade.

Igreja Nossa Senhora do 
Rosário e São Benedito

Tombada em 1975 como pa-
trimônio histórico e artístico, 
não há registros sobre quando 
a Igreja Nossa Senhora do Ro-
sário e São Benedito foi inau-
gurada, mas há indícios de que 
tenha sido em 1730, acompa-
nhando quase os 300 anos de 
Cuiabá. Hoje, a igreja é também 
a sede da Paróquia do Rosário 
e realiza missas diariamente, além de 

É
eventuais casamentos e batismos.

Artisticamente, a igreja apresenta ele-
mentos do barroco e rococó, também com 
materiais dos primeiros anos de 1800 e 
paredes com espessura de até um metro. 
Entre 2003 e 2006, passou por um proces-
so de restauração.

Palácio da Instrução

Ao lado da Igreja Matriz, modernizada 
em 1968, localiza-se o Palácio da Instru-
ção, tombado em 1983 como patrimônio 
do Estado. Inaugurado em 1914, o Palácio 
já foi escola, sede de secretarias públicas e 
hoje funciona como espaço para a Biblio-
teca Pública Estadual Estevão de Mendon-
ça, além de abrigar exposições de arte pe-
riodicamente. Ainda no centro, o casarão 
do Barão de Casalvasco e Amambaí hoje 
abriga o restaurante Mistura Cuiabana e 
um escritório de advocacia.

Orla do Porto 

Revitalizada em 2016, a Orla 
do Porto representa uma das re-
giões mais antigas da cidade. O 
espaço traz consigo os primeiros 
anos da capital, quando era povo-
ada por navios e desenvolvia-se 
com os pouco mais de 3 mil ha-
bitantes. Hoje o espaço é banha-
do pela gastronomia municipal 
e regional, além de se tornar um 

local para grandes festividades da cidade.

Sesc Arsenal

Inaugurado oficialmente em 2002, o 
Sesc (Serviço Social do Comércio) Arsenal 
carrega um grande peso histórico. A obra, 
concluída em 1832, após 13 anos de cons-
trução, era um arsenal, nomeado como 
Real Trem de Guerra, para a manutenção e 
fabricação de armamentos. Depois de 157 
anos da Guerra do Paraguai, o Sesc adqui-
riu o prédio do Arsenal por uma permuta 
governamental, mas somente em 2001, 
após algumas intervenções na edificação, 
começou suas atividades como Centro de 
Atividades Sesc Arsenal.

Localizado na Avenida 13 de Junho, o 
espaço é popularmente conhecido pelos 
cuiabanos graças às oficinas, lazer e gastro-
nomia que promove. De fábrica de armas 
a conglomerado de entretenimento, o Sesc 
Arsenal reúne sala de música, galeria de 
arte, biblioteca, cinema, choperia e o tra-
dicional ‘bulixo’ às quintas-feiras, trazendo 
comidas típicas e artigos de artesanato.

Casa do Artesão

Também fazendo parte da rede Sesc, 
a Casa do Artesão é mais um mergulho 
na história de Cuiabá. Por mais que te-
nha sido criado em 1975, tornando-o 
mais antigo que o Arsenal, o prédio 
é mais jovem, com apenas 113 anos. 
Construído em 1915 no estilo neoclás-
sico, o local foi outrora uma escola du-
rante 60 anos. Funcionando hoje como 
um espaço para promover o artesanato 
cuiabano e regional, a Casa do Artesão 
mantém parte dos materiais originais 
usados na construção durante o século 
passado.

Manter construções centenárias ou 
revitalizar espaços é essencial para a 
valorização de um passado rico que 
resultou em nosso presente, porém é 
preciso manutenção constante para que 
eles não caiam no esquecimento nova-
mente, se tornem locais abandonados e 
percam seus significados.
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AMEAÇA E CALÚNIA

Uma pessoa é roubada a cada 4 dias
Número pode ser muito maior, pois jornal noticiou 75 roubos em 2017, mas nem todo caso é divulgado pela polícia e muitas vítimas sequer  
registram boletim de ocorrência

Por Jefferson Oliveira

m levantamento feito pela re-
portagem mostra que o Circui-
to Mato Grosso, em um ano, 
noticiou 75 ocorrências de rou-
bo em nosso site, o que leva ao 
dado alarmante de uma pessoa 

ou família sendo vítima de assalto a cada quatro 
dias somente em Cuiabá. Número que deve ser 
muito maior, tendo em vista as vítimas que não 
registram boletim de ocorrência e que, quando o 
fazem, isso não é divulgado pela polícia para não 
atrapalhar as investigações.

Nestes 75 roubos divulgados, sete pessoas 
acabaram morrendo durante a ação criminosa, 
seja o ladrão ou a vítima. Em nossos dados, 50% 
do total destes assaltos foram praticados em re-
sidências, as vítimas ficaram reféns de bandidos 
armados e passaram por momentos de terror, sob 
a mira de criminosos armados. 

Entre as regiões com maior índice de roubos, 

U
a campeã foi a Zona Oeste, com 27 assaltos. 
Destes crimes identificados nessa região, em três 
houve ocorrência de óbito. No dia 17 de março 
de 2017, um empresário foi morto na porta de 
sua casa ao reagir a um assalto no bairro Cohab 
Nova. Em novembro do mesmo ano, mais pre-
cisamente no dia 14, Cícero Ferreira Gomes, 47, 
foi baleado três vezes por um criminoso ao re-
agir a um roubo em sua casa no bairro Verdão.

Nos assaltos registrados na Zona Oeste, um 
ladrão se deu mal, levou três facadas do proprie-
tário de uma casa no bairro Santa Marta e morreu 
quando tentava fugir pela Avenida Miguel Sutil.

Consequências imobiliárias
Nos bairros de Cuiabá, empresas e residên-

cias têm investido forte em aparato de seguran-
ça no intuito de inibir possíveis ações crimino-
sas. Em bairros considerados nobres na capital, 
diversas casas estão à venda ou para aluguel 
devido à sensação de insegurança. Moradores 
acabam migrando para condomínios fechados 

AÇÕES POR PARTE DA SEGURANÇA

dos mediante emprego de arma de fogo e 
violência contra as vítimas. as prisões foram 
efetuadas em cumprimento de mandados de 
prisão preventiva no período de 26 de junho 
a 3 de julho.

a equipe do jornal solicitou à sesp dados 
sobre roubos e furtos por região a casas e 
empresas, porém até o fechamento desta 
matéria não obteve resposta.

m a  a n á l i s e 
cr iminal  da 
coordenado-
ria de Esta-

tísticas da secretaria 
de Estado de segurança 
Pública (sesp-mT) mos-
trou em 2017 que a 
localidade conhecida 
como ilha da Banana, 
região situada entre as 
avenidas coronel Esco-
lástico e da Prainha, par-
te do largo da igreja do 
rosário, concentra um 
dos principais pontos de 
vendas de drogas na ca-
pital e também é local onde acontecem vários 
roubos à pessoa. a maioria desses casos se 
concentra na região centro-norte de cuiabá, 
nas imediações da ilha da Banana, morro da 
luz e Beco do candeeiro.

Em julho, investigações da delegacia 
Especializada de roubos e Furtos de cuiabá 
(derf) culminaram na prisão de oito homens 
envolvidos em roubos a residência, pratica-

U

e apartamentos exatamente em busca da certe-
za de que não vão ser atacados dentro de casa 
ou correr o risco de ver todo seu patrimônio 
roubado após uma saída muitas vezes por curto 
período de tempo.

Dentro de alguns bairros, moradores deci-
diram fechar ruas. Isso rendeu ações no Minis-
tério Público, pois a lei proíbe esse tipo de ato 
sem a autorização da prefeitura.

Em novembro, nossa reportagem divul-
gou uma matéria mostrando que em Cuiabá já 
existem vários casos de fechamento de rua. Os 
bairros onde a prática é mais frequente são o 
Jardim Itália, Cidade Alta, Morada do Ouro, 

Jardim das Américas, Bom Clima, Terra Nova, 
Sesmaria São José, Avenida Beira Rio e Rua 
Professor Alfredo Monteiro.

Assaltos a empresários e comércios tam-
bém foram bastante divulgados por nós. Lo-
jas de celulares, shopping centers e postos de 
combustíveis aparecem como alvos preferidos 
para a prática de roubo pelos ladrões. Um sho-
pping localizado no bairro Goiabeiras foi alvo 
de ladrões duas vezes em menos de 30 dias no 
ano de 2017. Nesta terça-feira (3), no local hou-
ve nova tentativa de roubo, porém desta vez a 
ação criminosa foi contida pelos seguranças do 
estabelecimento. 
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A P R E S E N T A :

CONTRA A CORRUPÇÃO

Por Assessoria do CNMP

Conselho Nacional do Ministério Público criou comissão de caráter temporário para fortalecer políticas públicas

Brasil passa por um momento de 
crise política institucional e finan-
ceira, isso é fato notório. Esse cená-
rio preocupante atinge setores da 
economia, o que contribui para um 

colapso na relação de consumo.
o momento é de planejar gastos e criar 

mecanismos de reeducação financeira pessoal 
e familiar.

Testemunhamos uma situação de difi-
culdade entre consumidores que, diante de 
fatores tais como dívidas com boletos de 
empréstimos, financiamentos, mensalidades 
escolares, aluguéis, taxas de condomínio etc., 
ficam atolados em compromissos que compro-
metem drasticamente a renda familiar e até 
mesmo, por vezes, o próprio sustento. nesses 
momentos o consumidor, além da dificuldade 
material de honrar as dívidas, compelido por 
seus credores, pode passar por inúmeros 
constrangimentos de cunho moral.

Tal tipo de constrangimento é absoluta-
mente ilegal. ilegal é toda e qualquer atitude 
do cobrador e/ou do credor que não tenha 
como finalidade essencial resultar em paga-
mento da dívida. se o consumidor, por exem-
plo, estiver atrasado para pagar seu débito, 
for vítima de um comportamento abusivo, a 
lei lhe dá determinada proteção.

é importante, porém, destacar que o nosso 
código de defesa do consumidor (cdc) não 
proíbe a realização de cobranças, o que não 
pode ocorrer são os abusos para realizar tais. 
não quer dizer isso que seja ilegal o exercício 
de um direito líquido e certo do credor. assim, 
não é considerado constrangimento a realiza-
ção de protesto de um título emitido e/ou a 

negativação de nome no serviço de Proteção 
de crédito (sPc/serasa) de um consumidor 
inadimplente. ilegais também não são as co-
branças extrajudiciais realizadas por telefone 
e correspondência, bem como ajuizamento 
da ação de cobrança. Portanto, o comunica-
do prévio, às vezes tido como uma ameaça 
de que o credor/cobrador irá exercer o seu 
direito de negativar, protestar e processar é 
lícito, pois se trata do exercício regular de seu 
direito de receber o que lhe devem.

o que o artigo 42 do cdc proíbe são as ati-
tudes do cobrador que expõem o consumidor 
ao ridículo, submetendo-o a constrangimento 
ou ameaça de forma injustificada. cito alguns 
exemplos, já constatados pelos Órgãos de de-
fesa do consumidor, tais como colocar listas 
com nomes dos alunos devedores nos corre-
dores da escola/faculdade, ou de condôminos 
inadimplentes no mural do edifício, ligações 
telefônicas feitas para o ambiente de traba-
lho, mencionando aos funcionários e/ou ao 
chefe de que se trata de cobrança de dívidas, 
ou ainda ligações ininterruptas nos finais de 
semana e horários noturnos. Tais atitudes, 
desde que devidamente comprovadas, têm 
merecido reprovação de nossos tribunais, que 
seguidamente vêm concedendo indenizações 
por danos morais. 

Em cuiabá, como em outras cidades do 
interior, havia, não raro, um hábito tradi-
cional do comércio – que em casos isolados 
lamentavelmente ainda persiste – de afixar 
em lugar visível, como na vitrine ou no 
caixa do estabelecimento, os cheques sem 
fundos recebidos, tendo o fim exclusivo de 
mostrar aos demais consumidores quem é o 
inadimplente. ora, isso gera, sem dúvida, um 
inegável constrangimento. Tal prática, além 
de abusiva, é ilegal e, em consequência, gera 
caso para pleitear o direito à indenização 
por danos morais. Trata-se de crime contra o 
consumidor, previsto no artigo 71 do cdc, que 
tem como punição detenção de três meses a 
um ano e multa.

diante de tais situações, o cliente/consu-
midor deve fazer Boletim de ocorrência, in-
formando detalhadamente os fatos e os dados 
da empresa credora. é importante procurar 
um advogado de sua confiança, ou mesmo o 
Procon, ou diretamente o juizado Especial, 
pois em muitos casos ainda existem juros e 
multas por inadimplência cobrada de forma 
ilegal e não previstas nos contratos. sobre 
esse tema falaremos em um próximo artigo.

lembre-se sempre: o consumidor bem 
informado jamais será enganado.

Os direitos do con sumidor devedor
ARTIGO

Plenário do Conselho Nacional 
do Ministério Público aprovou 
por unanimidade, no último dia 
20 de fevereiro, durante a 2ª Ses-
são Ordinária de 2018, proposta 
de resolução que dispõe sobre a 

criação da Comissão Especial de Enfrentamento 
à Corrupção. A proposição foi apresentada pelo 
conselheiro Silvio Amorim, da qual será o seu 
presidente.

O conselheiro afirma que é “conveniente e 
necessária a criação de uma comissão no CNMP, 
de caráter temporário, destinada a fortalecer as 
políticas públicas de enfrentamento à corrupção 
e tornar ainda mais eficiente articulação voltada 
ao desenvolvimento de estratégias direcionadas 
ao aprimoramento da correspondente atuação do 

Ministério Público”.
De acordo com a proposta, são objetivos da 

comissão, dentre outros: fomentar a integra-
ção entre os ramos e as unidades do Ministério 
Público e entre estes e outros órgãos públicos 
e entidades da sociedade civil essenciais ao en-
frentamento da corrupção; promover estudos, 
coordenar atividades e sugerir medidas para o 
aperfeiçoamento da atuação do MP no combate 
à corrupção, fomentando a atuação extrajudicial 
resolutiva e a otimização da atuação judicial, in-
clusive; estabelecer articulação institucional com 
outros órgãos e instituições de controle e gestores 
das políticas públicas de enfrentamento da cor-
rupção, a fim de buscar e consolidar informações 
que favoreçam a atuação coordenada do Minis-
tério Público.

O texto estabelece que a comissão funcionará 
pelo prazo de dois anos, podendo ser prorrogado 
pelo Plenário. A comissão terá como presidente 
um conselheiro, eleito pelo Plenário. Serão inte-
grantes da comissão tantos conselheiros quantos 
forem os interessados. Além disso, o Fórum Na-
cional de Combate à Corrupção, do qual o conse-
lheiro Silvio Amorim é presidente, fica absorvi-
do pela criação da comissão.

Carlos rafael Demian Gomes De Carvalho     
é professor e advogado, vice-presidente da co-
missão de direito dos idosos da oaB-mT

O

HuRsT

inteligência artificial pode se 
tornar um grande aliado de con-
sumidores em busca de direitos. 
Pelo menos é a ideia da empresa 

hurst com a criação do robô haroldo, espe-
cialista em direito do consumidor.

a solução visa facilitar a vida de pesso-
as que se sentem lesadas por determinada 
corporação, mas acabam não indo atrás 
dos seus direitos seja por falta de tempo e 
recursos ou simplesmente porque o valor 
não valeria a pena. o chatbot funciona por 
meio do Facebook e está pronto para atender 
às demandas de consumidores e, inclusive, 
apresenta causas comuns a vários consumi-
dores, uma tendência no mercado brasileiro.

arthur Farache, diretor da hurst, explica 
que a solução ajuda as pessoas a recuperar 
danos causados por empresas e identifica 
causas comuns, o que acaba reunindo pes-
soas que têm queixas contra uma mesma 
organização. “é uma alternativa privada para 
solução de conflitos que envolvem milhares 
de consumidores lesados”, diz.

Como funciona
a empresa explica que o processo é 

simples. Primeiro, o consumidor conta sua 
história conversando por mensagens ao 
haroldo ou escolhe uma das causas pré
-programadas para aderir. Estes últimos são 

Empresa cria robô para ajudar a 
garantir direito do consumidor
Por ComputerWorld

a
casos que têm boas chances de sucesso, por 
afetarem muitas pessoas e empresas. “Esco-
lhemos aquelas causas em que as pessoas 
muitas vezes deixaram seus direitos para trás 
porque os custos de transação e o tempo não 
valem para a compensação final individual”, 
conta Farache.

os consumidores apenas aceitam os 
termos de uso que transferem o direito à in-
denização. Tudo é assinado eletronicamente, 
sem papel. a partir daí, a equipe da hurst 
assume o processo, incluindo a contratação 
de advogados e presença em audiências a 
todos os seus custos. “nós permitimos que 
os clientes busquem reparação de danos sem 
custo ou perda de tempo, apenas por um bate
-papo de Facebook. Eles não precisam pagar 
nada adiantado, nem fazer nada durante o 
processo. a hurst assume todos os custos, 
contrata os advogados e executa tudo o que 
for necessário. no final, o consumidor recebe 
seu ressarcimento atualizado, pagando ape-
nas uma taxa de 30%”, ressalta.

os casos que atingem muitas pessoas são 
selecionados via robôs de pesquisa (crawlers) 
que vasculham diários de justiça e sites de 
Tribunais, utilizando técnicas de inteligência 
artificial (kmeans e lógica fuzzy), e identifi-
cam processos que tenham potencial de bons 
retornos. “a hurst é a solução privada para o 
acesso à justiça. é como se fosse um Procon, 
só que particular, com pessoas especializadas 
e experientes”, sintetiza.

o

Comissão de Enfrentamento é instalada
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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.

Cada vez estamos mais próximos da comemoração do aniversário de Cuiabá, este símbolo, reproduzido com muita euforia e esperança por todos nós, ano após ano. Nossa Cidade – construída por nós (indivíduos e grupos) 
progride a cada dia. Mas quais outros símbolos da cultura cuiabana estão sendo deixados de lado para que sejam cumpridas as regras do tal do “progresso”? – O que podemos esperar de uma cidade que vira as costas para 
seus rios e córregos dando lugar a avenidas, viadutos e trincheiras? Não enxergamos o quanto a priorização dos veículos motorizados nos afeta, prejudicialmente. O pedestre em Cuiabá é tão ignorado que é pressionado a 
sair das ruas e viver enclausurado em edifícios privados ou condomínios intermináveis, rodeado por uma falsa sensação de segurança e perda/não criação de pertencimento à Cidade. Espaços públicos? Nossas praças estão 
sendo restauradas ou higienizadas? Parques exclusivos e excludentes. Patrimônio? Até a casa caiu! Qual a pomada que passa para curar a ferida VLT? Será que estamos pensando em mobilidade quando são construídas 
estruturas milionárias que não compõem um sistema integrado de transporte público urbano? – Apenas especulação. Aniversário, meio ambiente, patrimônio, política, os cuiabanos. Eu sonho com mudanças para melhor, em 
que as políticas setoriais (mobilidade, saúde, habitação, saneamento, patrimônio, assistência social, entre outras) estarão integradas em um planejamento urbano em longo prazo, para que assim seja possível comemorarmos 
esses 300 anos com perspectivas de novas realidades para o futuro de Cuiabá.

(Douglas Peron é engenheiro civil e artista pesquisador do mestrado em Estudos de Cultura Contemporânea na UFMT)

STANYA CAVALCANTE E CARLOS LEAL

Nos dicionários da vida noturna, lounge 
music é um gênero musical que provoca 
nos ouvintes a sensação de estar em um 
lugar com um tema tranquilo, se nasceu 
das áreas VIP dos aeroportos ou dos 

chilinguitos de Ibiza, a verdade é que na Casa do 
Parque se tornou a melodia perfeita para jantares 
com vinhos atraentes. Stanya e Carlos escolheram 
um repertório lounge com jazz, house music e pop 
para vocal, sax, percussão e guitarra. Neste sábado 
7 de abril às 21h. Super indico também uma confe-
rida nos pratos assinados pelos chefs Rafael Hebert 
e Letícia Machado Lima. INFO: (65) 3365 4789 e 
98116 8083

UMA POESIA CHAMADA CUIABÁ
A Prefeitura anuncia festa no domin-

go 8 de abril, na ponta da cidade, a 
programação do aniversário tem 

como estrela um artista de outro Estado. 
Poderia haver um edital com um circuito 
cultural em diversos pontos da capital e 
não apenas no Porto, com coletivos locais 
celebrando a cultura dos bairros, mante-
nedores da máquina, da nossa indústria 
criativa. Com diferentes artistas, gêne-
ros, cunho pedagógico e, se possível, em 
larga escala como uma virada cultural.  
Mas enfim, somos uma indústria criativa 
que percebeu que a gestão cultural tanto 
do Estado como da Prefeitura de Cuiabá 
está escanteando os artistas profissio-
nalmente. Temos sido recrutados apenas 
para ações de voluntariado. Uma vergo-
nha com cara de décadas atrás, em que 
artistas eram pagos com aplausos. Quan-
tos profissionais da nossa cultura e das 

Cuiabá ainda há tempo 
– lembra? –
O nosso sentimento
Também mora em nosso chão

(Luciene Carvalho) 

Cuiabá:
Criar raízes é algo
perigoso
Quando menos se espera
o sol não queima tanto
o suor possui brilho
A ignorância perde espaço
o calor aquece o coração
E quando menos se espera
nada mudou
Apenas os olhos
o olhar
o querer
ficar.

(Stéfanie Medeiros)

Cuiabá
Palavra potável

(Wlademir Dias-Pino)

Kivaverá diziam em Guarani
Cuiaverá, os Bororo
Cuiabrá, tentaram falar os  
portugueses
Adocicaram os Cuiabanos
Cuiabá

(Ivens Cuiabano Scaff)

Cuiabá, 
a poesia te abraça 
e estampa no teu corpo quente
Um amor de séculos.

(Marta Cocco)

"Cuiabá tem muitas portas, e cada uma 
guarda um Santo.
na vida a gente abre uma ou duas, talvez 
três
esse encanto que a porta arreganhada traz 
é sempre um talvez:
Pra que Santo eu peço
pra ver Cuiabá ser verde outra vez?"

(Caio Augusto Ribeiro)

Cuiabá... Ela ficará como um marco do 
passado plantado no coração do tempo, 
como a lembrança do presente para a 
memória do tempo, como um fanal de luz 
a nos guiar para o futuro.

(Gervásio Leite)

Dia. 
Noite. Amanhecer ensolarado. 
Entardecer celebrado. 
Descerro a cuiabanidade e encerrando 
a franja dos olhos percebo com triste 
comoção a cidade dos trezentos 
desolada e cansada.

(Marília Beatriz Figueiredo Leite)

No meu bairro toda semana eles 
arrancam uma árvore diferente
E é estética, ou porque a galera não 
aguenta a sujeira
Mas é besteira 
Parece que uma árvore cai e um 
grau sobe
A pressão baixa
O mal-estar triplica
Não tem sombra
Calor irrita
Paciência some
Deus nos acuda,  peço em seu nome
Hoje faz cair uma chuva!

(Pacha Ana) 

"... O cheiro de gente nos becos 
O verde entranhado no asfalto 
O Rio escaldando em histórias de amores
Os bustos de renome dando colo aos 
mendigos 
As praças abraçando árvores e linguajares
Lugares vários, santos e ordinários, cá no 
coração e ali no Centro, que ressoam no 
pensamento de nossa terra. 
Cuiabá, antes dos anos, já existia no pulsar 
da história.”

(Daniella Paula Oliveira)

nossas artes reclamam neste aniversário 
a falta de museus, galerias, salões de arte 
e o pagamento dos editais? Não adianta 
arranjar eventos e festinhas para – em 
pleno 2018 – borrar a falta de engrena-
gem em médio e longo prazo de nossa 
gestão pública. Por que essas secretarias 
com maior orçamento não alcançam um 
mínimo de movimentação sociocultural 
como uma mera unidade do Sesc, por 
exemplo, a programação do Arsenal? Por 
que erram tanto? Triste. Mas nesta se-
mana não posso consentir o aniversário 
de Cuiabá com uma expressão de decep-
ção, convidei alguns poetas, escritores 
e amigos do CIRCUITO MATO GROSSO 
para colaborarem na edição especial. 
Talvez a poesia toque os corações desses 
gestores. Feliz aniversário a todos que 
aqui nasceram, vivem e aqui investem 
por dias melhores.     
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DAMA INESQUECÍVEL
Quando nos referimos a uma dama ines-

quecível, logo vem à nossa memória a elegân-
cia ímpar da senhora Mariete de Souza Vieira, 
esposa do sempre lembrado conselheiro Dr. 

Enio de Souza 
Vieira, que foi 
um grande ar-
ticulista políti-
ca na época de 
ouro da UDN, 
marcou no ce-
nário de Mato 
Grosso. Dona 
Mariete Viei-
ra, como era 
conhecida nas 
rodas sociais 
cuiabanas, era 
presença obri-
gatória nos 
eventos vivi-
dos na capital 
onde a sua per-
sonalidade era 
um exemplo 
de referência e 
elegância. Uma 
excelente ma-
mãe dedicada 
e esmerada na 
boa formação 
familiar dos 
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seus três filhos: Carlos José, Lise e Mauro, eles 
foram os verdadeiros orgulhos da família Viei-
ra na Grande Cuiabá. Era dona de uma enorme 
elegância, sempre voltada para o assistencialis-
mo social.  Sua residência sempre foi marcada 
pela arte em bem receber, tornou-se um símbo-
lo de bom gosto e requinte, com ricos ornamen-
tos, móveis raros e peças de arte do barroco 
brasileiro. Recebeu visitas ilustres, como as de 
governadores, desembargadores, políticos, juí-
zes, conselheiros e bispos, enfim era sua marca 
ser boa anfitriã. Era também conhecida como a 
Diva da Elegância Cuiabana.              

O CENÁRIO POLÍTICO 
No cenário político de agora o nível dos can-

didatos está cada vez mais baixo, antigamente 
havia essa lavação de roupa suja, porém num 
nível mais elevado, sem ter influência da tecno-
logia. Havia menos partidos, todos tinham uma 
linha equilibrada. Naquela época se destaca-
vam: UDN, PSD, Arena e MDB, e outros partidos 
que não eram muito de destaque no linguajar 
popular. Cada vez mais a política brasileira vem 
perdendo o sabor do voto consciente, só se 
veem escândalos de roubos, propina, tudo em 
troca de favores no cenário lama suja. Uma elei-
ção que deixou saudades naquela época foi a 
campanha de dois sulistas, o engenheiro Pedro 
Pedrossian e Lúdio Coelho, para governador 
de todo Mato Grosso, e quem se consagrou por 
uma votação expressiva foi Pedrossian. Hoje 
em dia, o eleitor consciente tem medo de vo-
tar em alguns camaleões da política do Estado 
e do Brasil. Choram Marias e Clarices no solo 
do Brasil.   

CÓDIGO DE POSTURA   
Até hoje eu me lembro de várias primeiras-

damas do Estado e de Cuiabá, que foram pre-
senças marcantes ao lado dos esposos como 
governadores e prefeitos, com uma participa-
ção ativa como classe, simpatia nata à frente 
das causas sociais. A participação delas na vida 
política era de suma importância, principal-
mente nas campanhas, quando se ouviam co-
mentários maldosos, o silêncio era uma forma 
de seu Código de Postura. Tudo mudou com as 
novas tecnologias, hoje em dia elas dão respos-
tas ásperas nos seus comentários ao público e 
carregam mágoas no seu estado emocional, coi-
sas que afetam o seu eu espiritual. Para viver 
bem neste mundo tão passageiro, temos que 
ter equilíbrio e amor ao próximo. 
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Carlinhos é jornalista
e colunista social 
cultura@circuitomt.com.br
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Jacqueline Vieira Haddad é 
advogada, Gestora  de 
internacionalização, imigração e 
Cuiabana
jackieinlondon@hotmail.com

arece bobagem, mas quem precisou sabe 
o quanto isso faz a diferença, especial-
mente quando você está longe de casa, 
do seu país, da sua família, e pior: sem a 
grana disponível para cobrir uma even-

tualidade ou uma tragédia. Inúmeras vezes, presen-
ciei casos de pessoas em situações difíceis, outras 
entre a vida e a morte, e pior: a família do outro lado 
do mundo, sem poder fazer nada. Muitas dessas fa-
mílias sem condições financeiras, e a única opção é 
rezar e começar a fazer uma campanha online para 
arrecadar fundos para cobrir esses gastos que, ho-
nestamente, são caríssimos. E se a campanha não 
der certo ou se houver demora para arrecadar o 
valor necessário? Eu sinto muito por todos os en-
volvidos, mas talvez você não verá novamente seus 
pais, um filho, um amigo querido. A notícia parece 
triste, mas é um alerta muito verdadeiro, importan-
te e sincero. Você pode evitar um sofrimento maior. 
Dependendo do país e da sua situação de saúde, o 
Estado (país) em que você se encontra, juntamente 
com os médicos, tem o poder de vetar seu embar-
que para sua terra natal ou qualquer país. Sair de 
dentro do hospital, só de ambulância móvel. E você 
tem ideia do quanto vale isso? Bom, na Inglaterra 
isso custa, por baixo, £160 mil, equivalente a R$ 1 
milhão. Um braço quebrado nos Estados Unidos 
pode custar até US$ 20 mil! Isso mesmo, especial-
mente quando a nossa moeda não tem o mesmo 
valor dos outros países. E se você morrer lá? Bom, 
para repatriar o seu corpo, o valor sai em torno de 
£7000, ou seja, R$ 35.000,00. E tem que ser muito 

rápido isso, pois eles não ficarão com o corpo no 
“freezer” por muito tempo. Acreditem, é muito tris-
te. Já vi muitos pais desesperados querendo dar um 
último adeus aos seus filhos e não poderem. Ok, e 
se for para cremar? Bom, sai um pouco mais bara-
to, em torno de £3000-4000, ou seja, R$ 15.000,00. 
Sem falar na burocracia e na barreira com a língua, 
juntamente com a tristeza e o desespero.

E para quem vem a óbito e deixou para trás uma 
família que depende de você? Sem um seguro de 
vida, só posso dizer “sinto muito” e enviar mensa-
gens positivas de que tudo dará certo. Portanto, este 
texto é meu alerta a todos que pretendem viajar ou 
viver no exterior. O seguro de vida é fundamental. 
Pelo menos você não deixará seus familiares de-
samparados por um tempo, até eles se estruturarem 
emocionalmente. Na hora da doença, a ajuda tem 
que vir imediata, e muitas vezes não há tempo para 
uma vaquinha online. E os hospitais nem a polícia 
irão deixar você embarcar em um avião comum de 
jeito algum, mesmo estando entre a vida e a morte. 
Motivo: segurança com os outros passageiros e res-
ponsabilidade médica. Já vi filhos que deixam suas 
famílias e vão viver o sonho no exterior sem nunca 
mais voltar ou dar notícias. E a única notícia que a 
família tem é que seu filho veio a óbito. E essa fa-
mília, deixada para trás, esquecida muitas vezes por 
puro egoísmo, fará de tudo para tentar trazer seu 
corpo de volta e lhe dar um enterro digno, mesmo 
que a reciprocidade não tenha sido a mesma.  Uma 
dica valiosa e muito importante: não deixem de fa-
zer os seguros de saúde e de vida. O valor do seguro 
varia de acordo com o período da viagem, o nível 
de cobertura e a idade do viajante, mas procurem 
escolher os que cobrem tudo, especialmente UTI 
aérea móvel e translado do corpo.

Não pensem que consulados brasileiros no 
exterior lhe ajudarão. Esse não é o papel dos con-
sulados (imagina nosso governo, né!). No máximo 
lhe passarão o contato de um tradutor, de uma em-
presa que faz esses tipos de serviços. Eles são me-
ramente informantes. Não farão e não podem fazer 
absolutamente nada por você, muito menos ajudar 
financeiramente.

Se você tem amor a sua vida e respeito pela sua 
família que ficou para trás e/ou que dependam de 
você, não deixe de fazer seu seguro saúde e de vida. 
Nunca sabemos quando vamos precisar!

Seguro saúde e de 
vida valiosos

P



Você está convi-
dado! No próximo 
dia 6 de abril a 
escritora Daniela 
Yegros lançará seu 
livro "Alzheimer, 
o mal que levou 
você de mim, lem-
branças de quem 
eu amo". Descrita 
por Alois Alzhei-
mer em 1906, a 
Doença de Alzhei-
mer (DA) é a res-
ponsável por mais 
de 80% dos casos 
de demência após 
os 65 anos de ida-
de. Nesta sexta no 
Cine Teatro Cuia-
bá às 19h. INFO: 
(65) 2129 3848 e 
99635 3486
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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

Maria, João e Arlindo são grandes amigos, cheios de histórias 
para contar neste romance cearense. Entre lobisomens e desencon-
tros, o Teatro Imagem surpreenderá vocês no espetáculo “Conto de 
Amor Nordestino”. Será na sexta 6 e no sábado 7 de abril às 20h 
no Espaço MOSAICO. Apenas R$ 20,00. Ponto de Venda: Espaço 
Mosaico (e pelas redes sociais). INFO: (65) 99225 0483

O Espaço Cultural Metade Cheio consolidou seu mercado de 
segunda mão em dois formatos, um para vestuário e outro para 
cacarecos: objetos, decoração, livros, discos e demais mídias, 
brinquedos, louças, utensílios, antiguidades e variedades. Para 
pré-inscrição de vendas (até sexta-feira anterior ao evento) envie 
um e-mail para consumoconscientecuiaba@gmail.com com nome, 
telefone e descrição dos produtos. Para comprar, basta chegar 
neste domingo 8 de abril das 18h às 22h. Mais info na página do 
Metade Cheio na rede social. 

um CoNto DE amor NorDEStiNo >

aplauSoS para JaCKEliNE SilVa >

Um dos mais atuantes grupos do teatro brasileiro apresenta o 
espetáculo REAL em duas sessões no Teatro do Sesc Arsenal. Um 
linchamento, um atropelamento, uma chacina policial e um movi-
mento grevista. O espetáculo REAL, do grupo Espanca! (MG), chega ao 
teatro do Sesc Arsenal, na sexta 6 e sábado 7 de abril, às 20h, reunindo 
quatro peças inspiradas em fatos recentes que marcaram a sociedade 
brasileira. Os ingressos são gratuitos. INFO: (65) 3616 6909

DANIELA YEGROS – O RELATO DA FILHA >

Na terça 10 de abril 
o projeto Encontros 
com Cinema abre a 
sessão Realizadores 
de Mato Grosso com 
esta seleção de curtas 
de Glória Albues: “PS. 
Glauber, te vejo em 
Cuiabá” (1986); “Nó de 
Rosas” (2007); “A tra-
ma do olhar” (2009). 
No Cine Teatro Cuia-
bá por R$ 4,00 e R$ 
2,00 (meia). Glória 
Albues na maioria de 
suas obras assina o 
roteiro, montagem e 
direção. A cineasta vai 
bater um papo com os 
espectadores. Vamos! 
INFO: (65) 2129 3848 
e 99635 3486.

ESPETÁCULO REAL - GRUPO ESPANCA! >

FILMES DE GLÓRIA ALBUES >GARIMPO CULTURAL
Por Luiz Marchetti

DomiNGo EDiÇÃo CaCarECo > A Secretaria de Cultu-
ra do Governo de Brasília 
convida a todos para o 
Desfile Beleza Negra 2018 
no sábado 7 de abril, às 
17h30, na Praça Central 
do JK Shopping em Brasí-
lia! Atenção para a apre-

sentação de Jackeline Silva, 
afroprodutora e empre-
endedora na Iaiá Produ-
ções e Projetos. Jackeline 
é afroativista e integra 

grupos como o IMUNE-MT, 
Coletivo Quariterê de Profis-

sionais do Audiovisual Negro 
de MT e a Coletiva Pretinhas do 

DF. Formada em Ciências Sociais, a 
cuiabana trabalha há dez anos com 
assessoria, produção e gestão de 

projetos culturais que têm como 
foco mulheres negras, quilom-

bolas, povos tradicionais e 
organizações do tercei-

ro setor. Se estiver 
na capital federal, 

confira. Entrada 
franca. 

http://https://goo.gl/p1VYvd
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ponto X da harmonização é a inte-
gração e o respeito que temos que 
ter entre o nosso corpo e a casa. É 
óbvio se não valorizarmos o bem
-estar, ou melhor, viver apenas no 

externo, não seremos nunca uma pessoa com-
pleta. A maior dispersão energética do corpo 
é a anulação e a fuga. Regra nº 1: executar a 
decoração dos ambientes visando priorizar 
mais a elaboração e funcionalidades dos com-
partimentos com a finalidade de nos trazer 
chão, isto é, nos trazer no momento do agora. É 

neste chão que irão ser ancoradas as nossas vi-
brações energéticas. A energia fica pairada no 
ar, mas se não tiver corpo para recebê-la, ela 
passa adiante e segue até encontrar um corpo 
devidamente pronto e receptivo para ancorar. 
O mesmo acontece na casa. Ela irá seguindo se 
não estiverem demarcados os pontos seguin-
do o Bagua, para atraí-la, ela também seguirá 
adiante. As sacadas em termos técnicos são 
para atender um conforto térmico, servindo 
de anteparo climático para evitar que a chuva 
e o sol adentrem diretamente nos cômodos. 
Nos dias de hoje as sacadas são ambientes de 
estar, complementando o living. Local este de 
descanso e lazer. Apesar de a sacada fazer par-
te do conjunto da morada, eu trato-a com um 
cuidado especial, na hora de fazer a harmoni-
zação. Faço um estudo separado do caminho 
energético nas sacadas. Como se trata de uma 
área molhada, os objetos e móveis têm que ser 
impermeáveis e resistentes. Os elementos ade-
quados para esta harmonização têm que estar 
sempre adequados com o intuito desejado e 
com a posição do Bagua e dos seus elementos: 
metal, água, madeira, fogo e terra. As cores têm 
que ser vibrantes, pois ajudam na receptivida-
de energética. Pois a sacada é um lugar que vai 
estar sempre recebendo a iluminação natural.  

O

Valorizando o 
bem-estar

Theresa é arquiteta, consultora 
de Feng shui e pregadora oficial 
de quadros de amigos
fengshui@circuitomt.com.br
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uiabá, cidade sempre quente por 
natureza, dos dias ensolarados e das 
noites das luas mais brilhantes que 
encantam e apaixonam a todos que 
a conhecem, marca registrada de um 

povo guerreiro, hospitaleiro, festeiro e religioso.  
A nossa querida capital do Estado de Mato 

Grosso completa, no dia 8 de abril, 299 anos e 
carrega consigo uma história memorável do pas-
sado e esperança no futuro para todos os que es-
tão em busca de oportunidades.

Seu crescimento sempre foi marcado por 
vários ciclos políticos e econômicos, muito con-
centrada na sua tradição cuiabana, na cultura, 
gastronomia e no desenvolvimento da cidade 
acolhedora dos imigrantes vindos de todas as re-

giões brasileiras e várias partes do mundo.
Todas as atenções estão direcionadas para o 

tricentenário da cidade-mãe com programações, 
eventos como exposições de sua história e de seu 
futuro crescente, suas tradições turísticas, cultu-
rais, gastronômicas e centro político administra-
tivo e econômico do estado. Envolvida no maior 
polo do agronegócio do Brasil, ela se impõe como 
poderosa e ao mesmo tempo acolhedora e cada 
vez mais buscando ser uma grande metrópole do 
Centro-Oeste brasileiro. 

Com a retração econômica dos últimos tem-
pos que estamos passando, Cuiabá sofreu, mas a 
capital, juntamente com os seus cidadãos, busca 
soluções alternativas para enfrentar esta crise.

Umas das tradições de que os cuiabanos se 
orgulham e vem dos antepassados é o linguajar, 
mistura do português, indígenas e africanos. A 
sua gastronomia típica é outro motivo de valori-
zação por tantas opções no cardápio.

A comemoração dos 299 anos da capital ma-
to-grossense teve início na segunda-feira (2) com 
mais de 100 eventos. A Orla do Porto será um dos 
pontos altos das festividades, ações de entrega 
de mérito aos cidadãos, lançamentos de obras, 
shows regionais e nacionais, feiras de artesanato 
e culinária, diversas atrações para parabenizar 
nossa querida e amada cidade: Cuiabá.

Meu agradecimento especial por ter sido aco-
lhido nesta terra de São Benedito e do Senhor 
Bom Jesus de Cuiabá.

Parabéns Cuiabá pelos seus 299 anos.

www.facebook.com/arqedmilsoneid

C

Parabéns a você
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Edmilson é arquiteto 
e festeiro oficial da 
Praça Popular 
cultura@circuitomt.com.br
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m 1940, na cidade de Pátzcua-
rona, México, aconteceu o I Con-
gresso Indigenista Interamerica-
no, com o propósito de discutir 
políticas voltadas à proteção aos 

povos indígenas na América. Nesse momento, 
foram criadas a Convenção de Pátzcuaro e o 
Instituto Indigenista Interamericano e a deli-
beração do dia 19 de abril para comemorar o 
Dia do Aborígene Americano. A Convenção de 
Pátzcuaro substituiu o Congresso Indigenista 
Interamericano e adotou o indige-
nismo como política de Estado nos 
países signatários. 

Antes, em 1938, em Lima, Peru, 
ocorreu a VIII Conferência Inter-
nacional Americana, assistida pela 
União Pan-Americana, precursora 
da Organização dos Estados Ame-
ricanos. Com exceção do Canadá, 
Haiti e Paraguai, o evento contou 
com 55 delegações oficiais, 71 
delegados independentes e 47 re-
presentantes de grupos indígenas 
de países das Américas. Edgar Ro-
quette-Pinto, membro do Conse-
lho Nacional do Serviço de Prote-
ção ao Índio, representou o Brasil 
que, em 1972, sediou a VII edição, 
em Brasília.

O congresso aprovou a Decla-

E

Abril: Mês do 
Índio - há o que 
comemorar? (I)
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Anna é doutora em História, 
etnógrafa e filatelista.
cultura@circuitomt.com.br 

Por que a nutrição 
é essencial para a 
vida?

medida que a expectativa de vida 
aumenta em todo o mundo, a in-
cidência de doenças crônicas e 
degenerativas também está au-
mentando. Intervenções basea-

das em nutrição e intervenções multifacetadas 
no estilo de vida oferecem a maior prevenção 
e atraso do envelhecimento celular. Para este 
fim, os pesquisadores estão avaliando os efei-
tos das plantas e seus flavonoides com pro-
priedades antioxidantes e anti-inflamatórias. 
O resveratrol é um composto fenólico que tem 
ganhado destaque entre as publicações cien-
tíficas, especialmente pela sua atuação antio-
xidante que 
favorece a re-
dução do ris-
co de diver-
sos sintomas 
e doenças. 
No sistema 
nervoso cen-
tral, o resve-
ratrol é pro-
posto para 
proteção dos 
c o m p o n e n -
tes celulares, 
melhorando 
memória e 
a p r e n d i z a -
gem. Em um 

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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estudo publicado na revista Nutrients, con-
duzido com 80 mulheres em período pós-
menopausa, identificou-se que o consumo de 
resveratrol melhorou a performance cogni-
tiva, que foi correlacionada com aumento da 
responsividade cerebrovascular em 17%. As-
sim, os autores sugerem o consumo de fontes 
de resveratrol, regularmente, para reduzir os 
efeitos do declínio cognitivo, que é evidente 
durante o envelhecimento. Outro estudo, re-
alizado com 10 indivíduos que apresentavam 
declínio nas funções cognitivas, mostrou que 
a administração de uma fórmula preparada 
com uvas liofilizadas foi capaz de poupar re-
giões do cérebro que são afetadas em estágios 
iniciais da doença de Alzheimer. Desta forma, 
os autores concluem que os polifenóis podem 
proteger o cérebro contra possíveis danos que 
desencadeiam os distúrbios cognitivos que 
afetam a memória e a atenção. Com base nes-
sas evidências, o consumo de fontes alimenta-
res ricas em resveratrol como uvas roxas, mir-
tilos e morangos, de preferência orgânicos, é 
uma boa estratégia para melhorar parâmetros 
cognitivos e reduzir o risco de doenças neuro-
degenerativas, que estão associadas a queda 
de qualidade de vida, especialmente no idoso.

à

ração Solene de Princípios e 72 recomenda-
ções que, entre outras, estabeleceu que “o 
problema dos povos indígenas da América é 
de interesse público. De caráter continental e 
relacionados com os propósitos afirmados de 
solidariedade entre todos os povos e gover-
nos do mundo”.

O 19 de abril foi proposto pelas lideran-
ças indígenas que participaram do congresso. 
De início, boicotaram o evento. Acreditaram 
que suas reivindicações não fossem levadas 
em consideração pelos “homens brancos”. O 
Brasil só aderiu ao instituto anos mais tarde, 
com a interferência de Rondon. Assim, pelo 
Decreto-Lei 5.540, de 2 de junho de 1943, Ge-
túlio Vargas decretou o 19 de abril como Dia 
do Índio.

Sem dúvida, em um país repleno de heróis 
nacionais, “supergentes” que viram estátuas, 
nos dizeres do historiador Paulo Miceli, e de 
datas comemorativas, o dia 19 de abril pode 
ser um motivo de reflexão sobre a diversidade 
de povos indígenas que atualmente desenha 
o Brasil. Um dia especial para se trabalhar o 
respeito às diferenças. 

www.pragentemiuda.org
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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

A Fé não costuma 
‘faiar’

é é o termo mínimo que expressa 
em nossa língua nata o mais infi-
nito e incerto sentimento que o 
homem pode ter em sua existência 
terrena. Muitos falam que o mais 

delicado dos sentimentos é o amor, outros 
dizem que é a raiva ou o ódio ou a paixão, 
no entanto, é certo e inquestionável que é a 
Fé o sentimento mais imprevisível do esta-
do humano. Esse sentimento não tem origem 
natural, o homem não nasce munido da Fé, 
mas ele é diariamente construído através 
e à medida que o homem adquire noção do 
espaço em que vive e de sua posição dentro 
dele. O primeiro momento da vida humana 
que leva o homem a iniciar sua noção de Fé 
acontece durante sua geração, junto de sua 
mãe: ao pequeno humano falta a capacidade 
de compreensão total do que está ocorrendo, 
do espaço que existe ao seu redor, no entan-
to, o sentimento de carinho e amor que rece-
be, o alimento, o estado de bem-estar que o 
envolve, o faz acreditar naquilo que não vê, 
mas que sente e vive constantemente: a exis-
tência da mãe. 

Não existe um melhor exemplo para ilus-
trar o que é a Fé que não seja o estado inicial 
da vida humana, pois, sendo a Fé a crença, a 
confiança, que temos naquilo que não vemos 
mas que acreditamos ou sentimos existir, a 
nossa passagem pelo estado gerador femini-
no é o que melhor consegue expressar essa 

construção da mente humana. Com o pas-
sar do tempo, a vida nos coloca frequente-
mente frente a situações que exigem de nós 
a prova da existência da Fé. Vivemos uma 
vida material que se prende, infelizmente, 
aos conceitos materiais de existência e que 
nos faz indireta ou diretamente acreditar 
que inexiste aquilo que não é visível, somos 
levados a irmos no sentido inverso daquilo 
que é a verdade de toda existência: o mate-
rial parte do imaterial. Cristo, cuja morte e 
ressureição celebramos na semana anterior, 
já nos alertava sobre isso e previa, desde seu 
tempo, a era do visual “... se tiveres a fé do 
tamanho de um grão de mostarda, direis a 
esse monte que ele vá para o outro lado e ele 
irá...”, não obstante, nos mostrava de forma 
prática a força da Fé quando curava apenas 
questionando por sua existência. É possível 
que sejamos deuses a partir do momento em 
que plantarmos a semente da Fé dentro de 
nós mesmos. 

Frequentemente vemos nas TVs, nas rá-
dios, nos jornais e revistas, redes sociais, 
rodas de conversas etc., pessoas que falam 
sobre a necessidade da conversão, de se ligar 
a alguma religião, de seguir algum suposto 
mensageiro, profeta, médium etc., mas quase 
nunca vemos alguém falando sobre nossas 
capacidades pessoais de fazer nascer e irra-
diar o deus, a fagulha divina que existe den-
tro de nós. Nós não precisamos buscar fora 
aquilo que habita dentro, não precisamos 
buscar fogo na neve enquanto temos lenha 
e combustível para acender nossa lareira. 
A Fé é o sentimento que nos leva ao alto e 
que nos faz amigos de Deus, irradiadores de 
sua potência, mas para isso é preciso cons-
truí-la, é preciso despertá-la de forma defini-
tiva desenvolvendo em nós a capacidade de 
confiar e de acreditar naquilo que é de fato 
essencial. Não deixe de viver sem a presen-
ça da Fé; não deixe de viver sem a presença 
daquilo que é essencial em sua vida. Frente 
aos problemas e situações cotidianas, escute 
e enfrente a voz que te pergunta: “você tem 
Fé?; você crê?” e responda a ela; você nunca 
irá se arrepender. 
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José Carlos Branco é 
empresário
cultura@circuitomt.com.br

ue Deus nosso Pai possa trazer 
as bênçãos a toda a humanidade. 
É Jesus, o divino cordeiro, que 
abençoa a todos os seus filhos pe-
los caminhos da vida.

Nós, no apostolado católico, do qual nos 
desvencilhamos na última reencarnação, po-
demos, nessa escola eclesiástica, aprender a 
lidar com a intimidade do homem, sabendo 
reconhecer nas mais profundas chagas as 
dores arrastadas durante séculos, onde nós 
impusemos a mão pesada que sentenciava, 
como juízes dentro das paredes das nossas 
paróquias.

Éramos senhores. Nós determinávamos 
os caminhos por onde os menos esclarecidos 
deviam seguir e, assim, fomos como pastores 
a conduzir ovelhas    
Hoje, olhando ao passado e os séculos em 
que nós ajudamos a escrever a história, po-
deria dizer que nos encontramos envergo-
nhados pelo que fizemos e pelo muito que 
deixamos de fazer. 

Fomos nós os perversos que sentencia-
ram, na heresia da palavra divina, as mor-
tes inúmeras dos nossos irmãos na Terra, 
porque simplesmente não comungavam co-
nosco as mesmas ideias, os mesmos ideais, 
não pensavam como nós da igreja católica 
fazíamos. E hoje, na espiritualidade, nós bus-
camos reparar os erros de outrora, buscan-
do comungar com outras filosofias, como o 

budismo e, principalmente, com o ideal es-
pírita que esclarece e consola a humanidade 
inteira: buscarmos, em reuniões fraternas 
com Celina, com Bezerra, Dr. Eurípides e tan-
tos outros, a unificação das religiões na hu-
manidade. E mostrar que, somente através 
do amor divino, abandonando o querer e o 
amar pequenino do homem, é que nós con-
seguiremos formatar e idealizar a verdadei-
ra religião. A religião divina, o amor que não 
impõe barreira, que vai além da capacidade 
do entendimento humano, que acolhe, que 
recorre, que ampara, que dá o socorro neces-
sário, que atende aos desviados, aos pecado-
res, aos que não comungam a verdade. É para 
eles que nós buscamos a unificação do nosso 
coração e dos nossos pensamentos em Jesus, 
para atender os sofridos de toda causa da hu-
manidade inteira.

Vamos seguindo de espírito elevado, bus-
cando Jesus no coração, porque Ele nos abre 
portas para o trabalho verdadeiro. Deixamos 
hoje, mesmo com lágrimas de saudades que 
nos banham a face, os nossos bem-amados 
seguirem para o plano espiritual, porque 
já temos a consciência de que o caminho é 
longo e que esse trecho reencarnatório é 
passageiro. 

Temos essa consciência hoje.
Temos sim os nossos inimigos, que não 

poucos, mas hoje nós não nos envergonha-
mos, mas sim nos orgulhamos porque toma-
mos a decisão da mudança.  Estejamos vesti-
dos do amor celeste para a celebração dessa 
comunhão de bênçãos que Jesus nos conce-
de, para levar à humanidade inteira: “o amar 
e o ser amado”.

Que possamos ser felizes junto de Jesus.   
Que assim seja!
      

 HELDER CÂMARA (espírito)

Mensagem Psicofonada por: Helder Câma-
ra (espírito)

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

O amor sempre 
vence 

Q
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Iracema Irigaray N. Borges, mãe 
de 3 anjos, ama comer tudo com 
banana, coach pelo iCi- sP, sonha 
em dar cursos na África, Índia, 
EUa, onde o destino a levar.
cultura@circuitomt.com.br
iracemairigaray@hotmail.com
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xistem momentos ao longo do 
caminho em que as perguntas 
estão maiores que as respos-
tas. O coração fica apertado, 
a vontade paralisa e o medo 

se instala. Será que é isso mesmo? Estou fa-
zendo a coisa certa? Estou onde quero estar? 
Estou feliz? O que este momento está exigin-
do de mim? Com estes questionamentos em 

mente, me veio uma pergunta: estou fazen-
do a minha parte? E que parte seria essa? Se 
tenho uma equipe, estou me desenvolvendo 
pra dar o meu melhor? Estou fazendo ativi-
dade física, cuidando da minha alimentação, 
me conectando com o mundo espiritual, es-
tudando, dizendo mais nãos, planejando, sei 
lá, você está fazendo a sua parte? E pra saber 
qual parte seria essa, olhe pros seus desafios, 
pros problemas, eles não brotam do nada, 
eles brotam geralmente da falta de ação. Eles 
chegam como mensageiros dizendo: “olhe pra 
essa área, você está caindo aqui”. E cuidado 
pra não cair no papel de vítima, cada um tem 
tarefas evolutivas – quais são as suas? “... mo-
mentos difíceis são chamados para o desper-
tar e fazem com que você desacelere, faça um 
balanço da sua vida, pare de se distrair ou se 
fazer indiferente, e se faça perguntas profun-
das e muitas vezes difíceis sobre a realidade. 
Fazem com que você volte a focar naquilo que 
realmente importa, volte a se comprometer 
com o seu caminho...” (Jeff Foster). Olhe para 
os desafios como mensageiros e se pergunte: 
estou fazendo a minha parte? Fique bem.

E

Você está fazendo 
a sua parte?

úlio César de Melo e Souza (Rio de Ja-
neiro, 6 de maio de 1895 - Recife, 18 de 
junho de 1974), mais conhecido pelo 
heterônimo de Malba Tahan, foi um 
escritor e matemático brasileiro. Com 

seus romances, foi um dos maiores divulgado-
res da matemática no Brasil.

O autor se tornou famoso no Brasil e no ex-
terior graças a seus livros de recreação mate-
mática e fábulas e lendas passadas no Oriente, 
muitas delas publicadas sob o heterônimo/
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Rosemar Coenga é  
doutor em Teoria Literária e 
apaixonado pela literatura de 
Monteiro Lobato
cultura@circuitomt.com.br

Malba Tahan: um 
homem de seu tempo

pseudônimo de Malba Tahan. Seu livro mais 
conhecido, O Homem que Calculava, é uma co-
leção de problemas e curiosidades matemáti-
cas apresentada sob a forma de narrativa das 
aventuras de um calculista persa à maneira dos 
contos das Mil e Uma Noites.

Em O livro de Aladim (2008), publicado pela 
Editora Civilização Brasileira, reúne alguns dos 
melhores contos e lendas do mundo árabe, tra-
zendo um pouco da sabedoria, fantasie e aven-
tura das Mil e Uma Noites. Conta várias histó-
rias que aconteceram no deserto da Arábia, 
desde aventuras passadas pelos personagens 
às muitas contadas pelos sábios; cada história 
tem como fundamento mostrar a cultura ára-
be. Esse livro contém mais dezoito histórias e 
mais os poemas dedicados e escritos por Mal-
ba Tahan. 

Júlio César faleceu em 18 de junho de 1974 
em Recife, vítima de um ataque cardíaco. Até o 
fim da vida escreveu e publicou livros de ficção, 
recreação e curiosidades matemáticas, didáti-
cos e sobre educação, com seu nome verdadei-
ro ou com o ilustre pseudônimo, colecionando 
ao longo de sua vida mais de 50 livros de ma-
temática recreativa, didática da matemática, 
história da matemática e ficção infantojuvenil.

J
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instagram: @anamaria_bianchini
www.anamariabianchini.com.br

Achei o máximo a homenagem, Unimed sempre arrasa. Amor, ah, o amor... E viva a nossa Cuiabá!

Espaço magnífico by Wolff Garden, pelas mãos das 
irmãs paisagistas Luciana e Ana Clarissa Wolff.  
Chama-se Mostra Natureza e ficará montada no 
Pantanal Shopping até o dia 20 de abril. Um recanto 
encantado... Você já foi? Está imperdível... 

E em homenagem aos seus 299 anos, reproduzo esta "lindeza":  

Sentimento cuiabano 

Ah! Cuiabá musa querida,
Vou sempre deixar, na minha vida
Seu amor derramar,
Em quedas saltitantes
Qual cachoeiras vibrantes
Seu sentimento lavrar.

Deixe-me apenas mirar
A beleza do seu olhar.
Sentir seu calor.
Dormir, morrer, sonhar!

(Moisés Martins)

... dormir, morrer, sonhar... ah Cuiabá dos meus tantos amores e de alguns desamores, 
tanto mar por aí e o meu lugar é aqui... boa semana amigos-leitores. Um beijo!

Carlinha Rodrigues, sempre no must das ten-
dências da moda. Pra quem não sabe, os tons 
do lilás ao roxo são as cores de 2018. Lindona!

Luan Santana "in da house"

Essa expressão é usada nas baladas eletrônicas quando se 
anuncia um DJ famoso. O astro Luan Santana supera qualquer 
outro astro da atualidade, em carisma, fama e sucesso, e estará 
na nossa house no próximo sábado, 7 de abril, e na virada para 
o dia 8, aniversário da nossa cidade, vai entrar com tudo no 
superpalco montado na Orla do Porto. Luan é um fenômeno, ga-
nha todos os prêmios de melhor cantor, melhor música, por anos 
seguidos, e achei de muito bom tom a participação dele na nossa 
festa, pois, pra gente, Cuiabá também é tudo que tem de melhor, 
pois apesar de todos os seus problemas, temos amor por ela. O 
secretário Junior Leite coordena a festa que tem custo zero para a 
prefeitura. Os espaços comercializados são para quem quer mais 
conforto, como bar, cobertura etc., mas o show é, obviamente, o 
mesmo. Parabéns a todos os envolvidos. Vai ser lindo!

Feijoada de Inverno 2018

Será a 25ª edição com a assinatura do topmaster Fernando 
Baracat. O tema é Alma Carioca. Todo o layout com o desenho 
do calçadão de Ipanema. Chique. Sofisticado. O lançamento 
aconteceu nesta semana e foi superprestigiado. Vai ser a me-
lhor de todas. Eu vou, uhuuu!!!

Michelle Diehl e José Augusto Barbosa,  galera cult, 
antenada na modernidade e exímios profissionais 
televisivos. Ela, apresentadora, ele, the best 
director. São tudo de bom e eu os adooooro!

Maria Fernanda Bumlai, 
sempre linda, sofisticada,  
cheia de bossa e de bom gos-
to. Sempre gostei, me amar-
rei e sempre fui fã!

Academia completa em Cuiabá? Inspire, é claro... 
A melhor!


