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Ator, cuiabano, comediante e advogado, André D’Lucca, 40 
anos, diz ao Circuito Mato Grosso conhecer bem todos os 
riscos inerentes a fazer de paródias e chacotas com atos e 
atitudes de poderosos seu modo de vida e profissão. É um 
dos poucos artistas mato-grossenses com coragem para rir e 
fazer rir, abertamente, da cara de governadores, deputados, 
senadores, vereadores da capital. O preço disso, afirma, é 
já ter sido atacado várias vezes. Mesmo assim, deixa claro 
que não pretende mudar de cidade para um grande centro, 
onde, aliás, ele já residiu durante anos, encenando peças 
e participando de novelas e especiais na Rede Globo de 
Televisão. 

ANDRÉ D’LUCCA

PERDER AMIGOS, MAS 
nãO A PIADA 

pg.6

Saiba quais são os bairros 
cobiçados pelos candidatos

MAPA DO VOTO

pan.2

Equipe feminina do Mixto 
resiste e luta para se manter

SEM GLAMOUR

pg.7

Tribunal nega pedido de 
suspeição de ação

fAiAD VS. SELMA

pan.3

Marinha e Polícia Civil 
investigam acidente

MORTE nO MAnSO

pg.5

2 AnOS DA FEIRA CHAPADA SUSTEnTÁVEL

Para quem vai subir a serra! Aproveite no sábado 14 de abril, 
das 17h às 22h, e comemore os dois anos de uma das melhores 
feiras do Brasil. Além de todos os expositores e de novos 
participantes, haverá música ao vivo, sorteios de prêmios 
incríveis, palhaçadas, malabares, jogos e brincadeiras para 
a criançada. É a Chapada dos Guimarães com bom gosto e 
sustentabilidade! O Caderno Cultura em Circuito traz nesta 
edição, além de dicas culturais,  a pergunta: quem é Edilaine 
Duarte?
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CIRCUITOMATOGROSSO

Pgs. 4 e 5

O Circuito Mato Grosso propôs-se ao desafio de procurar 
nomes e tentar saber um pouco mais sobre os políticos jovens 
do Estado. A tarefa é árdua, mas conseguimos falar com alguns 
dos filiados entre 16 e 29 anos das maiores agremiações e 
fazer a todos a mesma pergunta: por que novos quadros não 
são apresentados ao eleitor na hora da eleição? As respostas 
convergiram à percepção do senso comum – simplesmente 
quem já detém o cargo não quer passá-lo adiante de jeito 
nenhum, ainda que apresente discurso a favor da alternância 
de poder. Em bom português: ninguém quer largar o osso.

As faces da renovação política em MT



ma das grandes tragédias 
de países que enfrentam 
ditaduras, seja de 
esquerda ou de direita, é 
a herança da corrupção 

e o esvaziamento do debate político. 
No Brasil percebemos essas duas 
chagas em nosso cotidiano. Seja por 
uma juventude sem brilho nos olhos 
e interesse pelo o que os governantes 
fazem com os trilhões de dinheiro 
público que arrecadam com o nosso 
trabalho ou a total falta de respeito 
dos próprios políticos com o uso dos 
recursos públicos. 
Esta edição do Circuito Mato Grosso 
busca levar até o leitor algumas razões 
para vencer essa apatia e acreditar na 
velha guerra pelo bem comum.
Por esse rumo caminha a matéria de 
capa, ao buscar dar luz às novas jovens 
lideranças dos partidos. A proposta é 
mostrar que mesmo com as heranças 
negativas do passado é possível 
sim renovar, basta acreditarmos e 
fortalecermos quem acredita nesse 
caminho. 
Também decidimos mostrar que a 
densidade eleitoral em alguns bairros 
da capital chega a igualar a de dezenas 
de municípios pelo interior do Estado. 
Fomos ouvir o que tem a dizer o ator 
André D’Lucca por meio de suas sátiras 
ácidas a várias autoridades locais, como 
eles lidam com isso e as motivações 
dele para tal. E que o futuro seja de 
renovação! 
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U
A nECESSIDADE DE 
ACREDITAR

#bombounarede

fatos da semana

#LULA PRESO

entre aspaseditorial
“Não me filiei ao Bolsonaro e sim ao PSL. Minhas ideias são minhas e vou 
sustentá-las. Se não forem as mesmas que a do presidente da República, paci-
ência... Estamos em uma democracia.” Juíza aposentada Selma Arruda ao assinar a sua 
filiação ao Partido Social Liberal (PSL), que tem como candidato à Presidência o deputado federal 
Jair Bolsonaro, em uma coletiva de imprensa.

“Sempre que se faz uma coisa a mais é um beneficio, mesmo que não completa. 
Eu lamento o Emanuel não conseguir fazer tudo. Mas vejo que ele tem condi-
ções de fazer um pouco mais, tendo um pouco de paciência. Tem que escolher 
o tipo de obra. O momento é difícil.” Ex-prefeito de Cuiabá por dois mandatos em 1967-
1969 e 1989-1993, Frederico Campos, ao avaliar a gestão do atual prefeito Emanuel Pinheiro em 
entrevista ao MídiaNews.

“O vice-governador é respeitável. Ele não é oposição. Ele é candidato ao Se-
nado e está buscando construir sua candidatura, como outros candidatos.” Fala 
do governador Pedro Taques ao comentar a saída de Carlos Fávaro da vice-governadoria do Estado 
para concorrer nas eleições de 2018.

“É uma decisão pessoal. Cada um tem que pensar o que é melhor para si. Não 
posso falar do PSD, mas o Fávaro é um grande líder, uma pessoa de quem não 
posso reclamar. Aprendi a admirá-lo. Espero que faça o que é o melhor para ele. 
É um desperdício, não precisava disso. Mas se entende que precisa se dedicar à 
campanha, é uma decisão pessoal e vamos respeitar.” Deputado Leonardo Albuquer-
que ao avaliar a renúncia do vice-governador Carlos Fávaro (PSD) para se candidatar ao Senado. 

“Quando você tem uma lei hipócrita que prega o desarmamento, e um Estado 
mais hipócrita ainda, que não consegue conter quem anda armado, você deve 
regularizar o armamento para as pessoas de bem também poderem andar arma-
das.” Juíza aposentada Selma Arruda ao assinar a sua filiação ao Partido Social Liberal (PSL), que 
tem como candidato à Presidência o deputado federal Jair Bolsonaro, em uma coletiva de imprensa.

Com quase 26 horas de atraso, o ex-presidente Lula cumpriu ordem judi-
cial e se apresentou à Polícia Federal na noite de sábado (7), após ter esgotado 
todos os recursos para o não cumprimento da sua prisão. Ele foi condenado 
por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá 
(SP). Antes de se apresentar, Lula discursou para a militância que o aguardava 
na frente da sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (SP) e deixou o local a 
pé. A prisão de Lula mexeu com todos os lados do país, fossem apoiadores ou 
não, tendo sido registradas diversas confusões envolvendo agressão, como o 
caso de um ex-vereador de Diadema (SP) que foi indiciado por empurrar um 
empresário contra um caminhão. Ele discutia com os apoiadores do petista. A 
vítima acabou na UTI de um hospital com traumatismo craniano.

U
m tal de entra e sai. 
Com o prazo final 
para janela partidá-

ria no dia 7 de abril, o time de 
primeiro escalão e comissiona-
dos do governo Pedro Taques 
(PSDB) sofreu diversas mudan-
ças nas últimas semanas. Foram 
tantas trocas de secretários que 
o próprio governador disse já 
ter perdido as contas. No entan-
to, classificou a situação como 
“normal”. Em entrevista coleti-
va no início da semana, Pedro 
Taques afirmou já não saber o 
número certo de pessoas que 
deixaram o governo nos últimos 
dias. Secretários e pessoas em 
cargo de confiança deixaram as 
funções para se dedicar à cam-
panha das eleições de outubro.

No governo, mais de 30 pes-

soas deixaram a gestão. Nem 
todas foram substituídas. 

Até o momento deixaram 
o governo: Wilson Santos, Max 
Russi, Kleber Lima, Suelme 
Fernandes, Carlos Avalone, 
Marco Marrafon, Luis Carlos 
Nigro, Carlos Brito, Leonardo 
Gonzales, Eduardo Moura, Layr 
Silva, Candido Teles, Juliano 
Rabelo e o ex-vice-governador 
Carlos Fávaro.

Taques classificou a mudan-
ça no staff como “normal”, em 
relação ao período eleitoral. “Eu 
estava conversando com alguns 
governadores hoje de manhã e 
em cada governo 10, 15 secre-
tários saíram para ser candi-
datos, o que é absolutamente 
normal”, comentou o chefe do 
Executivo.

A 
Pastoral do Migrante, 
localizada no bairro 
Carumbé, em Cuiabá, 

será o novo local de moradia de 
cerca de 80 venezuelanos que 
desembarcaram na capital em 
busca de uma nova vida. O grupo 
entrou no Brasil por Roraima, dei-
xando o país de origem em razão 
da crise política e econômica que 
se alastra desde 2015. Em Cuia-
bá desde a manhã de sexta-feira 
(9), o grupo foi recepcionado por 
secretarias do governo estadual 
e pelo arcebispo de Cuiabá, Dom 
Milton, que fez questão de aben-
çoar cada venezuelano que descia 
do avião da Força Aérea Brasileira 
(FAB). Ao todo, são 37 homens, 29 
mulheres e aproximadamente 16 
crianças, sendo duas de colo. 

Desde o início, a Organização 

das Nações Unidas (ONU) vem 
acompanhando e oferecendo todo 
o apoio a todos que atravessaram 
a fronteira e chegaram à capital 
Boa Vista, em Roraima. Os imi-
grantes foram transferidos para 
Cuiabá e São Paulo com objetivo 
de serem relocados e inseridos no 
mercado de trabalho. Na Casa do 
Migrante, onde moram outras 27 
pessoas, com nacionalidades do 
Haiti e Venezuela, o grupo foi aco-
lhido com um grande almoço. O lo-
cal, que se sustenta com doações, 
faz campanha para arrecadação. A 
expectativa é de que o grupo con-
siga se estabilizar e tenha condi-
ções de manter a vida na capital. 
Antes deles, o local também rece-
beu um grande número de haitia-
nos, que, hoje, já estão inseridos 
no mercado local.
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Governo sofre mudança em 
mais de 30 nomes em suas 
secretarias

Venezuelanos começam 
nova vida em Cuiabá na 
Casa do Migrante

JANELA PARTIDÁRIA ASILO POLÍTICO

U
ma grande expectativa 
foi criada sobre o 299º 
aniversário de Cuiabá, 

celebrado no último domingo (8). 
Isso porque a data seria marco 
para a região da Grande Cuiabá 
com a entrega de diversas obras 
em “celebração”. No entanto, a 
população não ganhou nem um 
Complexo da Salgadeira nem um 
novo Hospital e Pronto Socorro 
Municipal (PSMC), sendo a última 
a obra mais esperada da saúde 
pública do Estado. 

“Eu não posso ser respon-
sabilizado pelo tempo da obra. 
Tudo tem seu tempo. Infelizmen-
te, eu sou Pedro, não sou São 
Pedro”, comentou o governador 
quando questionado sobre o 
atraso na entrega da unidade de 
saúde. Conforme o projeto ini-

cial, a obra deveria estar pronta 
em meados de 2017 e já teve seu 
prazo adiado. Em ocasião passa-
da, tanto o governador quanto 
o prefeito de Cuiabá, Emanuel 
Pinheiro (MDB), afirmaram que 
8 de abril seria a nova data para 
a inauguração. No entanto, o ani-
versário da capital chegou e nin-
guém tocou no assunto.

Na mesma linha seguiu a 
inauguração do Complexo Tu-
rístico da Salgadeira, localizado 
na MT-251, que liga Cuiabá a 
Chapada dos Guimarães. A obra 
também tinha data de entrega 
nesse domingo (8) e chegou a ser 
incluída na programação oficial 
de celebração dos 299 anos de 
Cuiabá. No entanto, foi suspensa. 
A justificativa do governo foi “o 
intenso período de chuvas”. 

Taques não cumpre 
promessa e atrasa entrega 
de obras

ANIVERSÁRIO SEM COMPROMISSO
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“Eu, na campanha, assumi o compromisso e qua-
tro meses depois comecei a obra. Agora, eu não 
posso ser responsabilizado pelo tempo da obra. 
Tudo tem seu tempo. Infelizmente, eu sou Pedro, 
não sou São Pedro.” Governador Pedro Taques ao ser 
questionado sobre o atraso de mais três meses para a entrega 
do novo Pronto-Socorro.

Reportagem:  
Camilla Zeni
Jefferson Oliveira
Rodivaldo Ribeiro  

Celestino Carlos
Allan Pereira
Vinícius Lemos

Estagiário:  
José Lucas Salvani
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SObE
 De acordo com o IBGE, a inflação caiu para 0,09% no mês 

de março. 

 Balança comercial registra superávit e supera os R$ 15 
bilhões em registro parcial de 2018.    

 Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o 
medo em relação ao desemprego diminuiu neste primeiro 
trimestre do ano.    

 A energia elétrica de Mato Grosso terá um aumento médio 
de 11,53% nas contas de luz.     

 Segundo o Dieese, o valor da cesta básica de alimentos subiu 
de R$ 395,03 para R$ 398,54 no mês de março.  

 O valor salário mínimo ideal para manter uma família de 
quatro membros em março seria de R$ 3.706,44, segundo 
estimativa.  

DESCE
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COnSTRUÇÃO DE ESCOLA 
A Secretaria de Estado de 

Educação, Esporte e Lazer de 
Mato Grosso (Seduc) torna pú-
blico para conhecimento dos 
interessados que na licitação 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA n. 
016/2017/SEDUC, cujo ob-
jeto é a construção de uma 
unidade escolar em Barra do 
Bugres, o resultado foi favorá-
vel à Construtora São Valentin 
Ltda - EPP. A secretaria infor-
ma ainda que a licitação ainda 
é de interesse da Adminis-
tração e, por isso, homologa 
o resultado do processo. O 
valor total a ser repassado é 
de R$4.799.203,70.  

MATERiAL DE COnSUMO 
A Secretaria de Estado de 

Saúde, representada pelo se-
cretário Luiz Soares, informa 
a contratação da empresa 
Orthec Indústria e Comércio 
de Produtos Ortopédicos Ei-
reli - EPP para a aquisição de 
materiais de consumo utiliza-
dos na confecção de calçados, 
adaptações e similares, bem 
como material  para distribui-
ção gratuita em atendimento 
às necessidades dos pacientes 
que  procuram  a  Gerência  
de  Oficina  Ortopédica  des-
ta  Unidade  de Saúde, CER 
III - Centro Especializado em 
Reabilitação. O valor do con-
trato é de R$ 1.029.376,00, 
com vigência de 90 dias.      

LiCiTAÇÃO EM MiRASSOL 
A Prefeitura Municipal de Mi-
rassol D’Oeste torna público 
aos interessados o resultado 
do Pregão 07/2018, cujo 
objeto foi SRP para aquisição 
de serviços de locação de 
máquinas. A empresa vence-
dora foi a Construtora Cam-
pesatto Ltda, inscrita no CNPJ 
03.722.632/0001-57, com os 
itens 1, 3, 4, 5 e 9 e valor total 
de R$1.159.900. Já os itens 2, 
6, 7 e 8 tiveram como ven-
cedores a empresa Engemac 
Construtora EIRELI EPP, CNPJ 
15.551.680/0001-09, com o 
valor total de R$ 1.056.790. 
O resultado foi homologado 
nesta segunda-feira (9).   

MARMiTEx GRAnDE
 A empresa Matheus Perei-

ra da Silva, inscrita no CNPJ 
27.757.519/0001-75, foi a 
vencedora no pregão presen-
cial para registro de preço 
n. 014/2018 da Prefeitura 
Municipal de Conquista D’Oes-
te. O objeto da licitação é a 
contratação de empresa para 
fornecimento de alimentação 
pronta, do tipo marmitex, 
e de forma parcelada. Ela 
apresentou o melhor preço no 
item Marmitex Grande, sendo 
composta por arroz, feijão, car-
nes diversas, legumes cozidos, 
massas e saladas variadas. 
A empresa também deverá 
fazer o fornecimento em lo-

cais distintos do município. Ao 
todo, o valor do contrato é de 
R$ 62.176, que corresponde 
ao valor unitário de R$ 13,40.  

AR-COnDiCiOnADO
 A pregoeira oficial do municí-
pio de Vila Rica, Cristina Ma-
galhães Castro, comunica aos 
interessados que será aberta 
licitação na modalidade de 
Pregão Eletrônico, no dia 20 
de abril. O objeto é o registro 
de preço para futura e even-
tual aquisição de aparelhos de 
ar-condicionado, para atender 
as secretarias municipais. A 
abertura da sessão ocorrerá às 
8h30 e abertura para disputa 
de preço será às 9h. O edital 
contendo as instruções estará 
à disposição dos interessados 
no aplicativo denominado 
“Licitações-e” e no site da 
Prefeitura do município.   

ExAMES DE ULTRASSOnO-
GRAfiA

A Prefeitura Municipal 
de Diamantino torna publico 
para todos os interessados 
o edital para empresas que 
tenham interesse no creden-
ciamento de pessoas jurídicas 
especializadas na prestação de 
serviços de exames médicos 
de ultrassonografia, para aten-
der à demanda do município 
de Diamantino, de forma a 
complementar à cobertura 
dos serviços prestados pela 
rede municipal de Saúde, e 
pelo Sistema Único de Saúde, a 
pacientes encaminhados pela 
Secretaria Municipal de Saúde.  
O credenciamento começou na 
segunda-feira (9) e segue até 
às 14h do dia 24 de abril. Os 
interessados devem procurar 
informações junto à Prefeitu-
ra,  no período comercial. 

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
MOSTRA O SEU qUE EU MOSTRO O MEU     
Três parlamentares mandaram ofício ao presidente da 
Câmara Federal esta semana para terem seus nomes mu-
dados para Patrus Lula Ananias, Luizianne Lula Lins (PT) 
e José Moro Medeiros (Podemos). não, leitor você não leu 
errado. Isso aconteceu mesmo. A iniciativa nasceu entre 
os petistas para lembrar o que pra eles é uma injustiça: 
prender alguém condenado por duas cortes em duas ins-
tâncias diferentes e após um pedido de habeas-corpus ser 
rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Colocar 
o próprio nome seria maneira de manifestar indignação 
política com o cumprimento da prisão determinada pelo 
juiz Sérgio Moro, de Curitiba. Medeiros resolveu fazer 
o mesmo, só que do lado contrário.       
 
MARRAfOn SOnhA COM...     
Ex-secretário de Estado de Educação e atual presidente 
do PPS, Marco Marrafon está com moral em seu partido 
e com várias pessoas ao redor dele. Pode-se dizer que 
também com o ex-chefe, o governador Pedro Taques 
(PSDB). Porém, como tudo na vida, a bonança só vai até 
certo ponto. Corre nos bastidores e rodas políticas que 
Marrafon acalenta o sonho de uma vaga no Senado, mas 
Pedrinho não concorda. O chefe do Paiaguás teria deixado 
claro que o lugar dele é na disputa por uma legislatura de 
deputado federal. Resta a Marrafon contar com a ajuda 
de Roberto Freire, presidente nacional do partido, que o 
colocou como mandatário do PPS por aqui, no lugar de 
um cada vez mais apagado Percival Muniz.              

bOMbA, bOMbA, bOMbA!  
Famoso por seu jargão utilizado para anunciar novida-
des picantes (no sentido político, deixemos bem claro) 
quanto à vida pública do Estado, o ex-prefeito Roberto 
França Auad andou espalhando, ao ler suas nada discre-
tas pautas de televisão, que o também ex-prefeito, só que 
de Lucas do Rio Verde, Otaviano Pivetta, teria fechado 
questão, durante o chamado almoço dos descontentes, 
quanto a tornar-se vice em uma chapa para tomar o lugar 
de Pedro Taques no governo do Estado ao lado de Mauro 
Mendes. Quem completaria o trio de empresários endi-

Coexistência no Zoo da UFMT - Cuiabá

 CENAS DO CIRCUITO
AHMAD JARRAH

A ex-juíza Selma arruda, além de apoiar Bolsonaro, 
precisa mandar um recado para Júlio campos, que 

assentiu com uma brincadeira de um repórter deste cir-
cuito mato grosso ao dizer que o dem, de menina feia 
no pátio da escola em outras eleições, se tornou a noiva 
desejada por todos nestas eleições 2018. na época, Júlio 
complementou: “e uma noiva bem bonita, viu?”. tudo 
indica que desta vez Selma é também a noiva bonita e 
muito cobiçada para outubro.

08/04/2018 - A força do k-pop em Cuiabá: gênero 
musical se consolida na cidade
Kakashi Kazejin: Quem diria que um cara que não en-
tende nada de k-pop anda ajudando tanto. Fico feliz, pois 
minha motivação é ver em cada evento vocês participan-
do. confiem que aos poucos vou melhorando, pois sou 
aquele que vai preparar vocês para um evento maior. um 
evento de premiações maiores e, quando este dia chegar, 
vão estar preparados para esta nova etapa. parabéns e 
espero vocês no master nerd. o primeiro evento que 
lançou o concurso competitivo de k-pop.   
A.ngels Cover: muito obrigada pela matéria maravilhosa 
sobre k-pop em cuiabá! obrigada também pela oportu-
nidade e abertura que vocês deram ao k-pop no Circuito 
Mato Grosso.  
Victória Bettiol: essa matéria está muito linda, parabéns 
a todos os envolvidos. muito obrigada por darem voz ao 
k-pop em nossa cidade! 

08/04/2018 - Venezuelanos começam nova vida em 
Cuiabá
Paulo Rodrigues da Silva: cuiabá é igual coração de 
mãe: sempre cabe mais um.   
Clara Sandra da Silva: isso é o nosso mato grosso que-
rido. ele é igual coração de mãe e que esses venezuelanos 
sejam bem-vindos à nossa cuiabá!  
Mara Lucia de Araújo Rodrigues: muita compaixão por 
nossos irmãos venezuelanos que aqui chegam, fugindo 
da fome e da bagunça que virou a nação deles. Que eles 
possam aqui encontrar um novo lar.

08/04/2018 - Cuiabá faz aniversário e obras pro-
metidas não são entregues
Felipe Toschi: Se a obra não tiver parada, tudo bem! 
Marcos Serafini: pelo menos o lula foi preso. come-
çamos a punir os corruptos. muitos outros mais cairão! 
não importa partido, não depende só da justiça, cairão 
de dois em dois anos. 
Wanderley de Arruda: nossos políticos e os pseudo-
gestores são contumazes em atribuir sua incompetência 
a fatores diversos, menos ao descaso e incapacidade 
de realizar. por falar nisto, será que o secretário Wilson 
Santos vai pagar a multa por não ter finalizado as obras 
da Salgadeira dentro do prazo previsto? lembram que ele 
disso isso inúmeras vezes na imprensa? e agora, José? 

08/04/2018 - O drama da família Claro após a mor-
te de Rodrigo durante treinamento
Suely Deomedece: eu pensei que essa monstra já estava 
presa!
Ana Maria Ataides: Que tristeza foi esse caso. tomara 
que a justiça seja feita.

nheirados em busca de vagas em cargos públicos de alta 
patente seria Fabio Garcia (DEM) ao Senado. O efeito 
de tal composição, dizem os próximos a Taques, seria o 
mesmo das palavras do velho Robertão.

RECORDAR nÃO OfEnDE  
Por falar em Senado e disputa ao governo, Pedro nadaf, ex-
secretário dos também ex-governadores Blairo Maggi (PP) 
e Silval Barbosa, vive atualmente em regime semiaberto (foi 
condenado a devolver R$ 16,9 milhões em um acordo de 
delação premiada), usa tornozeleira e tem que seguir várias 
regras. Entre elas, a obrigação de exercer alguma atividade 
(legal, de preferência) remunerada. Bateu à porta de Fernan-
do Mendonça, que teve nome, casa e escritório vasculhados 
pela Polícia Federal na mesma Operação Ararath que fechou 
o tempo pro lado de todos os citados nesta nota, mais outro 
Mendonça, o Júnior, que confirmou, por sua vez, também 
em delação, algumas coisas aventadas em outra delação, 
a de Silval. Foi atendido e agora é empregado da Atacado 
Mendonça, em Várzea Grande. Mendonça, o Fernando, é 
amigo de Pedro Taques desde os tempos pré-Senado. Foi 
essa mesma empresa a maior doadora da campanha do então 
pedetista, hoje tucano e governador, à vaga de senador hoje 
ocupada pelo mesmo José Medeiros da primeira nota desta 
coluna.Parece confuso, mas dá pra entender.

SELMA, A nOiVA DA VEz
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ato Grosso tem mais de 521 
mil jovens aptos a votar e se 
candidatar (depois dos 18, ób-
vio), com idade entre 16 e 34 
anos, de acordo com estimativa 
do Tribunal Regional Eleitoral 

(TRE). A representatividade dessa faixa etária, 
entretanto, não se mostra na cara dos detentores 
de cargos eletivos.

A renovação da representatividade política 
no Brasil passa – acreditam os militantes – pelo 
uso das mídias sociais, novas tecnologias e a 
utilização destas como estratégia para romper a 
barreira do poder econômico na hora de oferecer 
à população quadros diferentes dos sobrenomes 
que se repetem por décadas na ocupação das ca-
deiras da Assembleia Legislativa e do Congresso 
Nacional (Câmara e Senado). Essa é uma das 
constatações da reportagem do Circuito Mato 
Grosso após uma semana entrevistando alguns 
dos principais nomes das alas jovens dos maio-
res partidos do país no estado.

Outra percepção advém da multiplicidade 
de opiniões sobre o porquê de ser tão difícil às 
pessoas entre 16 e 29 anos (faixa etária para se 
fi liar à ‘Juventude’ na maioria das legendas) con-
seguirem emplacar suas candidaturas já dentro 
dos partidos. Para várias lideranças, muitos dos 
mais velhos preocupam-se somente em manter 
o poder e não querem mesmo dar espaço a essa 
renovação porque isso signifi caria abrir mão de 
algo que eles não querem perder. 

Para o secretário estadual da Juventude do 
PDT, Diego Camolezi, por exemplo, é muito 
claro para qualquer um que participa da política 
brasileira o quanto ela é um sistema viciado, um 
círculo vicioso. É bem a frase que todo mundo 
conhece. “As pessoas querem se manter no po-
der sim, mas se engana quem acha que político 
rouba só pra fi car rico: ele rouba pra se manter 
no poder. O poder é mais importante que o di-
nheiro”, afi rma o militante partidário de 25 anos, 
na política desde os 16. O PDT tem cerca de 500 
fi liados jovens no estado.

Assim, todos os projetos, independente da 
ideologia que professem publicamente, são man-
tidos em torno de uma salvaguarda dos manda-
tos adquiridos, o popular “não largar o osso”. O 
vereador quer ser deputado, mas sem perder a 
infl uência na Câmara, então indica alguém liga-
do a ele para manter-se lá e só então lançar-se ao 
parlamento. O ciclo se repete de lá para a Câma-
ra dos Deputados.

A constatação de  encontra eco em outro jo-
vem, publicitário, 26 anos, mas com ideologia 
partidária um pouco mais distante, à direita, da 
dele. Presidente da Juventude do PSD, Cleiton 
Miranda percebe o raciocínio do colega traba-
lhista e vai além ao lembrar que a geração ante-
rior a esta era muito mais apática politicamente. 
Na visão dele, isso melhorou devido à superex-
posição de opiniões e pessoas nas mídias sociais. 

“Muita gente que quis participar fi cou de-
cepcionada de certa forma porque não tínhamos 
opções para serem lançadas pela juventude, que 
era sempre utilizada como massa de manobra, 
para o momento da eleição. Em seis meses mon-
tava-se uma juventude para esse trabalho; agora, 
a juventude começou a ter voz mais ativa, prin-
cipalmente por causa das redes sociais, porque 
agora a opinião dela é levada em consideração”, 
raciocina.

O partido do ex-vice-governador Carlos Fá-
varo (apontado como inspiração por Miranda) 
conta com 600 jovens fi liados, sendo 70 líderes 
e dois vereadores (um em Nova Ubiratã e ou-
tro em Santa Carmem), com menos de 30 anos. 
“Nosso vice-prefeito Niuan tem só 33 e milita no 
PTB desde os 16 anos”, lembra o fã declarado da 
“liderança e propósitos” de Fávaro.

A partir dessas vivências político-partidárias, 
os jovens têm mais meios para tentar subverter 
as estruturas do sistema, mas isso não quer di-
zer que é tarefa fácil, como lembra o secretário 
estadual de União da Juventude Socialista (bra-
ço jovem do PC do B), Daniel Victor Pereira de 
Abreu, 23 anos, que desde os 16 entrou numas 
de buscar o bem público, primeiro no grêmio do 
colégio Presidente Médici, depois como estu-
dante de Biologia na UFMT.

“Hoje, mesmo com a juventude sendo pro-
tagonista em vários pontos, alguns dos maiores 
partidos não dão legitimidade, porque juventude 
é fácil e difícil ao mesmo tempo. Os partidos não 
dão recursos, não apoiam, é só a juventude pela 
juventude. Sem espaço e sem poder, não dá pra 
se organizar”, expõe. No rastro desse desestí-
mulo institucional, muitos dos militantes jovens 
preferem apoiar um quadro maior do partido do 
que lançar candidaturas jovens. “Porque pensam 
lá na frente, pois atrelado a uma candidatura 
maior há chances de viabilizar outra candidatura 
depois”, continua Pereira de Abreu. Hoje, a UJS 
tem 2 mil fi liados.
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FUTURO POLÍTICO

Novos militantes dos partidos expõem velhas barreiras no cenário político estadual 
Apesar da diminuição do número de jovens fi liados a partidos políticos, conforme o Tribunal Superior Eleitoral, entre 16 e 34 anos, há discurso uníssono: o tempo é de mudança

Rodivaldo Ribeiro e Camilla Zeni Ideias acabam se repetindo ao infi nito nos 
anos de mandato, sempre em torno de manter 
cargos, dinheiro, meios de negociação e, claro, 
poder. “Existe, principalmente no nosso estado 
essa coisa dos políticos tradicionais, vindos das 
famílias tradicionais, de setores da economia e 
da sociedade tradicionais na política”, intervém 
outro militante jovem do PC do B, o historiador 
Victor Hugo Teixeira, presidente da UJS do alto 
de seus 24 anos de vida. 

Assim, esses bastiões da velha política aca-
bam minando, pela forma como é constituído o 
poder político brasileiro, primeiro pela questão 
estrutural de possibilidade de arrecadação e re-
cursos para uma campanha que consiga se eleger 
quanto do ponto de vista político mesmo, com as 
coligações não permitindo que partidos menores 
emplaquem candidaturas em pé de igualdade. 
São sempre tratadas como de menor expressão. 

As destinações do fundo partidário explicam 
em parte esse boicote. Este ano, o bolo é de R$ 
1,7 bilhão a ser dividido entre as legendas. “A 
política acaba sendo sempre a mesma, porque 
as ideias são sempre as mesmas. Muitas vezes 
a própria candidatura que a juventude apoia não 
dá espaço para debater as ideias. Na juventude 
não, temos espaço pra divulgar e debater nossas 
ideias e colocar para a sociedade aquilo que a 
gente pensa”, continua Daniel Victor.

Para outro militante jovem, mas de longa 
carreira (começou aos 11 anos), o geólogo Caiu-
bi Kum, a política partidária brasileira é ins-
trumentalizada de modo a favorecer que quem 
está no poder por lá permaneça. Filiado ao PDT 
desde 2011, detecta o mesmo que seus colegas 
de outros partidos com outro ponto – há líderes 
jovens, mas muitas vezes estes são fi lhos de polí-
ticos mais velhos. “Se olhar o Congresso Nacio-
nal, os nomes que dizem ser novos são de netos 
de alguém, de fi lhos de alguém das classes mais 
altas e ou políticas, nunca é ninguém da plebe”, 
argumenta. Na última eleição, em 2014, ele se 
lançou a deputado federal. Recebeu 4.226 votos. 
“Mesmo sem estrutura, sem tempo de tevê e sem 
dinheiro”, diverte-se.

Como as regras do jogo não mudaram daque-
la eleição para esta, ele achou melhor não candi-
datar-se novamente este ano, apesar de a militân-
cia no partido prosseguir, afi nal, há esperança de 
que as coisas mudem algum dia. Ele vê, entre-
tanto, com menos entusiasmo do que o restante 
a incidência das mídias sociais como arregimen-
tadora de novos eleitores. “A internet favorece 
quem joga com extremos e procura polêmica, 
num primeiro ponto, no segundo, a verdade é 
que se precisa de dinheiro para ter uma página 
de bom conteúdo que seja bem vista”.

Distantes ideologicamente, PCdoB, PSDB e 
PDT se aproximam, entretanto, quando o assun-

to é esperança em uma mudança de rumos. Para o 
presidente da UJS, há uma perspectiva de mudan-
ça a partir deste ano e isso pode ser demonstrado 
até mesmo pelo desespero dos partidos tradicio-
nais em modifi car suas legendas. “Essa conjuntura 
parece mostrar que virá um novo ciclo de jovens 
tanto no sentido de não reeleger os que estão no 
poder quanto de exigir novos nomes”, pondera.

Quem também acha isso é o psicólogo e secre-
tário nacional de formação política do PSDB, Alex 
Zopeletto da Silva, 26 anos, que também é profes-
sor universitário. Ele sabe que o processo é lento, 
um tanto quanto espinhoso, mas essa perspectiva 
tem mudado nos últimos anos. “As manifestações 
de junho de 2013 ajudaram a modifi car um pouco 
isso. Prova disso é que temos um vereador (Ícaro 

Severo, de apenas 23 anos) em Sinop. Ele conse-
guiu se eleger e fazer um bom mandato. Os candi-
datos jovens de Cuiabá também têm conquistado 
os eleitores tanto em período de campanha quanto 
depois de eleitos. Há lideranças surgindo”, disse 
ao jornal, por telefone.

Na perspectiva dele, a facilidade de informa-
ção proporcionada pela internet faz com que as 
pessoas se aproximem da política, nem que seja 
por obrigação, por ver parentes e amigos envol-
vidos com o tema. “Isso é uma coisa boa. A in-
ternet tem ajudado muito a mostrar o político que 
realmente trabalha e aquele que não trabalha, só 
busca polêmica. Acho que esse é o caminho para a 
mudança em nível estadual e federal”. Ele, porém, 
assim como o pedetista Kuhn e os socialistas, tam-

bém não vai se candidatar.
Já um dos menos de dez políticos, com mandato, 

menores de 30 anos no estado, Ícaro Severo vai se 
desafi ar a buscar uma cadeira de deputado estadual 
pelo PSDB. “A população busca caras novas e o jo-
vem vem se destacando nesse aspecto. Acredito que 
o jovem tem mais audácia, mais ousadia em relação 
aos mais velhos. Isso é um ponto forte em busca de 
uma renovação na política”, pensa. Os tucanos têm 
cerca de mil fi liados de idade entre 16 e 29 anos.

A bola da vez
No centro das polêmicas e da mídia nos últi-

mos meses e especialmente semanas, o Partido 
dos Trabalhadores ainda tem o maior número de 
militantes na faixa etária considerada jovem por 

eles: são 1.450 jovens 
no Estado. Outros nú-
meros são superlativos, 
pois eles preveem em 
estatuto que pelo menos 
20% de suas diretorias 
municipais, estaduais 
e nacional sejam com-
postos pelo PT Jovem, 
que lançou nas últimas 
eleições 31 candidatos 
a vereador (18 mulhe-
res e 13 homens), dos 
quais foram eleitos três: 
Bartolomeu Junior, de 
Canabrava do Norte, 
Alex Gomes, de Porto 
Alegre do Norte, e Eri-
ck Silva Gonçalves, de 
Barão de Melgaço.

“Em Cuiabá, lança-
mos a candidatura de 
uma mulher, jovem e 
negra. Ela foi a grande 
sensação da juventude, 
pois o partido empode-
rou essa mulher a se co-
locar como candidata, 
com 775 votos, numa 
eleição difícil. Pra nós, 
foi um grande ganho 
pelo que apresentamos 
à sociedade”, diz o pre-
sidente do PT Jovem, 
Edivaldo Souza Maga-
lhães, 31 anos. Ele lem-
bra que há maneiras de 
aumentar a participa-
ção dos jovens no co-
tidiano político de uma 
cidade e eles passam 
necessariamente pelos 
conselhos de juventude 

nos municípios.
Por fi m, todos veem a renovação como 

uma necessidade de verdadeiramente se 
identifi car com alguma bandeira ideológi-
ca, mas, acima de tudo, a percepção de que 
tudo na sociedade é o bem comum. Grande 
parte dos partidos políticos permite a mili-
tância, e isso é importante para se discutir e 
sair da prática torta de fazer política somente 
na campanha, mas vivê-la todos os dias. “O 
partido tem essa forma de agir e resistir. Nós 
buscamos isso, pessoas preparadas para mi-
litar o ano inteiro em todos os ramos, fora 
de apenas campanha”, garante o militante do 
PSDB e presidente dos tucanos jovens, Ar-
lindo Almeida Neto, 22 anos.

as palavras “capital” e “meios de produção”.
Na mesma toada caminha Serys, com o 

diferencial de que para ela a renovação po-
lítica só não vem porque os antigos políticos 
não passam o bastão para os novos. Irônico 
é ser quase o mesmo rumo de Wilson Santos 
(PSDB), ao perceber no esvaziamento do de-
bate político no ambiente universitário (e em 
migração para as mídias sociais) a ausência 
do aparecimento de novos líderes.

Ele falou mais de uma vez ter sido formado 
por outra casta e escola de políticos, mesmo 
sendo eleito pela primeira vez antes dos 30 
anos, foi com vaticínio de medalhões de sua 
época. “Isso não acontece mais hoje”, disse 
ao Circuito Mato Grosso em entrevista, por 
razões diversas, mas essencialmente devido 
aos interesses diretos de quem se coloca e de 
quem já está com cargo eletivo. “Interesses 
empresariais, pessoais, nunca em nome do 
bem comum”.

Curiosamente, quem traz essas palavras 
na ponta da língua é o pré-candidato (ainda 
não se sabe se a vice ou a governador mesmo) 
Otaviano Pivetta. Em entrevista ao programa 
“Resumo do Dia”, ele deixou claro o desejo de 
estar ao lado de Mauro Mendes em uma chapa 
também nem tão nova.

“Eu sinto que posso contribuir. E é dever 
cívico de todo cidadão que pode dispensar um 
tempo para servir, uma tarefa nobre, e por isso 
me disponho a ajudar”, disse.

N
VELHAS NOVAS CARAS 

estão cumprindo com seu papel de defender a 
sociedade, o coletivo”, pontuou.

Para ele, que já compôs a executiva estadual 
do partido anterior, a solução é apontar jovens 
com pensamentos novos. “Não adianta nós 
termos jovens com atitude de antigos políticos. 
Hoje, muito da juventude aqui do nosso esta-
do, por mais que se diga que tem pensamento 
jovem, segue orientação de antigos políticos, 
políticos que estão envolvidos em delações e 
esquemas, e eu acho que esse não é o caminho 
da mudança. O caminho da mudança é, real-
mente, de jovens que estão comprometidos com 
a sociedade, com o interesse público e não com 
o interesse privado”.

Questionado se os jovens realmente encon-
tram espaço para compartilhar suas ideias, ele 
respondeu que sim. Para ele, é importante que 
os políticos ampliem a discussão com a Juven-
tude para que o trabalho do partido fl ua melhor.

Também foi em busca de espaço e mudança 
que Gabriel Franco, de 21 anos, ingressou na 
política. Vice-presidente da Associação Dislexia 
MT, atuante desde 2016, o rapaz começou a se 
envolver em projetos relacionados ao tema, 
e conseguiu, inclusive, aprovar duas leis es-
taduais. A conquista, segundo ele, foi o que o 
estimulou a buscar um partido político em que 
ele pudesse fazer mais. Atualmente, é fi liado ao 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), do ex-pre-
feito de Cuiabá, Chico Galindo. Segundo ele, a 
legenda procura jovens que estão dispostos a 
“arregaçar a manga e colocar a mão na massa”.

“O partido dá abertura para quem quer 
trabalhar”, destacou. “Eles dão toda a liberdade 
para o jovem trabalhar, mas ele precisa estar 
engajado”. Para Gabriel, o mundo da política 
não é fechado aos velhos fi gurões. Em sua 
visão, a política atual é “velha”, porque falta 
a atuação da juventude. “Não se trata de abrir 
espaço para um nome novo, tem que ter uma 
proposta. As pessoas estão ganhando eleição 

s partidos políticos estão envelhe-
cendo. Fato. Quando se observa as 
composições políticas em todas as 
esferas, é possível notar a dispari-
dade na quantidade de “fi gurinhas 

repetidas” e caras novas – jovens! Na mesma 
linha, também houve diminuição no número 
de jovens fi liados a partidos políticos, con-
forme levantamento realizado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). Nesse sentido, quem 
trará a tão sonhada mudança no cenário 
político? A resposta é dada pela própria 
juventude política, que afi rma ainda resistir.

 O jornal conversou com líderes da ju-
ventude municipal e estadual de diversos 
partidos. Quase de forma unânime, os jovens 
falam de renovação aliada ao trabalho duro 
em prol da sociedade. Para eles, não adianta 
ter espaço e continuar com as velhas ideias. 
É preciso renovar, portanto, a maneira de se 
fazer e pensar a política.

 Na vida política desde os 9 anos, Jhona-
tan Anfi lofev, de 22, começou a procurar seu 
espaço quando compôs o grêmio estudantil 
de sua escola, no município de Jangada. 
Lidando com movimentos estudantis, ele 
logo intensifi cou sua atuação ao se fi liar ao 
Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB), 
no qual permaneceu até este ano. Em busca 
de mais representatividade e espaço para 
debates, ele migrou para o Partido Progres-
sista (PP), mesma legenda do atual ministro 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Blairo Maggi. Segundo ele, este é o momento 
para que os jovens tomem frente às mudan-
ças que a sociedade espera.

 “Acho que tanto nós, juventude, quanto 
a população, estamos cansados da política 
estadual”, comentou. “Querendo ou não, nos-
so país atravessa um dos piores momentos 
políticos. Eu acho que não podemos crimina-
lizar partidos, mas sim os políticos que não 

O
EM PARTIDOS DE “BARÕES”, JOVENS INGRESSAM NA POLÍTICA COM DESEJO DE MUDANÇA

sem proposta e é por isso que estamos com essa 
política. Não adianta chegar um jovem sem trabalho 
e querer sair candidato; não é assim”, comentou.

Mas foi para pôr a “mão na massa” que Jéssica 
Baltas, de 23 anos, entrou para a política. Também 
fi liada ao PTB, ela afi rma que entrar não é fácil, 
especialmente para aqueles que não têm relação 
passada com a política. No entanto, aos poucos 
se ganha espaço para expor seus ideais. A jovem, 
que é estudante de enfermagem, conta que decidiu 
“ser a mudança“ quando vivenciou o descaso na 
saúde pública.

“Eu sempre via as críticas de modo geral em 
relação à política, mas não entendia. Mas, depois 
que comecei os estágios em postinhos e hospitais 
públicos, passei a entender como o sistema público 
funcionava. Meu interesse pela política cresceu, 
passei a estudar”. O PTB foi escolhido por, segun-
do ela, buscar a aproximação dos jovens com a 
política.

Em sua visão, a política brasileira está perdendo 
credibilidade, fazendo com que aumente cada vez 
mais o desinteresse da população. “Está perdendo 
interesse principalmente dos jovens, que acabam 
entregando seu voto para candidatos que não de-
monstram interesse pelas melhorias das condições 
de vida do povo”, pontuou. Para ela, “a classe po-
lítica atual esqueceu que o seu princípio é servir”.

Já para Gabriel Franco, colega de partido de 
Jessica, a escassez da juventude está relacionada 
à falta de vontade em entrar para a vida política 
por parte dos jovens. “Você chama alguém para se 
fi liar, para entrar na política e ele pergunta o que 
ele vai ganhar com isso. O jovem tem que voltar a 
ser militante”, pontuou.

Em um caminho oposto, Lucimara Beserra, do 
Partido Solidariedade (Psol), acredita que é a cul-
tura da sociedade, atrelada à estrutura política, que 
contribui para a baixa participação juvenil e não a 
falta de militância. Ela, que milita no movimento 
estudantil desde os 17 anos, quando participou do 
Centro Acadêmico de Biologia da UFMT, destaca que 

o “conjunto da obra” não incentiva a participação 
do jovem na política.

Foi o sentimento de falta de representatividade 
que colocou a jovem, hoje com 25 anos, no rumo 
da política. Ela tem uma visão de “engessamento” 
na política do estado. “Hoje a juventude é uma das 
classes mais afetadas pela política com o desem-
prego, a violência nas periferias, os programas 
de educação e vagas nas universidades sendo 
cortados. Enfi m, a juventude é um dos setores 
mais relevantes, mas é bem pouco representada”.

Apesar disso, ela reconhece que a juventude 
encabeça importantes movimentos que buscam 
a mudança no país. “A juventude é, sim, um setor 
social bastante ativo. A gente vê a mobilização es-
tudantil, vimos movimentos nas ruas liderados por 
jovens, mas também é aquela coisa de que eles não 
querem ocupar cargos institucionais”, observou.

“O jovem que conseguir entrar [se eleger] vai 
enfrentar resistência”, pontuou. “Eu acho que tem 
um pouco da questão de opressão e até mesmo 
de as pessoas mais velhas não considerarem os 
mais novos sem experiência, mas também acho 
realmente que é questão da estrutura política, que 
se mostra na sociedade como um todo. A própria 
forma de eleição vai excluindo os perfi s que não 
são hegemônicos”, comentou, recordando o período 
de campanha, quando ouviu de muitos eleitores 
que ela era muito jovem.

Segundo Lucimara, a falta de representativida-
de, no que diz respeito à estrutura política, também 
está relacionada ao apoio e questões fi nanceiras. 
“Para você ser eleito, tem que ter campanhas mi-
lionárias. A nossa sociedade também tem a cultura 
de não incentivar a participação, mas quando 
incentiva é relacionada ao paternalismo ou com 
fi guras mais velhas”. Em contraponto, na eleição 
de 2014, quando concorreu ao cargo de vereadora 
por Cuiabá, ela afi rma não ter gasto nem R$ 5 mil. 
A saída foi bastante jovem: redes sociais.

“Hoje as redes sociais são nossa maior infl u-
ência, como um todo. A gente tem que analisar, 

elas trazem dados, coisas boas, mas também 
coisas ruins. Eu faço uma análise de que é 
um espaço que está aí e que a gente tem que 
ocupar”, comentou. Como exemplo, ela citou as 
manifestações de 2013 e a mobilização causada 
nos países árabes. Apesar dos lados positivos, 
Lucimara também destaca a possibilidade de au-
mentar as notícias falsas, chamadas fake news. 
“Entendemos que as pessoas podem expressar 
suas posições e isso tem bastante potência e 
a gente sabe que vai ter que enfrentar coisas 
como as fake news, até estamos debatendo, 
porque tem gente que vai colocar notícias falsas. 
Mas as redes sociais são um recurso também”.

A opinião é compartilhada por Jéssica Bal-
tas, que destacou que, hoje, a juventude está 
ligada à tecnologia. “Os partidos precisam se 
modernizar inserindo essas novas tecnologias 
através dos jovens e seguir se adequando às 
necessidades das populações carentes em busca 
de um futuro melhor”. Segundo ela, os jovens 
na política representam uma “administração 
moderna em todas as esferas, utilizando e 
empregando melhor os recursos direcionados 
ao social”.

Apesar dos jovens atuantes no cenário 
político, nem todos os partidos organizam 
a juventude para reunir ideias e promover 

debates. É o caso do Partido da República 
(PR). Em entrevista ao jornal, duas fontes 
levantaram a suspeita de que os jovens da 
sigla estariam servindo para “cumprimento 
de tabela”, já que a participação de uma 
parcela estaria determinada no estatuto do 
partido. A reportagem entrou em contato 
com o vereador Chico 2000, representante 
do diretório municipal, que respondeu que 
precisaria procurar um nome a indicar na 
sede. No dia seguinte, entramos em contato 
com o secretário José Márcio, que informou, 
enfi m, que os jovens não são organizados, 
embora haja fi liados.
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a contramão da renovação política 
e enquanto os jovens não con-
seguem ser lembrados por seus 
partidos para serem apresentados 
como opções para a população, há 

uma verdadeira enxurrada das velhas caras 
de sempre. Há desde Serys Slhessarenko (ex-
deputada e ex-senadora, ex-PT e hoje em dia 
no partido do Edir Macedo, o PRB) até Jayme 
Campos (ex-governador, ex-senador, numa 
carreira política que já ultrapassou os 35 anos 
e um partido que já mudou de nome três vezes, 
o DEM) e Otaviano Pivetta.

Do lado dos ‘não’ políticos profi ssionais, 
quem se apresenta também não é jovem há 
muito tempo. Caso da ex-juíza Selma Arruda 
(Patriotas) e da ex-reitora da UFMT Maria Lúcia 
Cavalli Neder (PCdoB).

O atual governador Pedro Taques e todos 
os deputados que buscarão a reeleição (à 
exceção de Janaina Riva) também não são 
exatamente jovens e nem mesmo “adultos 
jovens”. Todo mundo já passou dos 50 anos 
e só vai representar a maioria na população 
brasileira dentro de duas décadas, quando 
provavelmente ainda estarão na vida pública 
do país.

Propostas variadas mas sem nenhuma 
novidade: Selma Arruda, ao responder, nas 
palavras do pré-candidato dela à Presidência 
Jair Bolsonaro, “tratar bandido à altura”, libe-
rar o porte de armas para o “cidadão de bem”, 
ao passo que Cavalli Neder defende maior 
participação social e utiliza com frequência 
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ato Grosso tem mais de 521 
mil jovens aptos a votar e se 
candidatar (depois dos 18, ób-
vio), com idade entre 16 e 34 
anos, de acordo com estimativa 
do Tribunal Regional Eleitoral 

(TRE). A representatividade dessa faixa etária, 
entretanto, não se mostra na cara dos detentores 
de cargos eletivos.

A renovação da representatividade política 
no Brasil passa – acreditam os militantes – pelo 
uso das mídias sociais, novas tecnologias e a 
utilização destas como estratégia para romper a 
barreira do poder econômico na hora de oferecer 
à população quadros diferentes dos sobrenomes 
que se repetem por décadas na ocupação das ca-
deiras da Assembleia Legislativa e do Congresso 
Nacional (Câmara e Senado). Essa é uma das 
constatações da reportagem do Circuito Mato 
Grosso após uma semana entrevistando alguns 
dos principais nomes das alas jovens dos maio-
res partidos do país no estado.

Outra percepção advém da multiplicidade 
de opiniões sobre o porquê de ser tão difícil às 
pessoas entre 16 e 29 anos (faixa etária para se 
fi liar à ‘Juventude’ na maioria das legendas) con-
seguirem emplacar suas candidaturas já dentro 
dos partidos. Para várias lideranças, muitos dos 
mais velhos preocupam-se somente em manter 
o poder e não querem mesmo dar espaço a essa 
renovação porque isso signifi caria abrir mão de 
algo que eles não querem perder. 

Para o secretário estadual da Juventude do 
PDT, Diego Camolezi, por exemplo, é muito 
claro para qualquer um que participa da política 
brasileira o quanto ela é um sistema viciado, um 
círculo vicioso. É bem a frase que todo mundo 
conhece. “As pessoas querem se manter no po-
der sim, mas se engana quem acha que político 
rouba só pra fi car rico: ele rouba pra se manter 
no poder. O poder é mais importante que o di-
nheiro”, afi rma o militante partidário de 25 anos, 
na política desde os 16. O PDT tem cerca de 500 
fi liados jovens no estado.

Assim, todos os projetos, independente da 
ideologia que professem publicamente, são man-
tidos em torno de uma salvaguarda dos manda-
tos adquiridos, o popular “não largar o osso”. O 
vereador quer ser deputado, mas sem perder a 
infl uência na Câmara, então indica alguém liga-
do a ele para manter-se lá e só então lançar-se ao 
parlamento. O ciclo se repete de lá para a Câma-
ra dos Deputados.

A constatação de  encontra eco em outro jo-
vem, publicitário, 26 anos, mas com ideologia 
partidária um pouco mais distante, à direita, da 
dele. Presidente da Juventude do PSD, Cleiton 
Miranda percebe o raciocínio do colega traba-
lhista e vai além ao lembrar que a geração ante-
rior a esta era muito mais apática politicamente. 
Na visão dele, isso melhorou devido à superex-
posição de opiniões e pessoas nas mídias sociais. 

“Muita gente que quis participar fi cou de-
cepcionada de certa forma porque não tínhamos 
opções para serem lançadas pela juventude, que 
era sempre utilizada como massa de manobra, 
para o momento da eleição. Em seis meses mon-
tava-se uma juventude para esse trabalho; agora, 
a juventude começou a ter voz mais ativa, prin-
cipalmente por causa das redes sociais, porque 
agora a opinião dela é levada em consideração”, 
raciocina.

O partido do ex-vice-governador Carlos Fá-
varo (apontado como inspiração por Miranda) 
conta com 600 jovens fi liados, sendo 70 líderes 
e dois vereadores (um em Nova Ubiratã e ou-
tro em Santa Carmem), com menos de 30 anos. 
“Nosso vice-prefeito Niuan tem só 33 e milita no 
PTB desde os 16 anos”, lembra o fã declarado da 
“liderança e propósitos” de Fávaro.

A partir dessas vivências político-partidárias, 
os jovens têm mais meios para tentar subverter 
as estruturas do sistema, mas isso não quer di-
zer que é tarefa fácil, como lembra o secretário 
estadual de União da Juventude Socialista (bra-
ço jovem do PC do B), Daniel Victor Pereira de 
Abreu, 23 anos, que desde os 16 entrou numas 
de buscar o bem público, primeiro no grêmio do 
colégio Presidente Médici, depois como estu-
dante de Biologia na UFMT.

“Hoje, mesmo com a juventude sendo pro-
tagonista em vários pontos, alguns dos maiores 
partidos não dão legitimidade, porque juventude 
é fácil e difícil ao mesmo tempo. Os partidos não 
dão recursos, não apoiam, é só a juventude pela 
juventude. Sem espaço e sem poder, não dá pra 
se organizar”, expõe. No rastro desse desestí-
mulo institucional, muitos dos militantes jovens 
preferem apoiar um quadro maior do partido do 
que lançar candidaturas jovens. “Porque pensam 
lá na frente, pois atrelado a uma candidatura 
maior há chances de viabilizar outra candidatura 
depois”, continua Pereira de Abreu. Hoje, a UJS 
tem 2 mil fi liados.
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FUTURO POLÍTICO

Novos militantes dos partidos expõem velhas barreiras no cenário político estadual 
Apesar da diminuição do número de jovens fi liados a partidos políticos, conforme o Tribunal Superior Eleitoral, entre 16 e 34 anos, há discurso uníssono: o tempo é de mudança

Rodivaldo Ribeiro e Camilla Zeni Ideias acabam se repetindo ao infi nito nos 
anos de mandato, sempre em torno de manter 
cargos, dinheiro, meios de negociação e, claro, 
poder. “Existe, principalmente no nosso estado 
essa coisa dos políticos tradicionais, vindos das 
famílias tradicionais, de setores da economia e 
da sociedade tradicionais na política”, intervém 
outro militante jovem do PC do B, o historiador 
Victor Hugo Teixeira, presidente da UJS do alto 
de seus 24 anos de vida. 

Assim, esses bastiões da velha política aca-
bam minando, pela forma como é constituído o 
poder político brasileiro, primeiro pela questão 
estrutural de possibilidade de arrecadação e re-
cursos para uma campanha que consiga se eleger 
quanto do ponto de vista político mesmo, com as 
coligações não permitindo que partidos menores 
emplaquem candidaturas em pé de igualdade. 
São sempre tratadas como de menor expressão. 

As destinações do fundo partidário explicam 
em parte esse boicote. Este ano, o bolo é de R$ 
1,7 bilhão a ser dividido entre as legendas. “A 
política acaba sendo sempre a mesma, porque 
as ideias são sempre as mesmas. Muitas vezes 
a própria candidatura que a juventude apoia não 
dá espaço para debater as ideias. Na juventude 
não, temos espaço pra divulgar e debater nossas 
ideias e colocar para a sociedade aquilo que a 
gente pensa”, continua Daniel Victor.

Para outro militante jovem, mas de longa 
carreira (começou aos 11 anos), o geólogo Caiu-
bi Kum, a política partidária brasileira é ins-
trumentalizada de modo a favorecer que quem 
está no poder por lá permaneça. Filiado ao PDT 
desde 2011, detecta o mesmo que seus colegas 
de outros partidos com outro ponto – há líderes 
jovens, mas muitas vezes estes são fi lhos de polí-
ticos mais velhos. “Se olhar o Congresso Nacio-
nal, os nomes que dizem ser novos são de netos 
de alguém, de fi lhos de alguém das classes mais 
altas e ou políticas, nunca é ninguém da plebe”, 
argumenta. Na última eleição, em 2014, ele se 
lançou a deputado federal. Recebeu 4.226 votos. 
“Mesmo sem estrutura, sem tempo de tevê e sem 
dinheiro”, diverte-se.

Como as regras do jogo não mudaram daque-
la eleição para esta, ele achou melhor não candi-
datar-se novamente este ano, apesar de a militân-
cia no partido prosseguir, afi nal, há esperança de 
que as coisas mudem algum dia. Ele vê, entre-
tanto, com menos entusiasmo do que o restante 
a incidência das mídias sociais como arregimen-
tadora de novos eleitores. “A internet favorece 
quem joga com extremos e procura polêmica, 
num primeiro ponto, no segundo, a verdade é 
que se precisa de dinheiro para ter uma página 
de bom conteúdo que seja bem vista”.

Distantes ideologicamente, PCdoB, PSDB e 
PDT se aproximam, entretanto, quando o assun-

to é esperança em uma mudança de rumos. Para o 
presidente da UJS, há uma perspectiva de mudan-
ça a partir deste ano e isso pode ser demonstrado 
até mesmo pelo desespero dos partidos tradicio-
nais em modifi car suas legendas. “Essa conjuntura 
parece mostrar que virá um novo ciclo de jovens 
tanto no sentido de não reeleger os que estão no 
poder quanto de exigir novos nomes”, pondera.

Quem também acha isso é o psicólogo e secre-
tário nacional de formação política do PSDB, Alex 
Zopeletto da Silva, 26 anos, que também é profes-
sor universitário. Ele sabe que o processo é lento, 
um tanto quanto espinhoso, mas essa perspectiva 
tem mudado nos últimos anos. “As manifestações 
de junho de 2013 ajudaram a modifi car um pouco 
isso. Prova disso é que temos um vereador (Ícaro 

Severo, de apenas 23 anos) em Sinop. Ele conse-
guiu se eleger e fazer um bom mandato. Os candi-
datos jovens de Cuiabá também têm conquistado 
os eleitores tanto em período de campanha quanto 
depois de eleitos. Há lideranças surgindo”, disse 
ao jornal, por telefone.

Na perspectiva dele, a facilidade de informa-
ção proporcionada pela internet faz com que as 
pessoas se aproximem da política, nem que seja 
por obrigação, por ver parentes e amigos envol-
vidos com o tema. “Isso é uma coisa boa. A in-
ternet tem ajudado muito a mostrar o político que 
realmente trabalha e aquele que não trabalha, só 
busca polêmica. Acho que esse é o caminho para a 
mudança em nível estadual e federal”. Ele, porém, 
assim como o pedetista Kuhn e os socialistas, tam-

bém não vai se candidatar.
Já um dos menos de dez políticos, com mandato, 

menores de 30 anos no estado, Ícaro Severo vai se 
desafi ar a buscar uma cadeira de deputado estadual 
pelo PSDB. “A população busca caras novas e o jo-
vem vem se destacando nesse aspecto. Acredito que 
o jovem tem mais audácia, mais ousadia em relação 
aos mais velhos. Isso é um ponto forte em busca de 
uma renovação na política”, pensa. Os tucanos têm 
cerca de mil fi liados de idade entre 16 e 29 anos.

A bola da vez
No centro das polêmicas e da mídia nos últi-

mos meses e especialmente semanas, o Partido 
dos Trabalhadores ainda tem o maior número de 
militantes na faixa etária considerada jovem por 

eles: são 1.450 jovens 
no Estado. Outros nú-
meros são superlativos, 
pois eles preveem em 
estatuto que pelo menos 
20% de suas diretorias 
municipais, estaduais 
e nacional sejam com-
postos pelo PT Jovem, 
que lançou nas últimas 
eleições 31 candidatos 
a vereador (18 mulhe-
res e 13 homens), dos 
quais foram eleitos três: 
Bartolomeu Junior, de 
Canabrava do Norte, 
Alex Gomes, de Porto 
Alegre do Norte, e Eri-
ck Silva Gonçalves, de 
Barão de Melgaço.

“Em Cuiabá, lança-
mos a candidatura de 
uma mulher, jovem e 
negra. Ela foi a grande 
sensação da juventude, 
pois o partido empode-
rou essa mulher a se co-
locar como candidata, 
com 775 votos, numa 
eleição difícil. Pra nós, 
foi um grande ganho 
pelo que apresentamos 
à sociedade”, diz o pre-
sidente do PT Jovem, 
Edivaldo Souza Maga-
lhães, 31 anos. Ele lem-
bra que há maneiras de 
aumentar a participa-
ção dos jovens no co-
tidiano político de uma 
cidade e eles passam 
necessariamente pelos 
conselhos de juventude 

nos municípios.
Por fi m, todos veem a renovação como 

uma necessidade de verdadeiramente se 
identifi car com alguma bandeira ideológi-
ca, mas, acima de tudo, a percepção de que 
tudo na sociedade é o bem comum. Grande 
parte dos partidos políticos permite a mili-
tância, e isso é importante para se discutir e 
sair da prática torta de fazer política somente 
na campanha, mas vivê-la todos os dias. “O 
partido tem essa forma de agir e resistir. Nós 
buscamos isso, pessoas preparadas para mi-
litar o ano inteiro em todos os ramos, fora 
de apenas campanha”, garante o militante do 
PSDB e presidente dos tucanos jovens, Ar-
lindo Almeida Neto, 22 anos.

as palavras “capital” e “meios de produção”.
Na mesma toada caminha Serys, com o 

diferencial de que para ela a renovação po-
lítica só não vem porque os antigos políticos 
não passam o bastão para os novos. Irônico 
é ser quase o mesmo rumo de Wilson Santos 
(PSDB), ao perceber no esvaziamento do de-
bate político no ambiente universitário (e em 
migração para as mídias sociais) a ausência 
do aparecimento de novos líderes.

Ele falou mais de uma vez ter sido formado 
por outra casta e escola de políticos, mesmo 
sendo eleito pela primeira vez antes dos 30 
anos, foi com vaticínio de medalhões de sua 
época. “Isso não acontece mais hoje”, disse 
ao Circuito Mato Grosso em entrevista, por 
razões diversas, mas essencialmente devido 
aos interesses diretos de quem se coloca e de 
quem já está com cargo eletivo. “Interesses 
empresariais, pessoais, nunca em nome do 
bem comum”.

Curiosamente, quem traz essas palavras 
na ponta da língua é o pré-candidato (ainda 
não se sabe se a vice ou a governador mesmo) 
Otaviano Pivetta. Em entrevista ao programa 
“Resumo do Dia”, ele deixou claro o desejo de 
estar ao lado de Mauro Mendes em uma chapa 
também nem tão nova.

“Eu sinto que posso contribuir. E é dever 
cívico de todo cidadão que pode dispensar um 
tempo para servir, uma tarefa nobre, e por isso 
me disponho a ajudar”, disse.

N
VELHAS NOVAS CARAS 

estão cumprindo com seu papel de defender a 
sociedade, o coletivo”, pontuou.

Para ele, que já compôs a executiva estadual 
do partido anterior, a solução é apontar jovens 
com pensamentos novos. “Não adianta nós 
termos jovens com atitude de antigos políticos. 
Hoje, muito da juventude aqui do nosso esta-
do, por mais que se diga que tem pensamento 
jovem, segue orientação de antigos políticos, 
políticos que estão envolvidos em delações e 
esquemas, e eu acho que esse não é o caminho 
da mudança. O caminho da mudança é, real-
mente, de jovens que estão comprometidos com 
a sociedade, com o interesse público e não com 
o interesse privado”.

Questionado se os jovens realmente encon-
tram espaço para compartilhar suas ideias, ele 
respondeu que sim. Para ele, é importante que 
os políticos ampliem a discussão com a Juven-
tude para que o trabalho do partido fl ua melhor.

Também foi em busca de espaço e mudança 
que Gabriel Franco, de 21 anos, ingressou na 
política. Vice-presidente da Associação Dislexia 
MT, atuante desde 2016, o rapaz começou a se 
envolver em projetos relacionados ao tema, 
e conseguiu, inclusive, aprovar duas leis es-
taduais. A conquista, segundo ele, foi o que o 
estimulou a buscar um partido político em que 
ele pudesse fazer mais. Atualmente, é fi liado ao 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), do ex-pre-
feito de Cuiabá, Chico Galindo. Segundo ele, a 
legenda procura jovens que estão dispostos a 
“arregaçar a manga e colocar a mão na massa”.

“O partido dá abertura para quem quer 
trabalhar”, destacou. “Eles dão toda a liberdade 
para o jovem trabalhar, mas ele precisa estar 
engajado”. Para Gabriel, o mundo da política 
não é fechado aos velhos fi gurões. Em sua 
visão, a política atual é “velha”, porque falta 
a atuação da juventude. “Não se trata de abrir 
espaço para um nome novo, tem que ter uma 
proposta. As pessoas estão ganhando eleição 

s partidos políticos estão envelhe-
cendo. Fato. Quando se observa as 
composições políticas em todas as 
esferas, é possível notar a dispari-
dade na quantidade de “fi gurinhas 

repetidas” e caras novas – jovens! Na mesma 
linha, também houve diminuição no número 
de jovens fi liados a partidos políticos, con-
forme levantamento realizado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). Nesse sentido, quem 
trará a tão sonhada mudança no cenário 
político? A resposta é dada pela própria 
juventude política, que afi rma ainda resistir.

 O jornal conversou com líderes da ju-
ventude municipal e estadual de diversos 
partidos. Quase de forma unânime, os jovens 
falam de renovação aliada ao trabalho duro 
em prol da sociedade. Para eles, não adianta 
ter espaço e continuar com as velhas ideias. 
É preciso renovar, portanto, a maneira de se 
fazer e pensar a política.

 Na vida política desde os 9 anos, Jhona-
tan Anfi lofev, de 22, começou a procurar seu 
espaço quando compôs o grêmio estudantil 
de sua escola, no município de Jangada. 
Lidando com movimentos estudantis, ele 
logo intensifi cou sua atuação ao se fi liar ao 
Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB), 
no qual permaneceu até este ano. Em busca 
de mais representatividade e espaço para 
debates, ele migrou para o Partido Progres-
sista (PP), mesma legenda do atual ministro 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Blairo Maggi. Segundo ele, este é o momento 
para que os jovens tomem frente às mudan-
ças que a sociedade espera.

 “Acho que tanto nós, juventude, quanto 
a população, estamos cansados da política 
estadual”, comentou. “Querendo ou não, nos-
so país atravessa um dos piores momentos 
políticos. Eu acho que não podemos crimina-
lizar partidos, mas sim os políticos que não 

O
EM PARTIDOS DE “BARÕES”, JOVENS INGRESSAM NA POLÍTICA COM DESEJO DE MUDANÇA

sem proposta e é por isso que estamos com essa 
política. Não adianta chegar um jovem sem trabalho 
e querer sair candidato; não é assim”, comentou.

Mas foi para pôr a “mão na massa” que Jéssica 
Baltas, de 23 anos, entrou para a política. Também 
fi liada ao PTB, ela afi rma que entrar não é fácil, 
especialmente para aqueles que não têm relação 
passada com a política. No entanto, aos poucos 
se ganha espaço para expor seus ideais. A jovem, 
que é estudante de enfermagem, conta que decidiu 
“ser a mudança“ quando vivenciou o descaso na 
saúde pública.

“Eu sempre via as críticas de modo geral em 
relação à política, mas não entendia. Mas, depois 
que comecei os estágios em postinhos e hospitais 
públicos, passei a entender como o sistema público 
funcionava. Meu interesse pela política cresceu, 
passei a estudar”. O PTB foi escolhido por, segun-
do ela, buscar a aproximação dos jovens com a 
política.

Em sua visão, a política brasileira está perdendo 
credibilidade, fazendo com que aumente cada vez 
mais o desinteresse da população. “Está perdendo 
interesse principalmente dos jovens, que acabam 
entregando seu voto para candidatos que não de-
monstram interesse pelas melhorias das condições 
de vida do povo”, pontuou. Para ela, “a classe po-
lítica atual esqueceu que o seu princípio é servir”.

Já para Gabriel Franco, colega de partido de 
Jessica, a escassez da juventude está relacionada 
à falta de vontade em entrar para a vida política 
por parte dos jovens. “Você chama alguém para se 
fi liar, para entrar na política e ele pergunta o que 
ele vai ganhar com isso. O jovem tem que voltar a 
ser militante”, pontuou.

Em um caminho oposto, Lucimara Beserra, do 
Partido Solidariedade (Psol), acredita que é a cul-
tura da sociedade, atrelada à estrutura política, que 
contribui para a baixa participação juvenil e não a 
falta de militância. Ela, que milita no movimento 
estudantil desde os 17 anos, quando participou do 
Centro Acadêmico de Biologia da UFMT, destaca que 

o “conjunto da obra” não incentiva a participação 
do jovem na política.

Foi o sentimento de falta de representatividade 
que colocou a jovem, hoje com 25 anos, no rumo 
da política. Ela tem uma visão de “engessamento” 
na política do estado. “Hoje a juventude é uma das 
classes mais afetadas pela política com o desem-
prego, a violência nas periferias, os programas 
de educação e vagas nas universidades sendo 
cortados. Enfi m, a juventude é um dos setores 
mais relevantes, mas é bem pouco representada”.

Apesar disso, ela reconhece que a juventude 
encabeça importantes movimentos que buscam 
a mudança no país. “A juventude é, sim, um setor 
social bastante ativo. A gente vê a mobilização es-
tudantil, vimos movimentos nas ruas liderados por 
jovens, mas também é aquela coisa de que eles não 
querem ocupar cargos institucionais”, observou.

“O jovem que conseguir entrar [se eleger] vai 
enfrentar resistência”, pontuou. “Eu acho que tem 
um pouco da questão de opressão e até mesmo 
de as pessoas mais velhas não considerarem os 
mais novos sem experiência, mas também acho 
realmente que é questão da estrutura política, que 
se mostra na sociedade como um todo. A própria 
forma de eleição vai excluindo os perfi s que não 
são hegemônicos”, comentou, recordando o período 
de campanha, quando ouviu de muitos eleitores 
que ela era muito jovem.

Segundo Lucimara, a falta de representativida-
de, no que diz respeito à estrutura política, também 
está relacionada ao apoio e questões fi nanceiras. 
“Para você ser eleito, tem que ter campanhas mi-
lionárias. A nossa sociedade também tem a cultura 
de não incentivar a participação, mas quando 
incentiva é relacionada ao paternalismo ou com 
fi guras mais velhas”. Em contraponto, na eleição 
de 2014, quando concorreu ao cargo de vereadora 
por Cuiabá, ela afi rma não ter gasto nem R$ 5 mil. 
A saída foi bastante jovem: redes sociais.

“Hoje as redes sociais são nossa maior infl u-
ência, como um todo. A gente tem que analisar, 

elas trazem dados, coisas boas, mas também 
coisas ruins. Eu faço uma análise de que é 
um espaço que está aí e que a gente tem que 
ocupar”, comentou. Como exemplo, ela citou as 
manifestações de 2013 e a mobilização causada 
nos países árabes. Apesar dos lados positivos, 
Lucimara também destaca a possibilidade de au-
mentar as notícias falsas, chamadas fake news. 
“Entendemos que as pessoas podem expressar 
suas posições e isso tem bastante potência e 
a gente sabe que vai ter que enfrentar coisas 
como as fake news, até estamos debatendo, 
porque tem gente que vai colocar notícias falsas. 
Mas as redes sociais são um recurso também”.

A opinião é compartilhada por Jéssica Bal-
tas, que destacou que, hoje, a juventude está 
ligada à tecnologia. “Os partidos precisam se 
modernizar inserindo essas novas tecnologias 
através dos jovens e seguir se adequando às 
necessidades das populações carentes em busca 
de um futuro melhor”. Segundo ela, os jovens 
na política representam uma “administração 
moderna em todas as esferas, utilizando e 
empregando melhor os recursos direcionados 
ao social”.

Apesar dos jovens atuantes no cenário 
político, nem todos os partidos organizam 
a juventude para reunir ideias e promover 

debates. É o caso do Partido da República 
(PR). Em entrevista ao jornal, duas fontes 
levantaram a suspeita de que os jovens da 
sigla estariam servindo para “cumprimento 
de tabela”, já que a participação de uma 
parcela estaria determinada no estatuto do 
partido. A reportagem entrou em contato 
com o vereador Chico 2000, representante 
do diretório municipal, que respondeu que 
precisaria procurar um nome a indicar na 
sede. No dia seguinte, entramos em contato 
com o secretário José Márcio, que informou, 
enfi m, que os jovens não são organizados, 
embora haja fi liados.
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a contramão da renovação política 
e enquanto os jovens não con-
seguem ser lembrados por seus 
partidos para serem apresentados 
como opções para a população, há 

uma verdadeira enxurrada das velhas caras 
de sempre. Há desde Serys Slhessarenko (ex-
deputada e ex-senadora, ex-PT e hoje em dia 
no partido do Edir Macedo, o PRB) até Jayme 
Campos (ex-governador, ex-senador, numa 
carreira política que já ultrapassou os 35 anos 
e um partido que já mudou de nome três vezes, 
o DEM) e Otaviano Pivetta.

Do lado dos ‘não’ políticos profi ssionais, 
quem se apresenta também não é jovem há 
muito tempo. Caso da ex-juíza Selma Arruda 
(Patriotas) e da ex-reitora da UFMT Maria Lúcia 
Cavalli Neder (PCdoB).

O atual governador Pedro Taques e todos 
os deputados que buscarão a reeleição (à 
exceção de Janaina Riva) também não são 
exatamente jovens e nem mesmo “adultos 
jovens”. Todo mundo já passou dos 50 anos 
e só vai representar a maioria na população 
brasileira dentro de duas décadas, quando 
provavelmente ainda estarão na vida pública 
do país.

Propostas variadas mas sem nenhuma 
novidade: Selma Arruda, ao responder, nas 
palavras do pré-candidato dela à Presidência 
Jair Bolsonaro, “tratar bandido à altura”, libe-
rar o porte de armas para o “cidadão de bem”, 
ao passo que Cavalli Neder defende maior 
participação social e utiliza com frequência 
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 cada dois anos a população pro-
tagoniza a mesma cena. Os polí-
ticos se transformam de figuras 
inacessíveis de gabinetes, nun-
ca dispostos a atender quem os 
procura, a simpáticos andarilhos 

das cidades. Sempre dispostos a comer pas-
tel, abraçar criancinhas e participar de festi-
vos comícios. 

Você vê essa cena em seu bairro com mui-
ta frequência? Provavelmente é porque vive 
em uma das grandes zonas eleitorais de Mato 
Grosso. Regiões com uma grande concentra-
ção de moradores e que são alvos dos candi-
datos, pois representam um número grande 
de eleitores.

Comunidades que por si têm o poder de 
eleger um candidato, seja na esfera muni-
cipal ou estadual. Esses bairros são vistos 
como uma espécie de passaporte para o cargo 
político. Uma verdadeira “menina dos olhos 
dos candidatos”.

Especialmente em Cuiabá, a disputa pelo 
voto deve ser mais acirrada nessas regiões. 
A capital concentra o maior colégio eleitoral 
de Mato Grosso, com 19% dos eleitores do 
estado. Em números absolutos, são 435.659 
pessoas aptas a votar. Um prato cheio para 
os sonhos políticos de quem deseja ser o fu-
turo governador do Estado que tem no total 
2.299.132 eleitores aptos no momento.

Na capital, o maior foco de eleitores está 
principalmente dentro e no entorno de bairros 
que compõem as zonas eleitorais de número 
51 e 55. O Circuito selecionou os locais de 
votação que têm mais de 4 mil eleitores em 
Cuiabá e recriou um roteiro por onde os fu-
turos candidatos devem seguir assim que lan-
çarem seus nomes na disputa. 

Os bairros do Grande CPA e Pedra 90 se-
rão os principais alvos. Para se ter uma ideia, 

Allan Pereira, Celestino Carlos e Juliana 
Arini 

O MAPA DOS VOTOS

Tem um candidato à sua porta?
O Circuito Mato Grosso fez um levantamento das maiores zonas eleitorais do estado para mostrar porque os candidatos preferem 
determinadas regiões

A

o candidato que se propuser a trabalhar em 
prol das necessidades das duas regiões e con-
vencer os eleitores de que irá atuar sem aban-
doná-los pode conseguir se eleger sem preci-
sar fazer campanha em outros bairros. Mas, 
para isso, precisa se aliar aos presidentes dos 
bairros e outras lideranças comunitárias. 

Um dos presidentes de bairro do CPA, 
Rauny de Oliveira, reconhece que isso é uma 
realidade. O presidente de bairro do CPA 
afirma que eles são os primeiros alvos abor-
dados pelos candidatos. 

 Ele mesmo recebe candidatos em sua re-
sidência para falar sobre os problemas dos 

bairros. Porém, nas palavras do representante 
da comunidade, para conseguir uma aliança e 
apoiar um candidato, existe um comprometi-
mento e garantia de investimentos nas neces-
sidades locais. “Eu já recebi candidatos aqui 
na minha porta querendo apoio para conse-
guir se eleger. Recebo a todos, a gente senta, 
conversa, mas na hora em que eu apresento 
os projetos com as necessidades do bairro e 
pergunto se ele irá ter um comprometimento 
em executar tudo caso venha a ser eleito, não 
recebo nenhuma garantia e o candidato some 
e não aparece mais”, relata Rauny. 

Além disso, o representante argumenta 
que existe uma troca de papel com a relação 
à imagem de presidente e candidato no sen-
tido de eles quererem estar à frente de algum 
serviço que foi realizado no bairro, mas que 

só aconteceu porque eles cobram de forma 
insistente até conseguir resultado positivo de 
determinada necessidade.

“Quando tem inauguração de alguma 
obra, a gente é obrigado a deixar o vereador 
que está tentando reeleição ficar à frente, di-
zendo que a pessoa responsável por tudo foi 
ele. É claro que tudo isso é uma grande men-
tira, tudo começou porque as lideranças de 
bairro só pararam quando conseguiram uma 
resposta positiva e definitiva”, afirma o pre-
sidente de bairro. 

Outra dificuldade relatada pelo morador 
é com relação aos benefícios para o bairro, 
pois em tempos de eleição tudo fica mais 
difícil. Os candidatos que já estão no poder 
fazem chantagem oferecendo o trabalho ape-
nas se tiverem apoio da comunidade. 

“Conseguir melhoria ou alguma demanda 
para o bairro é muito mais difícil na eleição, 
pois eles só querem trazer algo para a co-
munidade se for para pedir votos, só assim 
para conseguir algo. Depois disso, as melho-
rias começam a chegar ao bairro”, afirmou o 
presidente. 

O que acontece no CPA não é muito dife-
rente daquilo que se busca no Pedra 90. Por 
lá, os moradores também recebem visitas de 
candidatos, e o presidente de bairro também 
é alvo de persuasão para conseguir cada vez 
mais eleitores. 

Isso ocorre porque o local abriga uma das 
maiores zonas eleitorais da capital, cerca de 
80 mil pessoas. O bairro pode inclusive ele-
ger um deputado federal, cargo cobiçado por 
muitos aspirantes políticos.  

 Com este grande número, toda zona 
torna-se um grande atrativo para qualquer 
candidato, ainda mais em se tratando de um 
lugar que requer atenção do poder público, 
pois faltam investimentos básicos em saúde, 
educação, saneamento, água, esgoto e servi-
ços bancários.  

Com tantos problemas, os candidatos 
enxergam no local uma possibilidade de 
conquistar votos e querem ali montar seu 
palanque para discursar e persuadir o maior 
número possível de eleitores.  

A cAçA Aos votos no estAdo

maiores colégios eleitorais do estado. Sozinho, 
cada um deles consegue eleger um senador, um 
deputado federal e de cinco a oito deputados 
estaduais, aproximadamente.

nas eleições de 2014, cada atual repre-
sentante de mato grosso no poder legislativo 
precisou de no mínimo 500 mil votos para 
conseguir uma cadeira no Senado, 60 mil votos 
na câmara Federal e 15 mil na assembleia 
legislativa. o gráfico abaixo cruza a quanti-
dade de eleitores para as dez maiores zonas 
eleitorais de mato grosso com o montante de 
votos necessários para os candidatos vence-
rem a eleição.

mato grosso tem 57 zonas eleitorais e 
7.950 seções eleitorais (cada urna é uma seção 
eleitoral) que estão distribuídas em 1.498 lo-
cais de votação. nas eleições deste ano, serão 
definidos os representantes para os cargos de 
presidente da república, governador, senador, 
deputado federal e deputado estadual.

ato grosso tem 2.562.203 eleito-
res cadastrados. deste montante, 
2.299.132 estão aptos a votar. os 
263.071 restantes estão impedi-

dos de votar por vários motivos – débitos com 
a Justiça eleitoral, não ter votado nas duas 
últimas eleições (já que por lei o voto é obriga-
tório no Brasil) ou até mesmo a cassação dos 
seus direitos políticos. a biometria ainda não 
impede o cidadão de votar nas eleições deste 
ano (ver mais informações no box ao lado).

com base nos dados do tribunal regional 
eleitoral de mato grosso (ter-mt), o jornal 
mostra quais pontos do estado podem ser 
alvos dos candidatos das eleições deste ano 
para buscar seus votos e assim conquistar as 
cadeiras no poder executivo ou legislativo.

logo de cara, percebe-se que algumas 
regiões podem eleger um candidato: cuiabá, 
Várzea grande, rondonópolis, Sinop, Sorriso e 
tangará da Serra. esses seis municípios têm os 

M BiometriA não vAle pArA eleições 2018 

demanda e cadastrar biometricamente até 80% 
dos eleitores no dia 30 de março.

assim, o tre decidiu prorrogar o prazo da 
revisão eleitoral. o prazo para recadastramento 
se estenderá ao dia 23 de novembro deste ano. 
no entanto, entre 10 de maio e 4 de novembro, 
os postos não farão o cadastro biométrico. 
nesse período, os tribunais eleitorais estarão 
fechados e irão se dedicar para os preparati-
vos das eleições gerais de 2018. a revisão do 
recadastramento retomará em 5 de novembro.

Segundo a assessoria do tre, 1.013.600 
estão cadastrados biometricamente em mato 
grosso. Só em cuiabá, apenas 260.033 já 
fizeram a revisão eleitoral. o percentual de 
eleitores cadastrados era de 60,61% em cuiabá 
e 61,11% em Várzea grande.

biometria não vai impedir os elei-
tores de votar neste ano. assim, 
quem não fez a revisão do cadastro 
eleitoral poderá votar normalmente 

sem a leitura biométrica. Quem já fez o reca-
dastramento, poderá votar com a biometria. as 
duas formas de votação estarão disponíveis. É 
o que o tre chama de eleição híbrida.

nas últimas semanas, houve uma alta busca 
para a revisão eleitoral em cuiabá e Várzea 
grande. com o risco de ter o título eleitoral 
cancelado, grandes filas se formaram para 
o cadastramento biométrico em postos de 
atendimento espalhados por cuiabá e Várzea 
grande. apesar da força-tarefa da Justiça elei-
toral em criar mais pontos de atendimento, eles 
perceberam que não conseguiriam atender à 

A
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Turma de Câmaras Criminais 
Reunidas negou o mandado de 
segurança do advogado Francis-
co Anis Faiad, que buscava sus-
pender os seus processos que tra-
mitam na Sétima Vara Criminal 

de Cuiabá. O julgamento verificava a falta de 
neutralidade nas decisões de Selma Arruda. 
A decisão foi dada nesta quinta (11) em ses-
são no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
Grosso (TJMT).

Faiad foi preso preventivamente na quin-
ta fase da Operação Sodoma por decisão de 
Selma. Ele foi acusado de desviar R$ 8,1 mi-
lhões da Administração Pública entre 2011 e 
2014 por meio da exigência de propina em 
troca da concessão de contratos e de compras 
fraudulentas de combustível. Ele já ocupou a 
Secretaria de Estado de Administração. Atu-
almente, usa tornozeleira eletrônica.

Selma tinha rejeitado o processo de exce-
ção de suspeição. Este tipo de processo julga 
se o juiz é parcial em suas decisões em re-
lação ao acusado. Em seguida, ela negou o 
pedido de suspensão das ações penais que tra-
mitam na Vara Especializada Contra o Crime 
Organizado, que tinha a magistrada como juiz 
titular.

Faiad entrou então com um mandado de 
segurança na 2ª instância contra a negativa de 
Selma. Ele alegava que “após rejeitar a sus-
peição arguida em seu desfavor, a magistrada 
indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao 
mencionado incidente processual, vilipen-
diando o direito do excipiente (Faiad) a um 
julgamento imparcial da ação penal em que 

Por Allan Pereira

SUSPEnSÃO DE AÇÃO

Tribunal nega novo pedido de Faiad
Advogado havia pedido a suspensão da ação alegando falta de neutralidade de Selma; com a aposentadoria da magistrada, ele 
perdeu a justificativa de suas alegações

A

figura como réu”, conta os autos.
Em 15 de agosto de 2017, o desembarga-

dor Pedro Sakamoto deferiu em parte o man-
dado de segurança. O magistrado suspendeu 
a ação penal contra o advogado até que o de-
sembargador Alberto Ferreira de Souza ou a 
Turma de Câmaras Criminais Reunidas jul-
gasse se Selma era parcial em suas decisões 
contra o advogado. neste caso, Sakamoto 
substitua Alberto, que esperou a decisão final 
do colega sobre o assunto.

 O julgamento do desembargador 
Alberto veio na quarta (11). Ele é relator do 
processo, que negou o pedido de mandado 

de segurança de Faiad. Após requerer a ação 
penal contra a decisão dada por Selma, o ato 
de aposentadoria da juíza foi publicado. Por 
isso, o seguimento do processo ficou prejudi-
cado, pois Selma já não mais ocupa o cargo 
de juíza.

“Considerando que o impetrante almejava, 
na via mandamental, tão só atribuir efeito sus-
pensivo à exceção de suspeição apresentada 
em face da autoridade judiciária que conduzia 
ação penal em seu desfavor e que, empós a 
impetração, foi publicado o ato de aposenta-
doria da referida magistrada, tem-se por esbo-
roado o objeto do mandamus, máxime porque, 

em sede liminar, a respectiva ação penal fora 
sobrestada em relação ao impetrante e, pois 
não se verificou a produção de atos instrutó-
rios pela impetrada enquanto na pendência da 
arguição de suspeição”, aponta os autos.

Assim, a Turma de Câmaras Criminais 
Reunidas negou o mandado de segurança 
nos termos do voto do relator. O colegiado 
é composto pelos desembargadores Paulo da 
Cunha, Rondon Bassil Dower Filho, Pedro 
Sakamoto, Marcos Machado, Alberto Ferrei-
ra de Souza, Juvenal Pereira da Silva, Orlan-
do de Almeida Perri, Luiz Ferreira da Silva e 
Gilberto Giradelli.
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ex-deputado e ex-presidente da 
Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso nos anos de 2010 e 2014 
José Geraldo Riva será julgado 
pela primeira turma do Tribunal 

Superior  Tribunal de Justiça (STJ); o processo 
tem como relator o ministro napoleão nunes 
Maia. A ação é decorrente da Operação Metáta-
se que investigou desvios de dinheiro na ALMT 
por meio de compras fraudulentas. 

O STJ irá julgar o agravo do Recurso espe-
cial nº 1.214.522 de 2010, um entre os mais de 
50 processos que tem José Geraldo Riva como 
réu no Superior Tribunal de Justiça. no caso, um 
recurso da defesa do ex-deputado contra as ale-
gações do Ministério Público do Estado (MPE).

Também são réus no processo o ex-conse-
lheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) 
Humberto Bosaipo, Hermínio Barreto, Juracy 
Brito, o ex-governador Silval Barbosa, Guilher-
me da Costa Garcia, nivaldo de Araújo (faleci-
do) e Geraldo Lauro, ex-chefe de gabinete de 
Riva. O grupo será julgado por improbidade ad-
ministrativa e apropriação indevida de recursos 
públicos.

Os crimes são decorrentes dos famosos des-
vios de dinheiro públicos protagonizados quan-
do José Riva presidiu a Assembleia Legislativa 
de Mato Grosso durante os anos de 2010 .

Trajetória  de crimes 
José Riva foi preso em 21 de fevereiro de 

2015, em consequência da segunda fase da Ope-
ração Metástase, desencadeada pelo Ministério 
Público Estadual. Ele passou 123 dias no Centro 
de Custódia de Cuiabá (CCC), no bairro Carum-
bé, e foi solto em 24 de junho. 

O MPE investigou fraudes por meio de com-
pras fictícias – de produtos como marmitas e 
materiais gráficos – feitas com a antiga verba de 
suprimentos da ALMT. Os crimes teriam sido 
cometidos entre 2011 e 2014, segundo o Gae-
co (Grupo de Atuação Especial de Combate ao 
Crime Organizado). A verba de suprimento, com 
valores entre R$ 4 mil e R$ 8 mil, era destinada 
para pequenos gastos mensais.

Os desvios contabilizariam cerca de R$ 60 
milhões.

Em 1º de julho, após passar seis dias em li-

DESVIOS nA ALMT

Superior Tribunal de Justiça 
vai julgar recurso de Riva 
no dia 19 de abril, ação proposta pelo Ministério Público Federal será 
julgada pelo Pleno do STJ

O
berdade, José Riva foi preso novamente na Ope-
ração Ventríloquo, que investigou o desvio de 
R$ 9,6 milhões da ALMT com o Seguro Saúde 
Bamerindus. Riva foi solto cerca de 30 horas de-
pois, por decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF), com habeas corpus concedido pelo mi-
nistro Gilmar Mendes. 

As três prisões foram determinadas pela ex-
juíza Selma Rosane de Arruda, da 7ª Vara Cri-
minal de Cuiabá. no dia 2 de março, José Riva 
recebeu a sua terceira condenação de 26 anos, 
sete meses e 20 dias de prisão por peculato e 
associação criminosa na ação penal derivada da 
Operação Imperador. A juíza Selma Arruda tam-
bém exigiu que Riva devolva R$ 37,2 milhões 
aos cofres públicos.

A juíza  não acatou as alegações da defesa de 
Riva no processo movido pelo Gaeco do Minis-
tério Público Estadual e que possui 75 volumes. 

não foi a primeira condenação de Riva sen-
tenciada por Selma Arruda.  Em 2017, o ex-de-
putado foi condenado a 21 anos e oito meses de  
pelas ações provenientes da Operação Arca de 
noé. Em maio,  a terceira condenação somou 
mais 22 anos. 

Hoje as penas de Riva somam 71 anos de 
prisão, porém cabem recursos nas sentenças 
executadas em primeira instância. Até a decisão 
final, o ex-deputado segue  em prisão semiaber-
ta, em casa e com o monitoramento através do 
uso de tornozeleira eletrônica. 

A defesa de José Riva foi procurada pela re-
portagem do Circuito Mato Grosso, mas não 
houve retorno até o final desta edição.

Por Juliana Arini

polêmica da semana será a vota-
ção do Fundo de Estabilidade Fis-
cal pela Assembleia Legislativa 
de Mato Grosso (ALMT) defendi-
do pelo governador Pedro Taques 

(PSDB) como a grande solução para aumentar 
a arrecadação do Estado e tirar Mato Grosso da 
crise financeira que atrasa salários dos servido-
res públicos e seria a causa do atual caos no 
sistema público de saúde.

na segunda-feira (9), o governador Pe-
dro Taques (PSDB) afirmou que já dispõe de 
R$ 180 milhões do Fundo Emergencial de 
Estabilização Fiscal (FEEF), graças à adesão 
‘voluntária’ de alguns segmentos produtivos 
que estariam decididos a abrir mão de incen-
tivos fiscais, uma vez que o projeto deve co-
brar impostos das empresas beneficiadas com 
isenções. O desafio de Taques era triplicar essa 
bondade fiscal, pois, para a criação do Fundo, 
seria esperado arrecadar R$ 500 milhões e não 
R$ 180 milhões. Porém o chefe do Executivo 
desistiu de buscar mais apoiadores.

Apesar dos apelos do governador, os setores 
não gostaram nada da proposta. Ainda de acor-
do com o governador, a luta é para garantir que 
100% do valor arrecadado sejam direcionados 
para a saúde. 

Além da adesão das empresas, outro obstá-
culo ao plano de Pedro Taques será enfrentar a 
bancada de oposição ao governo, liderada pela 
deputada Janaina Riva. 

 O presidente da ALMT, Eduardo Botelho, 
disse já observar movimentações para travar a 
votação. “O governo deve estar mandando en-
tre hoje e amanhã o Fundo de Estabilização e já 
há uma manobra para travar a pauta, porque os 
vetos travam a pauta. É uma manobra legítima 
que os deputados podem fazer para atrasar vo-
tações”, disse.

 A oposição tem outro recurso para atrasar 
a votação: o pedido de vistas. Dessa forma, ne-
nhuma outra pauta pode ser votada até que se 
conclua sua apreciação.

As contribuições confirmadas para o fundo 
são de empresas beneficiadas com incentivo fis-
cal e do setor frigorífico. Elas devem contribuir 
por meio do recolhimento do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

MAIS IMPOSTOS

PL de  Fundo de Estabilização 
Fiscal será votado 
Segundo o presidente da Casa Legislativa, deputados de oposição podem 
ser um obstáculo aos planos do governador 

A
RRF aprovado 
 Ao menos, Pedro Taques já aprovou o 

começo da execução do FEEF, na ALMT. 
no início dos trabalhos legislativos, a Casa 
aprovou e promulgou o Regime de Recupe-
ração Fiscal (RRF). A emenda deve vigorar 
por dez anos, a contar de 2018, e atinge to-
dos os poderes, incluindo Tribunal de Con-
tas, Ministério Público e Defensoria Pública.

Com a aprovação da emenda, Mato Gros-
so pode aderir ao Plano de Auxílio aos Es-
tados e ao Distrito Federal proposto pela 
União e que prevê o alongamento de prazo 
para o pagamento de dívidas públicas, me-
dida que alivia as contas do poder público e 
garante novos investimentos no estado e nos 
municípios.

A emenda limita os gastos já deste exer-
cício no valor do crédito autorizado em 2016 
com acréscimo de 7,5%. nos anos seguin-
tes, o orçamento passa a ser o do ano ante-
rior corrigido pela inflação oficial (Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA), 
medido por doze meses encerrando em junho 
de cada ano. A verificação será pelas despe-
sas primárias correntes empenhadas em cada 
exercício.

Para garantir o cumprimento dos limites 
estabelecidos na PEC, o governo deve criar 
o Conselho de Governança Fiscal, com par-
ticipação do governador do Estado, procura-
dor-geral de Justiça, defensor público-geral e 
com os presidentes da Assembleia Legislati-
va, Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas 
do Estado.

Por Juliana Arini
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o pedro taques é uma 
grande mentira e uma 
grande farsa. ele deve-
ria ter continuado no 
ramo judiciário e não 

ter ido para a política. ele 
é um grande mentiroso e 

sem-noção, porque não perce-
be quanta vergonha passa como governador.
eu era aluno do taques e tinha esperanças 
nele, quando ele foi candidato a senador. 
ele falava que estava entrando no Senado 
Federal para desmascarar o Blairo, que era 
governador. mas uma das primeiras atitudes 
do taques, quando virou governador, foi se 
aliar ao maggi. 

OS POLÍTICOS POR ANDRÉ D’LUCCA
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s riscos da profissão estão 
evidentes para o ator André 
D’Lucca. Um dos poucos artistas 
mato-grossenses que alfinetam 
políticos e autoridades do 

Estado, o ator afirma ter sido atacado diversas 
vezes. Utilizando-se da comédia, com personagens 
clássicos como Almerinda, ele afirma não temer 
as represálias dos poderosos. 
Formado em Direito, D’Lucca deixou a profissão 
para seguir aquilo que ama desde a juventude: a 
atuação. Aos 40 anos, ele afirma estar orgulhoso 
dos caminhos que escolheu e não pensa em deixar 
de morar em Cuiabá. “Sempre achei que minha 
carreira seria no Rio de Janeiro, em São Paulo 
ou morando fora do país. Sempre pensei que eu 
deveria trabalhar em grandes centros. Porém, me 
sinto tão acolhido aqui que comecei a pensar que 
eu tenho um papel em Cuiabá”, afirma.
Além das críticas que faz caracterizado como 
seus personagens, o artista também tem feito 
publicações de cara limpa, em suas redes sociais.  
O governador Pedro Taques (PSDB) e o prefeito 
Emanuel Pinheiro (PMDB) são alvos constantes 
das críticas de D’Lucca. No passado, o ex-
governador Silval Barbosa  chegou  a processar 
o ator.  D’Lucca conversou com o Circuito 
Mato Grosso sobre a carreira, confessou que se 
considera o ‘bobo da corte’ do Estado. 
  

Circuito Mato Grosso: Como iniciou sua 
carreira? Por que decidiu seguir pela arte?

André D’Lucca: Comecei aos 14 ou 15 anos. 
Foi meio que acidental. Eu sabia desde a infância 
que queria trabalhar com atuação. Era 1990, mais 
ou menos, quando entrei para a Escola Técnica 
[atual IFMT] e assisti à primeira peça de teatro, 
com luz, som e em um palco. Me apaixonei, che-
guei em casa empolgado, mas minha mãe não me 
apoiou e disse que eu era criado para fazer medici-
na. Ela falava que ator é tudo “viado, maconheiro 
e boca-suja”. Depois disso, entrei no [Grupo de 
Teatro] Ânima, que era coordenado pelo Gilberto 
nasser, por três anos. Mas eu não podia participar 
muito, porque os atores eram divididos em três 
grupos, conforme avaliação do coordenador, e eu 
estava no grupo dos piores. Em 1995 vi uma faixa 
de teatro no Cena 11, me interessei e fui convidado 
para fazer parte. Depois, em 2000, percebi que 
Cuiabá havia ficado pequena para mim e decidi ir 
para o Rio de Janeiro. nesse período, trabalhei em 
produções da Globo, onde tive diversos persona-
gens em humorísticos da emissora. O meu maior 
papel foi como um dos principais personagens em 
um episódio do extinto ‘Sob nova Direção’, em 
que peguei um papel que seria do Lázaro Ramos, 
que não poderia gravar porque estava fazendo 
um filme. no período fora de Cuiabá, também 
fui pra São Paulo e pra Portugal, onde fiquei um 
ano e meio. Depois, voltei para Mato Grosso por 
causa da morte do meu irmão. Vim fazer uma 
temporada de teatro no Sesc e ele foi assassinado. 
O meu irmão foi assaltado e, para roubarem R$ 35, 
tiraram a vida dele. Eu resolvi passar um tempo 
aqui e acabei ficando.

CMT: Você já sofreu muito preconceito por 
ser negro?

A.D.: Sempre. no Brasil, todo negro sofre 
preconceito. Desde criança, eu passava por isso. A 
minha mãe era professora e, mesmo sendo pobre, 
eu estudava nos melhores colégios de Cuiabá. 
Geralmente, éramos os únicos negros. Era um 

O
inferno, porque era um ambiente de criança branca 
e de classe média. Depois de adulto, também pas-
sei por situações em que fui alvo de preconceito. 

CMT: Você assume um viés mais politizado 
na comédia. Por quê?

A.D.: Eu acredito que todo artista tem que 
ter uma assinatura e ter determinada bandeira. 
Eu gosto de humor. A minha mãe sempre disse 
que eu era engraçadinho e metido a palhaço. 
Eu tinha uma identificação com os quadros que 
o Jô Soares fazia, que eram muito relacionados 
à política. Também me identificava muito com 
os personagens do Chico Anysio, que apesar de 
muitas vezes ter um texto racista e estranho, ele 
também falava de política. 

A comédia entrou de um jeito meio acidental 
em minha vida. Quando eu estava no grupo Cena 
Onze, uma atriz que fazia uma freira não pôde 
fazer a peça e eu tive que fazer no lugar dela. 
A galera morreu de rir e eu fiquei com o papel. 
Quando eu entrava em cena, a plateia ia abaixo, 
porque ria muito. Eu gostei daquela adrenalina, de 
ter aquela resposta imediata da plateia e a partir de 
então comecei a fazer comédia. 

CMT: Quando começou a vertente política?
A.D.: Em Almerida, em 2000, quando comecei 

a falar de Arcanjo, que ninguém falava na época. 
Depois, comecei a falar de políticos como o Blairo 
e os Campos. As pessoas ficavam chocadas. nessa 
época, só o Liu Arruda fazia isso. Muitas pessoas 
falavam que eu imitava o Liu, diziam que a Alme-
rinda era uma cópia da Comadre 
Nhara [personagem criada por 
Liu]. Elas não têm nada a ver, 
apenas falam de política. Hoje em 
dia, faço as duas, porque presto 
uma homenagem ao Liu.

Circuito Mato Grosso: Você 
já recebeu algum tipo de ame-
aça?

André D’Lucca:  Desde 
o início. Falar sobre política é 
algo perigoso, está aí a Marielle 
[Franco, vereadora morta no Rio 
de Janeiro] para provar. Quando 
faço uma piada política, por mais 
que seja verdadeira, não estou ofendendo somente 
o político, estou atingindo também a família dele, 
os assessores, os puxa-sacos e parte dos eleitores 
dele. Então, às vezes perco muita coisa com uma 
piada boba. Mesmo quando estou falando sobre 
algo que está nos jornais, não é nenhuma novidade, 
as pessoas levam pra esse lado. 

Já deram quatro tiros na porta da casa da minha 
mãe e eu tive que mudar da casa dela. Um homem 
armado já entrou na casa dela falando que era 
meu amigo, tomou café e me ligou falando que 
ia matar a minha família inteira. Já seguiram meu 
carro em Cuiabá. no interior, um prefeito ligou 
no hotel e no teatro e me ameaçou, se eu fizesse 
alguma piada dele. Eu fazia somente uma piada 
na apresentação, mas depois disso fiz umas dez. 
Ameaças e processos não me intimidam. Eu me 
sinto fazendo o meu trabalho e vou continuar fa-
zendo. Já recebi dezenas de ameaças de processo, 
mas somente dois se concretizaram, da Roseli 
Barbosa [ex-primeira-dama do Estado].

Circuito Mato Grosso: E que fim tiveram 
os processos movidos pela esposa do Silval 
Barbosa?

Por Vinicius Lemos

AnDRÉ D’LUCCA

“Sei dos perigos que corro”, diz ator

André D’Lucca: não deram em nada. Propu-
seram um acordo, no qual me passaram a perna. 
A cópia que me deram para ler era uma e as que 
estavam embaixo eram outras. Eu assinei o acordo 
e saiu na mídia que eu tinha me vendido, porque 
no texto falava que eu pedia perdão e me com-
prometia a nunca mais citar o nome dos Barbosa. 
Eu fui à Justiça e consegui cancelar o acordo. Pra 
grande parte da população, ficou parecendo que 
eu tinha me vendido por R$ 1 milhão. Depois que 
cancelei o processo, continuei falando deles. Um 
tempo depois, ela conseguiu validar o acordo, 
com um magistrado que era vizinho dela. Então 
eu fui informado que não poderia mais falar sobre 
eles no meu espetáculo nem nas minhas redes 
sociais. Depois, a Almerinda gravou uma música 
criticando eles. A partir disso, eles perceberam 

que era melhor deixar isso de lado e 
nunca mais me perseguiram. Quando 
a Roseli foi presa, recebi mais de 300 
mensagens de pessoas me falando 
que todas as minhas denúncias eram 
verdadeiras.

Circuito Mato Grosso: Você se 
considera o ‘bobo da corte’, aquela 
figura clássica que se utiliza do 
humor para criticar os poderosos?

André D’Lucca: Sim, me con-
sidero. na época, o ‘bobo da corte’ 
era o único que podia fazer piadas, 
inclusive com o rei, e não perdia a 
cabeça. A minha cabeça ainda está 

aqui. Mas eu sei dos perigos e dos riscos que corro 
com o trabalho que faço. Além disso, perco muito 
dinheiro, porque meus patrocinadores todos caem 
fora. Por exemplo, na época do Silval, todos me 
deixaram por causa das denúncias que eu fazia. A 
perseguição é grande quando se fala em política. 
Eu tenho mais a perder do que a ganhar. Porém, 
muitas pessoas dizem que eu dou voz a elas com 
as minhas declarações. Então, prefiro continuar 
assim, independentemente das ameaças.

Circuito Mato Grosso: Há algum político 
com o qual você se identifica e tece menos crí-
ticas?

André D’Lucca: não, não há nenhum político 
no qual eu confie. Descobri que não existe santo na 
política, assim como não existe virgem no puteiro. 
Fui notando que com o sistema político que está 
aí, não adianta. Vão trocando os cachorros, mas a 
coleira é a mesma. Parece que eles têm que seguir 
um padrão e quem não segue isso é eliminado. 
Então, eu realmente perdi as esperanças. 

Por exemplo, seria bem mais fácil eu fechar 
os olhos para as falhas do Pedro Taques, que são 
muitas, como o Gilberto nasser. É como se eu 

só enxergasse as coisas boas que acontecem, que 
são poucas, e não ver as coisas ruins. Eu elogio 
as coisas boas, mas ele mais erra do que acerta.

Circuito Mato Grosso: Atualmente, como 
é sua relação com o governador Pedro Taques 
(PSDB)?

André D’Lucca:  nenhuma. Ele foi o único 
candidato ao governo nas eleições passadas que 
não aceitou dar entrevista para a Almerida. não 
sei se é medo do que ela pode perguntar ou se ele 
teme perder as estribeiras comigo. Enfim, acho 
que ele é muito covarde por não ter coragem de 
falar com a minha personagem.

Circuito Mato Grosso: Com que base você 
fazia as denúncias contra o casal Barbosa?

André D’Lucca: Eu recebia informação 
privilegiada de fontes próximas a eles. Tenho 
muitos amigos. Quando eu estava em São Paulo, 
morreu uma criança dentro do Lar da Criança. Os 
funcionários me ligaram, falaram que ninguém 
queria falar sobre o assunto, nenhum veículo tinha 
noticiado. Então, fiz um post no Facebook. Teve 
juíza e promotor me desmentindo. Falaram que eu 
estava inventando. Até que eu consegui o laudo, 
publiquei no Facebook e teve milhares de com-
partilhamentos. Foi ali que a casa dele começou a 
cair. Hoje, eu recebo muita denúncia diariamente, 
mas também tem muita mentira. Eu sempre apuro 
para ver o que é verdade ou não. 

Circuito Mato Grosso: Como você avalia a 
atual situação política do Brasil?

André D’Lucca: É complicado, porque está 
tudo em uma velocidade muito rápida. Então, 
não dá pra entender o que vai acontecer. É um 
momento em que eu, realmente, não sei o que 
vai acontecer. não sei se vamos repetir a história 
de 64. 

Circuito Mato Grosso: Como você avalia 
a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT)?

André D’Lucca: Eu não posso fechar os 
olhos e dizer que isso não é uma prisão política. 
É óbvio que é uma prisão política. A Justiça não 
funciona tão rápido assim nas prisões de políticos. 
Se o Poder Judiciário fosse tão rápido como está 
sendo na questão do Lula, Aécio, Temer e vários 
outros bandidos estariam presos. Inclusive os 
nossos governantes atuais também estariam. Mas 
ok, eles têm foro privilegiado. Mas vamos ver se 
quando eles perderem esse benefício, se também 
serão presos. Eu acho que se o Lula realmente 
desviou e aceitou corrupção ele deve ser preso e 
tem que pagar. Mas isso não pode valer só para 
ele e para o PT.

“não, não 
há nenhum 

político no qual 
eu confie. 
descobri 
que não 

existe santo 
na política”

emanuel pinheiro era um deputado 
que chegou a me oferecer moção de 
aplauso na assembleia legislativa. 
Fora da política, considero o pinhei-
ro um amigo. Já conversei com ele 

algumas vezes. ele não recebeu a 
almerinda depois do incidente do paletó, 

porque agora está sempre ocupado. eu acredito que ele 
vai conseguir chegar até o fim de sua gestão. Se a gente 
fosse um país sério, se nossos vereadores fossem sérios, 
o emanuel não chegaria até o fim do seu mandato. É 
subestimar nossa inteligência falar que o dinheiro que 
ele recebeu do Silval não era propina. o próprio ex-gover-
nador já assumiu que o dinheiro era fruto de corrupção e 
o pinheiro não fala sobre o assunto e enrola a imprensa. 

o Silval achou que o governo era um garimpo 
que ele poderia explorar. nada contra ga-
rimpeiros, até porque o meu pai também 
era e tenho um respeito muito grande pela 
profissão. mas o Silval achou que o gover-

no era um grande garimpo e que a verba 
pública era diamante e ouro que ele poderia 

pegar. ele desviou mais de r$ 1 bilhão. É um dos 
grandes corruptos da história mato-grossense. 

o maggi foi quem colocou o Silval 
no poder. mas o Blairo consegue 
escapar, não sei se é pelo poder 
dele ou pela rede de contatos 
que possui. ele é um político 

muito forte. não dá pra negar 
que ele fez muito enquanto go-

vernador, porém está envolvido em 
muitos escândalos. uma hora a casa dele tem que 
cair. no entanto, ele é um dos homens mais ricos 
do estado e tem um poder muito forte. É a família 
dele que tem ditado as regras aqui. Foram os maggi 
que colocaram o taques no poder, porque colocaram 
muito dinheiro na campanha dele. então, todo o de-
sastre político de décadas pra cá tem dedo do Blairo. 

a Selma arruda é uma grande 
decepção. enquanto juíza, 
ela tinha uma postura enér-
gica e firme. agora, ela se 
une a Victório galli, que pra 

mim é uma grande piada na 
política. me incomoda muito 

político que usa a Bíblia. isso para 
mim é escroto. São falsos profetas. para mim, o 
galli é um grande exemplo de fariseu e psicopata, 
porque ele é totalmente desequilibrado. as de-
clarações que ele dá não têm nexo. aí a juíza se 
filia ao pSl e se alia ao galli e ao Jair Bolsonaro 
[pré-candidato à presidência]. pelo amor de deus, 
ela quer passar vergonha.

o mendes mentiu bastante. ele foi um bom 
prefeito para cuiabá, se olharmos todos os 
anteriores, porque só tivemos porcaria. ele 
poderia ter feito muito mais e ter cumprido 
suas promessas, como a de entregar o novo 

pronto-socorro de cuiabá. ele mentiu muito, 
porém fez um pouquinho. entre ele e o taques, 

daria uma chance ao mendes. mas não o considero 
um ótimo político. longe disso. 

É o maior ficha-suja da nossa história. É um cara que ficou 
vinte anos no poder, revezando com o [humberto] Bo-
saipo. eu não escuto falarem muito do Bosaipo. mas os 
dois realizavam os esquemas e dividiram a presidência 
da assembleia por praticamente 20 anos. o riva é, sem 

dúvida, o maior corrupto de mato grosso na realidade. 
não entendo porque as pessoas falam que eu o protejo. eu 

dou esses tipos de declaração, mas o cumprimento normalmen-
te quando o encontro. Só que ele é um político corrupto.

bLAiRO MAGGi (PP)SELMA ARRUDA (PSL)EMAnUEL PinhEiRO (MDb)PEDRO TAqUES (PSDb)

SiLVAL bARbOSA (SEM PARTiDO) MAURO MEnDES (DEM) JOSé GERALDO RiVA (SEM PARTiDO)
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Inovação e negócios digitais em debate
Evento acontecerá no dia 8 de maio e vai envolver profissionais de marketing, empresas e organizações, tendo como tema inovação como 
força e negócios que mudam o mercado

II MarketIng Day

odo ano, o Confraria de 
Marketing de Mato Grosso 
(CPM-MT) realiza no Dia do 
Profissional de Marketing (8 

de maio) um evento para debater a fun-
ção estratégica da profissão, o II Marke-
ting Day.  Na edição de 2018, o evento terá 
como tema a inovação como força compe-
titiva e os negócios disruptivos, que ofe-
recem produtos ou serviços, empreendi-
mentos e ideias que levam benefícios ao 
consumidor e têm o poder de mudar o 
mercado do qual fazem parte.

 O evento será voltado para todos os 
interessados em marketing, inovação e 
cultura disruptiva, entre empresários, 
publicitários e estudantes de administra-
ção, economia e comunicação.  “Negócios 
disruptivos estão mudando a economia em 
uma enorme velocidade, com impactos em 
nosso estado, em nossa cidade. Precisamos 
compreender as oportunidades e desafios 
desta transformação”, afirma Tânia Kramm 
da Costa, presidente da CPM-MT.  

T
A Confraria também homenageará du-

rante o evento as seguintes categorias: 
1 - Empresas destaque em marketing (3 

empresas)
2 - Profissionais de destaque em marke-

ting (3 profissionais)
3 - Empresa inovadora (1 empresa)
O reconhecimento faz parte de uma pes-

quisa a partir da percepção dos membros, 
que hoje somam quase 40 associados, entre 
gerentes e lideranças de MKT de empresas 
e organizações, consultores de marketing e 
professores e empresários ligados ao setor 
de prestação de serviços estratégicos.

Uma das grandes atrações do evento 
será Juliano Kimura, autor do Livro Secre-
to das Redes Sociais, que foi palestrante e 
especialista de conteúdo no Facebook Bra-
sil. Tem mais 10 anos de experiência em 
Marketing Digital, atuando com grandes 
empresas. Foi professor da ESPM, da Coms-
chool e da Best Marketing Talent. Ministrou 
dezenas de treinamentos e palestras sobre 
o mundo digital por todo o Brasil. É tam-
bém o fundador da Trianons e do Social 
Brunch, tendo sido eleito Melhor Profissio-
nal de Redes Sociais em 2015 e 2016.
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SERVIÇOS

 Ingressos: R$ 60,00 incluindo happy hour no evento. Podem ser 
adquiridos com os associados ou no link: https://www.sympla.com.br/
marketing-day---palestra-nacional-com-juliano-kimura__270386.

Limitado a 400 lugares. Com apoio do Sebrae, onde será também 
lançado o Fórum de Negócios Sebrae, cujo tema de 2018 será o poder 
do branding.

Sobre o livro:
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SeM aPOIO

equipe feminina do Mixto resiste 
Sem a glória do time masculino, time feminino conta com parceria da prefeitura para treinar em ginásio. Comissão técnica é formada 
por professores voluntários

Por Camilla Zeni

er um dom, mas não ter 
reconhecimento. É assim 
que se resume a breve 
carreira das 40 atletas das 
equipes de futsal e fute-

bol do Mixto esporte Clube. Sem ter 
a mesma glória que o time masculino, 
as garotas acabam de ‘es-
canteio’ e precisam contar 
com as famílias e amigos 
para conseguir manter a 
rotina de treinos e campeo-
natos. Para elas, o futebol, 
é literalmente, objeto de 
paixão, já que na atual situ-
ação não é possível consi-
derá-lo uma profissão.

a falta de incentivo ao futebol fe-
minino não é um tema restrito às garo-
tas que treinam na Baixada Cuiabana. 
Pelo contrário, o fenômeno aconte-
ce em todo o Brasil – o mesmo país 
que é conhecido como o País do Fu-
tebol. Para o coordenador das equipes 
femininas de campo e futsal, Celso 
nunes, o principal é a falta de apoio 
financeiro. As jogadoras também de-
veriam receber mais apoio do  público 
e divulgação. 

É um processo em cadeia, pois 
historicamente as equipes femininas 
nunca tiveram tanta atenção quanto as 
dos rapazes, ainda que o futebol das 
mulheres tenha chegado ao Brasil no 
início da década de 1920. a prática do 
esporte por mulheres também chegou 
a ser proibida por lei, que vigorou de 
1941 a 1975. Quando reagiram, os 
times femininos já não tinham tanta 
força. Por isso, não apenas falta patro-
cínio como interesse da população e, 

T
consequentemente, apoio da mídia.

 Nunes ressalta que a questão fi-
nanceira é a principal, por desenca-
dear todas as outras. Ele ainda afirma 
que mesmo com coleção de vitórias a 
equipe mato-grossense não conseguiu 
os mesmos recursos que outros times 
conquistaram e, como consequência, 
hoje enfrentam mais dificuldades.

“Mato grosso está 
estagnado, não tem in-
centivo do governo, da 
prefeitura, não tem pa-
trocinadores, empresas 
que apoiam”, comentou. 
“naquela época [de vi-
tórias] a gente tinha. to-
dos os estados, todas as 
equipes evoluíram nesse 

sentido, se profissionalizaram, con-
seguiram montar uma estrutura que 
dá condições para as meninas trei-
narem. têm uma comissão técnica, 
pagam salários, coisas que aqui em 
Mato grosso a gente não consegue 
fazer ainda. no feminino ainda está 
muito longe disso aí”. 

O coordenador se referiu a um 
período glorioso, entre 2009 e 2011, 
quando diversas categorias dos times 
femininos conquistaram campeona-
tos. Sobre as titulações da equipe, 
ele respondeu orgulhoso: “em nível 
estadual, a sub-20 já foi cinco vezes 
campeã, a sub-17 já foi campeã, a sub-
15 também já foi. a adulta é bicampeã 
estadual. no futebol já tivemos con-
quista no mato-grossense e ficamos 
em quarto lugar no Brasil, em 2010. 
agora estamos mirando o futsal de 
novo. Já tivemos duas participações 
em nível de Brasil. Ficamos em tercei-
ro lugar na taça Brasil sub-20 e sub-

15. nos últimos anos a gente só con-
seguiu conquista em nível estadual”.

 as conquistas chegam aos pou-
cos, mas não é por falta de empenho 
das meninas. Jogadora nas modalida-
des futebol e futsal, a atacante Mariana 
Cristina, de 18 anos, faz parte da equi-
pe feminina do Mixto há cinco anos.  À 
reportagem do Circuito Mato grosso, 
ela contou que teve várias amigas que 
desistiram do esporte para buscar um 
trabalho remunerado, já que muitas são 
de classe média.

“a equipe é muito boa e esforçada, 
mas as condições aqui não são boas. 
toda vez que a gente tem que viajar 
a gente tem que correr atrás. a gente 
vende rifa, sorteia alguma coisa para 
arrecadar dinheiro. ao longo dos anos, 
já teve patrocínio, mas assim: a gente 
precisava ir num jogo, aí alguém dava, 
daí depois não dava mais. tinha que 
ficar indo no sinaleiro também. Prati-
camente só quem gosta de esporte que 
ajuda a gente”, comentou.

 apesar disso, a menina se reve-
lou uma entusiasta da bola e acredita 
que um dia poderá jogar em um time 
com mais apoio. “eu não vejo muito 
como desestímulo”, respondeu Maria-
na. “Para quem gosta de jogar futebol, 
a gente corre atrás. eu mesma corro 
atrás porque se um dia eu não estiver 
mais aqui, estiver em um time de fora, 
eu vou ter minha história para contar, 
porque minha família não tem essas 
condições, eu que corro atrás”. 

A falta de apoio financeiro atrapa-
lha até mesmo a rotina de treinos, que 
fica dividida assim: nas terças e quin-
tas-feiras, as meninas treinam futsal. 
nos sábados, futebol. O custo da pas-
sagem é arcado por elas. 

“O apoio e a logística que a gen-
te tem do Mixto é apenas em ceder o 
nome da entidade”, observou o coor-
denador. Segundo ele, a equipe recebe 
apoio maior em caso de competição 
grande ou por meio da associação 
Mato-grossense de esportes Olímpi-
cos (ameco), que também cede uni-
formes e inscrições em campeonatos. 
“Mas as jogadoras pagam para via-
jar”, observou nunes.

“as meninas não recebem salário, 
mas ganham ajuda de custo por algu-
mas partidas em época de competição 
nacional. Só que não têm carteira as-
sinada, nem salário, mas o masculino 
tem”, destacou o coordenador. Para 
ele, é uma questão de cultura. “O fu-
tebol masculino envolve milhões, tri-
lhões, e o futebol feminino agora que 
está começando por meio de projetos 
da Fifa, Conmebol, CBF, estão agora 
investindo no feminino, mas vai ser 
muito difícil alcançar o patamar do 
masculino, porque eles acham que o 
futebol feminino precisa evoluir muito 
mais ainda”.

Procurado, o conselheiro arley 
Carlos informou que os patrocínios 
são repassados às equipes quando 
há competições federadas, que só 
começam no mês de maio. Segundo 
ele, não é obrigação do time ajudar 
a participar de futebol amador. além 
disso, destacou que todas as equipes 
femininas do Mixto são consideradas 
amadoras por não estarem na série 
a1 ou a2 do Campeonato Brasileiro. 
“Quando a equipe chegar lá, aí sim o 
Mixto tem que pensar em dar uma aju-
da de custo”, comentou à reportagem. 

Segundo ele, a Confederação Bra-
sileira de Futebol tem uma regra que 
diz que todo clube que chega à série a 
do Campeonato Brasileiro tem que ter 
uma equipe feminina, e isso fez com 
que o número de concorrentes au-
mentasse. “Quando o Mixto chegou 
ao a2, não tinha essa exigência, tinha 
menos concorrência”, destacou. ele 
ainda informou que um time de série 
a1 não custa menos de r$ 200 mil, 
valor que gastou, em média, o time 
profissional do Mixto.
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CrIMeS eM aLta

134 são conduzidos a delegacias todo dia
número é alarmante e revela que a polícia tem trabalhado para coibir as ações criminosas ocorridas em Mato grosso

Por Jefferson Oliveira

urante coletiva realizada nesta 
quarta-feira (11) no Quartel do 
Comando geral da Polícia Mi-
litar em Cuiabá, foi divulgado 
o balanço trimestral das ações 
da corporação em 2018. O es-

tudo revela que 134 pessoas são conduzidas a 
delegacias por dia no estado. Destas, 50 são 
presas em flagrante.

a Polícia Militar informou que tem realiza-
do diversas operações e ações no combate prin-
cipalmente ao tráfico de drogas, roubos e furtos 
em Mato grosso. De janeiro a março deste ano, 
12.087 pessoas foram conduzidas às delegacias 
pela PM, número 11% menor que no mesmo 
período de 2017, porém revela um dado assus-
tador no estado quanto ao cometimento dos 
mais variados crimes diariamente.

neste ano, além das conduções, a Polícia 
Militar realizou a apreensão de 900,1 quilos de 
entorpecentes, o que dá uma média de 10 quilos 
de drogas apreendidas por dia em comparação 
com os três primeiros meses do ano passado. 
Isso reflete aumento de 208% na apreensão de 
drogas no estado.

“as ações e operações da Polícia Militar 
têm acontecido em todos os 141 municípios e 
o grande número de apreensões de drogas é re-
flexo disso, além da colaboração da população 
por meio do disk-denúncia da PM, pelo número 
0800 65 39 39, pelo qual o cidadão faz a denún-
cia anonimamente”, revelou o subchefe de es-
tado Maior da Polícia Militar, coronel Henrique 
Correia da Silva Santos. 

Outro aumento destacado pela polícia du-
rante a coletiva é a apreensão de simulacros 
(imitação ou cópia de arma de fogo) que au-
mentou 7% em comparação com o mesmo 
período de 2017. O coronel Henrique Santos 
destacou que esse aumento de apreensões de 
armas de brinquedo é devido às abordagens e 
intensificação do trabalho da Polícia Militar.

“a apreensão de simulacros cresceu e a 
de armas de fogo diminuiu, isso é reflexo da 
negociação do crime. Muitos criminosos não 
possuem arma de fogo e acabam alugando para 
cometimento dos delitos. Com a ação mais efe-
tiva da polícia, esses bandidos têm receio de 
alugar as armas, pois se alugar e a perder, ele 
tem que pagar o valor da arma a quem alugou, 
então muitos passaram a usar o simulacro para 
cometer roubo e intimidar as vítimas”, disse o 
coronel Henrique Santos.

Um exemplo do que o coronel Henrique 
Santos relatou foram duas situações nesta se-
mana em que marginais utilizaram armas de 
brinquedo para cometer crimes, porém acaba-
ram sendo presos pela Polícia Militar em fla-
grante logo na sequência.

na terça-feira (10) à noite, um jovem de 18 
anos e um adolescente de 16 foram detidos pela 
Polícia Militar em flagrante após fazer uma fa-
mília refém durante um roubo no bairro Dom 
aquino, em Cuiabá.

Segundo uma das vítimas narrou no boletim 
de ocorrência, a dupla chegou a um estabeleci-
mento de lanches perguntando o valor do pro-
duto e, ao obter a resposta, acabou anunciando 
o roubo. em seguida, obrigou a mulher a entrar 

D
em uma residência, de onde reco-
lheram vários objetos e, quando 
iam fugir, acabaram surpreendi-
dos pela Polícia Militar.

a equipe do Batalhão de ron-
das Ostensivas tático Móvel 
(rotam) compareceu ao endere-
ço e iniciou as negociações após 
a dupla fazer quatro moradores 
reféns. a todo instante os ladrões, 
em estado alterado, se negavam 
a se entregar e apontavam uma 
arma para a cabeça de uma crian-
ça de 7 anos de idade. 

após um tempo de negocia-
ções, os ladrões se entregaram e 
foram encaminhados ao Cisc Pla-
nalto para serem tomadas as me-
didas cabíveis. Com os ladrões, 
os PMs apreenderam um simula-
cro de arma de fogo cor preta tipo 
pistola.

“neste caso, os ladrões ra-
pidamente se renderam, mas 
percebe-se que em muitas ações desse tipo se 
leva horas para resolver a situação. neste caso, 
eles se renderam rapidamente, segundo acre-
ditamos, por estarem fazendo uso de simula-
cro e não uma arma de verdade”, completou o 
coronel.

ainda na terça-feira, à tarde, a PM pren-
deu um ladrão de 22 anos que roubou um ve-
ículo na região do bairro Duque de Caxias e 
foi preso durante uma perseguição policial na 
avenida Ulisses guimarães, próximo à Lagoa 
encantada. 

O criminoso tentou fugir e se esconder em 
um matagal. ao ser descoberto pelos PMs, 
apontou uma arma de brinquedo na direção dos 
militares, que fizeram sua prisão. “Tem aumen-
tado o número de ações usando este material e 
acreditamos que é em virtude da forte presença 
da Polícia Militar e do aumento das operações”, 
explica o subchefe. Com armas de verdade 
sendo apreendidas, começam a apelar para os 
simulacros. 

Comandante do Cr-II, coronel alessan-
dro Ferreira da Silva, responsável por Várzea 

grande (região Metropolitana da Capital), 
acrescentou que o uso de simulacro aumentou 
também em virtude da lei brasileira.

“Outro fator é que caso um cidadão seja 
preso com arma de brinquedo cometendo al-
gum crime, a pena dele é menor do que se for 
pego com arma de fogo algumas armas de 
brinquedo têm sua venda permitida, outras são 
proibidas de acordo com a legislação”, revelou. 
acontece que na hora do roubo a vítima não vai 
ter calma ou parar para conferir se a arma é real 
ou de brinquedo. 

a pena para o criminoso que for pego uti-
lizando arma de brinquedo é a mesma para o 
ladrão que usa arma de fogo, porém no Código 
Penal não há lei que proíba o cidadão de andar 
com simulacro e só se torna crime o uso dele 
quando a pessoa o usa para cometer roubos e 
fazer ameaças a outra pessoa. 

O artigo 157, parágrafo 2º, inciso I, diz que 
como emprego de armas são considerados: 
arma de fogo, arma branca (considerada arma 
imprópria), faca, facão, canivete e quaisquer 
outros artefatos capazes de causar dano à in-

elegacia Fluvial de Cuiabá e 
polícia Civil de Chapada dos 
Guimarães abriram inquéritos 
independentes para apurar 

as circunstâncias em que Luiz Carlos de 
Alvarenga Júnior perdeu a vida

A Marinha do Brasil, por meio da de-
legacia Fluvial de Cuiabá, e a polícia Civil 
de Chapada dos Guimarães instauraram 
inquéritos paralelos para apurar a morte 
do médico Luiz Carlos de Alvarenga Júnior, 
39, morto após ser atropelado por uma 
lancha no lago de Manso, em Chapada dos 
Guimarães (65 km de Cuiabá) na noite de 
sábado (7).

depois do acidente, amigos iniciaram as 
buscas para encontrar o corpo do médico e 
o cadáver foi localizado somente no início 
da madrugada de domingo (8). A Marinha 
informou que as causas do acidente ainda 
são desconhecidas e o inquérito irá apurar 
de quem é a responsabilidade do acidente. 

em Chapada dos Guimarães, a polícia 
Civil começa a ouvir as pessoas que ocu-
pavam a lancha que atropelou Luiz Carlos, 
inclusive o piloto. Segundo informações 
de amigos de Luiz, a moto aquática dele 
estava trafegando entre duas lanchas, 

D

atRoPeLado PoR LaNCha

Marinha e PC investigam morte de médico no Lago do Manso
quando em determinado momento a vítima 
e um amigo que estava na garupa do jet-ski 
caíram na água e a lancha que vinha atrás 
acabou atropelando Luiz.

Após o acidente, Luiz submergiu e o Corpo 
de Bombeiros foi acionado, mas o corpo foi 
achado pelos próprios amigos. em fevereiro 
deste ano, a delegacia Fluvial de Cuiabá in-
tensificou as ações de fiscalização do tráfego 
aquaviário, com o uso do etilômetro (bafô-
metro), nas áreas de maior concentração de 
embarcações de esporte e recreio em sua área 
de jurisdição.

As equipes de inspetores navais foram 
empregadas nas baias de Chacororé e Siá 
Mariana, em Barão de Melgaço e no Lago do 
Manso, em Chapada dos Guimarães. Na oca-
sião, foram realizadas 66 abordagens, com 27 
notificações e quatro apreensões.

em 2015, o Circuito Mato Grosso relatou 
a falta de segurança e fiscalização na região, 
e o comandante da delegacia Fluvial de 
Cuiabá na época, capitão Alessandro Nona-
to, informou que a Marinha contava apenas 
com uma embarcação na região de Manso, 
para fiscalizar 432 km² de extensão e que 
as fiscalizações aconteciam aos sábados e 
domingos, das 6h às 19h. 

tegridade física do ser humano ou de coisas, 
como por exemplo uma garrafa de vidro que-
brada, um garfo, um espeto de churrasco, uma 
chave de fenda etc., não entrando neste mérito 
o simulacro.

até 2002, prevalecia a Súmula 174 do Su-
perior tribunal de Justiça que aumentava a 
pena do criminoso que fosse pego fazendo o 
uso de arma de brinquedo, mas essa súmula foi 
cancelada, de modo que atualmente, no crime 
de roubo, a intimidação feita com arma de brin-
quedo não autoriza o aumento da pena.

na internet facilmente é encontrada a venda 
de armas de brinquedo a qualquer cidadão e o 
envio é feito pelos Correios. Quem realiza a fis-
calização de venda deste tipo de armamento é o 
exército brasileiro e em dois estados a venda de 
réplicas de armas de fogo já foi proibida, mas 
nos demais continua liberada. 

Combate às facções criminosas
ainda durante a coletiva, a Polícia Militar 

destacou o trabalho realizado no combate às 
facções criminosas em Mato grosso. O coronel 
Henrique Santos explicou que em relação aos 
vídeos e ‘salves’ divulgados por facções nas re-
des sociais no mês de março e início de abril, 
somente a Polícia Militar prendeu 11 integran-
tes do Comando Vermelho.

“O nosso serviço de inteligência tem tra-
balhado incessantemente para identificar essas 
pessoas, coletar informações a respeito das fac-
ções criminosas. Só nós (PM) identificamos e 
prendemos 11 pessoas, fora as ações da Polícia 
Civil, que também vem coibindo a ação destas 
facções em nosso estado”, relatou.

“as operações da polícia tanto na área de 
inteligência, na identificação dos autores dos 
‘salves’ nos vídeos, quanto a ostensiva em re-
lação às pichações em muros, têm surtido re-
sultado positivo e nove pessoas já foram presas 
por apologia a facções e temos observado que 
isso tem cessado e não têm mais chegado ao 
conhecimento da polícia ou imprensa vídeos 
que fazem apologia ao crime, mostrando que as 
ações têm surtido efeito e que iremos continu-
ar”, completou Henrique Santos.

o capitão revelou que com apenas uma 
embarcação não era possível fazer uma fis-
calização eficiente e abordar todas as embar-
cações na região. “existe uma média de 150 a 
200 embarcações fixas transitando, além das 
rebocadas, que são flutuantes, e não há como 
estimar a quantidade exata que transita no lo-

cal nos finais de semana”, revelou o capitão.
A reportagem entrou em contato com 

a delegacia Fluvial da capital para respos-
tas sobre a fiscalização atual na região e 
controle das embarcações, porém até o 
fechamento desta matéria não obtivemos 
resposta da instituição. 
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A P R E S E N T A :

aBOnO SaLarIaL

Por Conjur

Justiça determinou que bancos convoquem aqueles que não receberam abonos salariais nos últimos cinco anos 

esse domingo, 8 de abril, foi realizada 
a prova de 1ª fase do XXV exame de 
ordem, e a primeira impressão que 
temos do conjunto da prova é que 
o nível foi elevado, com uma prova 

difícil e com relativa aprovação de candidatos 
para a 2ª fase.

Na verdade, apenas saberemos o índice de 
aprovação quando a FGV publicar a lista preli-
minar de aprovados (dia 23/4). Nesse momento, 
temos apenas o gabarito preliminar, o definitivo 
apenas dia 8/5.

Quem está com 40 pontos precisa se 
preocupar?

Até o dia 23/4 – data da publicação da lista 
preliminar de aprovas – a oAB/FGV poderá 
alterar o gabarito e, consequentemente, quem 
havia “acertado” a questão poderá sofrer a 
diminuição da nota. Após a publicação da lista 
preliminar, não será mais possível a troca de 
gabarito e, portanto, eventual identificação de 
erro na questão gerará a sua anulação.

Qual o efeito em caso de anulação de 
questões?

Caso a oAB/FGV realize a anulação de ques-
tão do exame de ordem, a respectiva pontuação 
é atribuída a todos os candidatos que tiverem 
errado o referido item. Aqueles que acertaram 
a questão anulação não serão prejudicados ou 
beneficiados, uma vez que a pontuação já havia 
sido considerada. Após a publicação da lista 
preliminar (em 23/4), qualquer alteração de 
gabarito não prejudicará aqueles que tiverem 
sido aprovados na primeira lista.

Como iniciar a preparação para a 2ª fase 
oaB?

Nossa sugestão é no sentido de que candi-
datos com 39 pontos iniciem a preparação para 
a 2ª fase. Lembramos que o resultado definitivo 

apenas será publicado em 8/5. Candidatos com 
38 pontos devem fazer uma análise pessoal da 
questão, uma vez que precisam da anulação de 
duas questões (e que tenham errado).

para aqueles que tiveram 37 pontos ou me-
nos, a sugestão é que aguardem a publicação do 
resultado definitivo em 8/5.

Quem fez 40 pontos, o que deve fazer?
Candidatos que alcançaram 40 pontos de-

vem iniciar a preparação para a 2ª fase, uma 
vez que não é comum a alteração de gabarito 
pela oAB/FGV (vide tabela anterior).

Como elaborar o recurso contra a prova de 
1ª fase?

o prazo para a interposição dos recursos 
terá início apenas em 24/4, com apresentação 
exclusivamente por meio eletrônico. o recurso 
é interposto pelo próprio candidato (único com 
legitimidade pelo edital), dentro do prazo, com 
o preenchimento de formulário eletrônico no 
site da oAB/FGV. para auxiliar os candidatos, 
até 20/4, publicaremos as orientações de re-
curso e texto com sugestão de argumentos para 
fundamentação.

37, 38, 39 e 40 pontos na 1ª fase 
oaB! e agora?

aRtIGo

trabalhador que não efetuou o 
saque do Programa de Integra-
ção Social (PIS) e do Programa 
de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep) no 
prazo definido em cronograma 

não perde o direito ao benefício, ainda que o 
valor tenha sido restituído ao Fundo de ampa-
ro ao trabalhador (Fat).

esse foi o entendimento da 2ª Vara Cível 
Federal de São Paulo ao determinar que o 
Banco do Brasil e a Caixa econômica Fede-
ral convoquem todos os trabalhadores que não 
receberam abonos salariais do PIS e do Pasep 
nos últimos cinco anos para sacar o dinheiro. 
a ordem judicial se estende aos estados de São 
Paulo e Mato grosso do Sul, que compõem a 
3ª região da Justiça Federal.

a sentença condenou ainda a União a pagar 
r$ 477 mil a título de danos morais coletivos. 
O montante deve ser depositado no Fundo de 
Defesa de Direitos Difusos. “Deve ser reco-
nhecido o dano moral causado a toda a coleti-

vidade de beneficiários que não tiveram acesso 
à informação, ao abono ou à atendimento judi-
cial que permitisse o saque desses valores, em 
face da União Federal”, diz a sentença.

a decisão atende a um pedido do Minis-
tério Público Federal em São Paulo, que, em 
ação civil pública, questionou as regras fixa-
das pela União por meio de resoluções que es-
tipulam um prazo para o saque. Caso o traba-
lhador não respeite o cronograma, os valores 
são automaticamente revertidos para o Fat, 
não conseguindo mais receber o pagamento 
diretamente nas agências.

ao julgar o pedido, a Justiça Federal de 
São Paulo entendeu ser ilegítima a limitação 
temporal para saque do abono anual do PIS/
Pasep, bem como a reversão dos valores não 
sacados para o Fundo de amparo ao trabalha-
dor, o que exige a necessidade de alvará judi-
cial para seu saque. 

assim, determinou que os bancos con-
voquem os trabalhadores que têm direito ao 
benefício nos últimos cinco anos, mesmo 
prazo que a Fazenda Pública tem para fazer 
cobranças.

a sentença também determina que, por 
esse período, os valores não devem ser rever-
tidos ao Fat, e sim depositados em conta re-
munerada, permitindo que o saque seja feito 
independentemente de alvará judicial.

(Com informações da Assessoria de Impren-
sa do MPF-SP)

PROf. DaRlan BaRROSO é Mestre em direito. especia-
lista em direito processual Civil pela puC/Sp. professor 
de direito processual Civil e direito Internacional no 
damásio educacional 
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ar atenção ao cidadão e manter 
as portas do gabinete abertas 
para o povo, sem deixar de seguir 
os princípios constitucionais da 

unicidade, indivisibilidade e independência 
funcional. essa foi a principal mensagem da 
Corregedoria Nacional do Ministério público, 
durante o encontro regional de Membros 
em estágio probatório, ocorrido no mês de 
março, em Maceió. o evento foi promovido 
para promotores de justiça do Ministério pú-
blico estadual de Alagoas (Mpe-AL) e contou 
com a colaboração da Corregedoria-Geral da 
procuradoria-Geral de Justiça e da unidade 
de Capacitação do Conselho Nacional do 
Ministério público (CNMp). 

o evento foi aberto com um momento 
de reflexão que tratou sobre determinação. 
Na sequência, a mesa de honra foi composta 
para os discursos oficiais do procurador-
geral de justiça de Alagoas, Alfredo Gaspar 
de Mendonça Neto, e do corregedor-geral de 
Ministério público estadual de Alagoas, Lean 
Araújo.  “A Corregedoria Nacional e os novos 
desafios do Ministério público brasileiro” foi 
o tema da palestra de abertura de evento, 
que foi ministrada pelo corregedor nacional 
do Ministério público, orlando rochadel 
Moreira. 

“Quando estiverem abarrotados de 
demandas nas suas promotorias e sem 
paciência para o trabalho, vocês precisam 
se perguntar: como eu posso reclamar se 
escolhi uma das profissões mais bonitas, 
que levam amor e cidadania ao cidadão? 
estou num cargo que tem que dar atenção à 
população, vou me recusar a ajudar aqueles 
que me procuram? eu escolhi por idealismo 
proporcionar o exercício da cidadania? Isso 
deve ser questionado a si próprio. Vocês 
têm que saber se essa é a sua vocação. e 

CNMP recomenda atuação mais 
próxima da população
Por Ascom CNMP

D
se a resposta for se doar ao próximo, sigam 
o seu caminho como promotor”, aconselhou 
rochadel. 

o corregedor também falou sobre a quali-
dade do trabalho que deve ser desempenhado. 
“A Corregedoria tem que fazer diferença na 
realidade dos promotores. Não queremos 
quantidade e sim qualidade. Nosso desejo não 
é saber sobre o número de processos. podem 
até ser poucos, o importante é que sejam 
ações capazes de mudar a realidade de uma 
comunidade, capazes de transformar vidas. e 
a gente também sabe que alguns desses pro-
cessos vão demorar muito, vão ter andamento 
complicado, no entanto, é fundamental que 
eles tenham a atenção do promotor”, destacou. 

“outra orientação que estamos trazendo é 
que devemos fazer é seguir a Constituição, ela 
deve ser o nosso norte, o nosso roteiro. Suas 
concepções pessoais vêm depois das leis e 
não devem ser externadas. especialmente nas 
redes sociais, prestem muita atenção no que 
é postado. As manifestações dos promotores 
de justiça devem ser tornadas públicas por 
meio da atuação funcional, com linguagem 
técnica e respeitosa, de modo que a população 
veja que o trabalho está sendo feito, de uma 
maneira imparcial. opiniões pessoais quando 
são publicizadas põem em risco de colocar 
na berlinda o papel do Ministério público”, 
alertou o corregedor nacional. 

encerrando sua fala, orlando rochadel 
chamou atenção para o fato de o povo ser o 
maior aliado do Mp brasileiro. “Temos que ter 
a sociedade como parceira e amiga. uma insti-
tuição que não caminha ao lado da população 
não irá muito longe. A essência o Ministério 
público é estar perto das pessoas. Lembrem-
se que vocês podem mudar a vida de muita 
gente, a começar pelo olhar carinhoso e o 
atendimento acolhedor. recordem-se que há 
coisas que antecedem o cargo de promotor, 
que é a condição de ser humano”, afirmou. 

n

Direito a saque PIS/Pasep permanece



inalizou-se esta semana a 
edição A INVENÇÃO DO 
SILÊNCIO no Clube Arsenal 
de Leitura.  O Sesc, em 
parceria com o In-Próprio 
Coletivo e junto à professora 
Drª Maria Elisa Rodrigues 

(UFMT), abriu um espaço para descontruir 
um silêncio arcaico e imemorial, produzido 
dentro de um sistema patriarcal sustentado 
pela marginalização daquilo que é feminino. 
Participei como leitor e aproveito para sublinhar 
a potencia que essas discussões levantaram. 
As organizadoras recorreram à produção 
literária de quatro mulheres para, com isso, 
tentar desvendar as tramas sutis desse processo 
que ainda persegue os diversos recortes da 
categoria mulher e, com isso, erguer reflexões 
acerca de questões de gênero que versam sobre 
o feminino na sociedade em que vivemos. 
“Buscamos observar como esse processo de 

invenção do silêncio se impôs, mas também 
como, ao mesmo tempo, por meio da narrativa, 
as mulheres se insurgiram contra ele, abriram 
brechas, criaram passagens para se fazerem 
ouvidas, num claro indício de que a obra 
literária não se encerra em si mesma e pode, 
também, nos impulsionar a uma imprescindível 
reflexão crítica sobre a condição de ser mulher 
na contemporaneidade”, comentavam no inicio 
da noite, enquanto distribuíam os textos para 
lermos juntos. Para aumentar a aprendizagem 
nos encontros de leitura o in-Próprio Coletivo 
selecionou algumas artistas visuais para 
que suas obras/imagens contribuíssem com 
a discussão. Foram elas: Rosana Paulino, 
Ana Mendieta, Mag Magrela e o movimento 
boliviano Mujeres Creando. Enquanto líamos e 
conversávamos, podíamos observar, numa TV 
em loop, a passagem de obras dessas artistas. 

Parabenizo o SESC ARSENAL, o in-Próprio 

Coletivo e a professora Drª Maria Elisa 
Rodrigues pela organização e qualidade dos 
bate-papos após as leituras. O fascinante é que 
não saímos dali com respostas ou certezas, mas 
tivemos a possibilidade de trocar ideias e lidar 
com a complexidade ainda expandindo com 
estes temas. Ler, ouvir, discutir sobre questões 
de gênero é sempre problematizar e aprender 
com as filigranas da existência humana. Se você 
perdeu estes encontros memoráveis, busque e 
leia os textos dos encontros:
1 - “A menor mulher do mundo”, de Clarice 
Lispector, do livro Laços de família
2 - “Uma sociedade, de Virgínia Woolf, do livro 
A marca na parede e outros contos
3 - “O papel de parede amarelo”, de Charlotte 
Perkins Gilman, do livro homônimo
4 - “Ana Davenga”, de Conceição Evaristo, do 
livro Olhos d’água

INFO: (65) 98105 2449
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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.

QUEM É EDILAINE DUARTE ?

d i l a i n e  D u a r t e  t e v e 
uma bri lhante estreia 
c i n e m a t o g r á f i c a 
protagonizando o curta-
metragem de Caru Roelis, 
no qual interpretou Emily, 

e logo na decolagem ganhou o prêmio de 
Melhor Atriz na mostra Lugar de Mulher é 
no Cinema, de Salvador. Mas seu percurso 
vem da performance e passou pelo teatro de 

rua. Com o escritor e performer Caio Ribeiro, 
desenvolveu um trabalho de oficinas chamado 
Teatro Laboratório Experimental, no Sesc 
de Rondonópolis e na Casa Cuiabana, na 
capital. Ainda na parceria com Caio, teve 
uma vivência como clown num espetáculo 
chamado Noite dos Clowns, com o querido 
Carlão dos Bonecos.  Atualmente os dois 
trabalham pesquisando o corpo e poéticas 
contemporâneas na "Poesia-Performance", 

em que selecionam poesias de escritores de 
Mato Grosso e preparam performances. A 
primeira apresentação foi no Inverno Literário 
Cuiabano, na Academia Mato-grossense 
de Letras, com poesias de Marília Beatriz 
Figueiredo. A segunda, no lançamento do 
livro Colecionador de Tempestades, de Caio 
Ribeiro. Outra apresentação foi na posse do 
imortal Aclyse de Matos e a mais recente, do 
atual presidente da Academia, Sebastião Carlos 

Gomes de Carvalho, realizada também na 
Casa Barão de Melgaço. Assim delicadamente 
preparando performances e construindo 
com muito talento sua carreira, Edilaine 
reveza também seu tempo como acadêmica 
de Ciências Sociais na UFMT. Diante de 
sua premiação em cinema, acompanhando 
seu trabalho nas artes cênicas do Estado, o 
CIRCUITO MATO GROSSO torce por sua 
vibrante atuação. 

E

21, atriz e performer. Começou 
seus trabalhos em 2011 através 
de oficinas de atuação ministradas 
pelo Grupo de Teatro Cena Onze. 
No Liceu Cuiabano foi uma das 
fundadoras do grupo THEATREUS. 
Ao f inal izar  o Ensino Médio, 
Edilaine Duarte ingressou no grupo 
Tibanaré, com direção de Jefferson 
Jarcem, e participou das montagens 
de “Passeio Noturno” e “Fiu-Fiu”. 

Pouquíssimos têm a coragem e a força de Edilaine em 
cena. APLAUSOS! INFO: (65) 99232 7577

A INVENÇÃO DO SILÊNCIO

F

Mag Magrela 

Rosana Paulino

Ana MendietaMovimento Boliviano Mujeres Creando



SUMA INTELIGÊNCIA
 Para a melhor referência de uma cuiabana 

nata nestes 299 anos de aniversário de Cuiabá, 
brindamos à Prof.ª Edna Maria Albuquerque 
Affi, que deixou um legado de sabedoria, inte-
ligência e competência em sua terra natal. Esta 
cuiabana sempre foi o nosso orgulho, falava 
francês, espanhol e português corretamente, le-
cionou por muitos anos, fez parte do Conselho 
Estadual de Educação, do qual foi presidente por 
várias vezes, foi várias vezes homenageada com 
diversas medalhas pelos relevantes serviços 
prestados, e ficou conhecida nacional e interna-
cionalmente. Por vários anos, com toda compe-
tência e maestria, assumiu a diretoria da Escola 
Técnica Federal de Mato Grosso, abrindo vários 
cursos profissionalizantes. Nascida no lendário 
bairro do Porto, ali na Rua São Joaquim, no casa-
rão do Cel. José Antônio de Souza Albuquerque 
(seu avô) – até hoje esse casarão existe em frente 
ao Sesc –, a Prof.ª Edna Affi é uma cuiabana que 
nos orgulha pelos relevantes serviços prestados 
a Cuiabá como pessoa de suma inteligência.              

PROFESSORA EDNA AFFI, A MARCA 
CUIABANA

 Nestes olhares que te fascinam, a intelectual 
prof.ª Edna Affi viu uma Cuiabá com crescimen-
to futurista, espalhando o progresso e sendo o 
espelho do país. Bem no começo da sua carreira 
profissional, lecionou no Colégio das Irmãs e no 
Ginásio Campo-Grandense, em Campo Grande, 
antes da divisão. Nas férias visitava Cuiabá e ma-
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tava as saudades dos corações cuiabanos, das fa-
mílias, das reuniões sociais, das tradicionais fes-
tas religiosas, da culinária, do antigo bairro do 
Mundéu, tudo tocava no seu saudosismo. Ela via 
a sociedade cuiabana com os gostos refinados, 
as mulheres elegantíssimas, com trajes importa-
dos, bem como os calçados e adereços. Depois 
de ser durante muito tempo o centro cultural da 
região, Cuiabá começou a perder essa caracte-
rística e a estagnar-se culturalmente, apesar das 
iniciativas particulares de esforçados e sensíveis 
cuiabanos que perceberam esse declínio. Prof.ª 
Edna Affi é a marca cuiabana que reluz em nos-
sas almas!

CUIABANA REALIZADA   
Brindar Cuiabá rumo aos 300 anos é lem-

brar-se da simplicidade e integridade da dinâ-
mica prof.ª Edna Maria Albuquerque Affi. Ela foi 
casada com José Affi (Nonô); desta sólida união 
teve seus filhos: Margareth, Elisabeth, José Má-
rio e Maria de Lourdes (Tuca), os seus netos: 
Otávio Vinicius, Andréa, Anelise, Otaviano, Sil-
via, Luiza, Marina e Guilherme, e nove bisnetos, 
que eram um verdadeiro orgulho do casal. Eles 
foram um casal realizado por tudo que constitui 
as bênçãos de Deus, tiveram uma família uni-
da, tudo dentro da formação familiar. José Affi e 
prof.ª Edna Affi eram presença obrigatória nos 
eventos sociais vividos na tradicional sociedade 
cuiabana. Viviam os eventos religiosos das festas 
do Senhor Divino e São Benedito, participavam 
dos movimentos culturais através das amigas: 
Zulmira Canavarros, Guilhermina de Figueire-
do, Aidinha Epaminondas, Mariana Palma, Elza 
Nigro e Maria de Lourdes Oliveira, na poesia e 
na musicalidade. Com enorme gratidão, foi agra-
ciada com o “Troféu Edna Affi”, festa pilotada 
por este jornalista no “Gente que Acontece”. Na 
administração do prefeito Wilson Santos, pelos 
relevantes serviços prestados o nome Avenida 
Prof.ª Edna Maria Albuquerque Affi foi dado à 
Avenida das Torres. Ela continuará sendo sem-
pre lembrada em sua terra natal!
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Carlinhos é jornalista
e colunista social 
cultura@circuitomt.com.br

urante os séculos, a política teve 
muitos nomes. Na Grécia, os po-
deres das cidades-estados. Na 
Idade Média, a informação (ou 
a falta dela). No feudalismo, a 
burguesia. Mas sempre com um 

ingrediente comum: a ganância. Comumente 
presente entre 30 de 20 políticos, ela faz o povo 
pobre, desde sempre a maior parte da popula-
ção, ter a menor representatividade. Vivemos 
num mundo onde a ignorância é uma virtude, 
pois sendo ignorantes apenas o que tem de di-
nheiro basta. É o que chamamos de liberalismo: 
defendido de Lula a FHC e por toda a população 
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João Carlos Manteufel, 
Publicitário, cineasta, pai do 
João, da Maria e do Francisco.

D

Além do 
capitalismo
brasileira. É ele que faz o mundo caminhar a 
passos largos para uma hecatombe.

A liberdade política é uma ideia e não uma 
realidade. É preciso saber aplicar essa ideia, 
quando for necessário atrair as massas popula-
res ao seu partido com a isca duma ideia, se esse 
partido formou o desígnio de esmagar o parti-
do que se acha no poder. E eis onde aparecerá 
o triunfo de nossa teoria: as rédeas frouxas do 
poder serão logo tomadas, em virtude da lei da 
natureza, por outras mãos porque a força cega 
do povo não pode ficar um dia só sem guia, e o 
novo poder não faz mais do que tomar o lugar do 
antigo enfraquecido pelo liberalismo.

Basta deixar algum tempo o povo governar-
se a si mesmo para que logo essa autonomia se 
transforme em licença. Então, surgem dissen-
sões que em breve se transformam em batalhas 
sociais, nas quais os Estados se consomem e em 
que sua grandeza se reduz a cinzas. A política 
nada tem de comum com a moral. O governo que 
se deixa guiar pela moral não é político, e, por-
tanto, seu poder é frágil. Aquele que quer reinar 
deve recorrer à astúcia e à hipocrisia. *

O emburrecimento das massas é um plano 
a longo prazo, datado, que existe desde que o 
mundo é mundo. E o duro, que, todos já sabem, 
quem sofre no final dessa triste história.

* Trecho do livro “Os protocolos dos sábios de 
Sião”, de 1917.



Todos convidados para a segunda temporada do show ‘Traz Pra Cá 
Pra Raspá’ do Grupo Mesa pra 6. Presença de palco, afinação e um 
repertório muito legal fazem deste show um dos momentos mais in-

críveis da música 
de nosso Estado. 
Se você perdeu a 
estreia, aproveite 
esta oportunida-
de para assistir 
um espetáculo 
realmente de pri-
meira linha, para 
todas as idades! 
Domingo 15 de 
abril às 20h no 
Teatro do Cerra-
do Zulmira Cana-
varros. Ingressos 
a R$ 10,00. INFO: 
(65) 3313 6878.
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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

Nesta sexta 13 de abril às 19h no Metade Cheio comemoramos 
dois anos do portal CIDADÃO CULTURA, um site essencial que po-
tencializa a difusão das artes. A noite de aniversário, com entrada 
franca, terá pocket shows de Amauri Lobo, André Balbino, Caio 
Mattoso, Eduardo Ferreira, Estela Ceregatti, Fabrício Chabó, Hend-
son Santana, Jhon Douglas e Rapper Azul. INFO: (65) 3359 2556.

Focando principalmente o cinema de gênero fantástico, como 
terror e ação, Armando Fonseca, Raphael Borghi e Kapel Furman, 
da Infravermelho Filmes e do Cinelab, vão demonstrar e ensinar 
como utilizar técnicas de efeitos especiais para cinema: roteiro, 
edição, efeitos de composição e correção de cores. Nesta quarta 
18 de abril às 19h no cine do Sesc Arsenal. Inscrições: http://
bit.ly/PalestraCinemaIndependenteefeitosespeciais. INFO: (65) 
3616 6900.

aNiVErSÁrio Do CiDaDÃo Cultura >

SEVERINA - SESSÃO VITRINE PETROBRAS >

mESa pra 6 >

A Casa do Parque convida a todos para sua 5a Blues com o 
repertório sensacional da Banda Stone Flower. Quem vai numa 
quinta sempre volta. É o melhor do blues com Elvis Presley, B.B. 
King, Robert Jhonson, Muddy Waters e Johnny Cash. INFO: (65) 
3365 4789 e 98116 8083. 

tÔ ViaJaNDo >

StoNE FloWEr >GARIMPO CULTURAL
Por Luiz Marchetti

palEStra CiNEma iNDEpENDENtE E EFEitoS ESpECiaiS >

A terça 17 de 
abril promete o fil-
me Severina (Felipe 
Hirsch, Brasil/Uru-
guai, 2017, 103’), 
um dos mais espera-
dos filmes da nossa 
atualidade.  Dono 
de livraria (Javier 
Drolas) é enreda-
do no mistério de 
uma mulher (Carla 
Quevedo): sedutora 
e enigmática, de na-
cionalidade incer-
ta, ela rouba livros. 
Como em um sonho, 
o homem, desorien-
tado, considera que 
a borda fina entre o 
racional e o irracio-
nal não é mais confi-
ável. Será às 19h no 
Cine Teatro Cuiabá, com entrada de R$ 4,00 e R$ 2,00 (meia). 
Classificação: 16 anos. INFO: (65) 2129 3848 e 99635 3486.

Depois de dez anos viajando 
pelo Brasil e realizando alguns 
shows internacionais, o co-
mediante Fábio Rabin co-
leciona histórias e obser-
vações de um brasileiro 
viajante. Com produção 
local da Sparta Produções, 
esta comédia stand up 
será apresentada neste 
domingo 15 de abril às 
20h no Cine Teatro Cuia-
bá. Plateia: R$ 70,00 e R$ 
35,00 (meia), mezanino: 
R$ 60,00 (inteira) e R$ 
30,00 (meia). Classificação 14 
anos. INFO: (65) 2129 3848 e 
99635 3486.

http://https://goo.gl/p1VYvd
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ada um carrega dentro si uma 
força e um som. Vivendo em har-
monia, de acordo com sua nota 
e força, o caminho a ser seguido 
estará indicado por setas. Cada 

pessoa deve carregar seu pensamento com 
poder e sabedoria, de acordo com seu cora-
ção e seu modo de vida. Quando o pensamen-
to é negativo, as forças giram contrárias no 
campo áurico, e o resultado é a diminuição 
da pressão arterial e do campo magnético. Os 
sintomas são esgotamento mental e estresse. 
Para ter uma vida intensa, carregam seu cor-
po com pensamentos positivos. Não vivam 

apoiadas em suas extensões (ilusão), pois 
se assim o fizerem terão seu sensor dimi-
nuído. É o que digo sempre: “Temos que ser 
e saber para estar” (sempre presente com 
verdade). Sua vida depende do que pensa, 
não esquecendo que para ter bons resulta-
dos terá que aplicar o que é no fundo da sua 
alma e coração, essas coisas ninguém pode 
ludibriar. Pode enganar a todos, mas nunca 
enganarás a ti mesmo. Acho que este deve-
ria ser o primeiro mandamento para ter uma 
vida saudável com sucesso, harmonia, saúde 
e prosperidade. Nos ambientes eu posso in-
terferir conforme a lei do universo que é a 
“Lei da Atração”, pôr os elementos adequa-
dos a cada ponto que vejo que está faltando. 
Como se estivesse lendo uma partitura: se 
falta uma nota, a melodia sai desafinada, aí a 
coloco para emanar uma bela melodia. Cada 
ambiente tem seu tom musical e para a or-
questra tocar num compasso vibrante e har-
monioso a força etérea pessoal e o elemento 
material da morada devem estar na mesma 
sintonia. No quesito pessoal, não posso inva-
dir o etéreo e a mente de cada ser, posso ape-
nas dar as coordenadas, o resto é cada um 
cada um. Para ter um resultado de harmonia 
perfeita, o certo é: cantar e dançar conforme 
sua música pessoal (consciência) e material 
(ambiente trabalho ou residência).

C

Ser e saber

Theresa é arquiteta, consultora 
de Feng Shui e pregadora oficial 
de quadros de amigos
fengshui@circuitomt.com.br
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ltimamente a maior campanha 
bombardeada no Brasil não é da 
política atual, muito menos a eco-
nomia interna, dos campeonatos 
futebolísticos ou das telenovelas, 

e sim sobre o que desejamos para o país no 
futuro.

Os brasileiros, dependendo da região do es-
tado, têm aspectos de necessidades diferencia-
das. Alguns exemplos como clima, topografia, 
proximidade aos centros mais desenvolvidos 
de distribuição de renda, cultura, saúde, educa-
ção e segurança.

A desigualdade social no Brasil é muito no-

tória, ocupando um dos piores lugares na clas-
sificação da ONU. A má distribuição de renda e 
da administração dos recursos, lógica do mer-
cado capitalista (consumo, mais-valia), falta de 
oportunidades de trabalho, investimentos e a 
corrupção desmedida são fatos que atingem di-
retamente a sociedade em geral.

A expressão “jeitinho brasileiro” ou sim-
plesmente “jeitinho” é uma forma de soluções 
visíveis e existentes para os problemas das de-
sigualdades urbanas.

“O Brasil que eu quero” e a maioria dos brasi-
leiros não é este onde a desigualdade social tem 
um crescimento desenfreado, sem nenhum con-
trole e interesse econômico, regional, de gênero 
e religioso. São fórmulas de preconceitos que 
distanciam o país de um futuro que queremos.

Nosso estado é um dos mais crescentes do 
Brasil com tantas diversidades econômicas 
como o agronegócio, expansão das áreas pro-
dutivas, climatização durante as estações do 
tempo, acesso a todos os estados devido a sua 
localização geográfica. Contudo vem sofrendo 
de tanto desprezo, principalmente no meio go-
vernamental e das prefeituras.

É isso o que nós queremos para um Brasil 
crescente, dando exemplo competitivo e sem 
desigualdade para o mundo inteiro.

www.facebook.com/arqedmilsoneid

U

O Brasil que eu 
não quero
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Edmilson é arquiteto 
e festeiro oficial da 
Praça Popular 
cultura@circuitomt.com.br
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onstruída no século XVIII, a 
charmosa Casa Cuiabana, de 
estilo colonial, que passou a 
ser chamada de Centro Cultural 
Casa Cuiabana, patrimônio his-

tórico de Mato Grosso desde 1983, exibe-se 
em azul sobre taipa, adobe e pedra canga. 
Em seu quintal, um teatro de arena agracia 
o espaço, displicentemente, sem se importar 
com a movimentação da avenida.

Depois de um longo e escaldante verão, 
com Edu, retornei à Casa Cuiabana, badala-
díssima pelos famosos saraus de Benedito 
Pinheiro de Campos, carinhosamente cha-
mado de professor Ditinho, na “Exposição 
Literário-ambiental Encantatória 2 Brasil 
Brasileiro”, de Braz Dy Vinnuh. Lá, em móbi-
les, vi poemas a bailar em esculturas móveis, 
equilibradas e harmoniosas, suspensas no 
espaço por fios, que mudam de posição im-
pelidas pelo vento que adentra a casa. Quem 
não viu, precisará esperar outra oportunida-
de, pois a instalação cenoplástica Encanta-
tória passou pela Casa Cuiabana como uma 
aura, um princípio sutil e imaterial, mas que 
mexeu nos fenômenos vitais de quem se in-
ternou em sua poesia.

Conheci Braz em Vilhena, Rondônia, por 
conta de minhas vivências entre os Nambi-
quara, povo lá do Cerrado. Nos encontráva-
mos na Praça Ângelo Spadari, na Major Ama-
rante, avenida mais movimentada da cidade. 

C

Encantatória: um 
Brasil brasileiro 
Braz Dy Vinnuh
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Anna é doutora em História, 
etnógrafa e filatelista.
cultura@circuitomt.com.br 

O hábito da vovó 

ocês lembram como nossos avós 
cozinhavam feijão? Eles costuma-
vam deixar de molho na água de 
um dia para o outro. Atualmen-
te, com a adoção das panelas de 

pressão e a redução do tempo para o preparo 
dos alimentos, essa prática não é mais utiliza-
da. Mas, de acordo com pesquisas científicas 
recentes de Técnica Dietética, esse remolho é 
muito benéfico, pois torna o cozimento mais 
rápido como também produz mudanças na 
composição química das sementes e grãos, 
aumentando a liberação dos seus nutrientes. 

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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Por exemplo: no arroz integral e na quinoa, 
ocorre a modificação de seu perfil de amidos 
pela ação enzimática, deixando os grãos mais 
encorpados, macios e adocicados. Essa ger-
minação melhora a biodisponibilidade de nu-
trientes que são encontrados em maior quan-
tidade do que no arroz e na quinoa feitos na 
hora sem remolho. Em uma pesquisa científi-
ca de 2011 os autores acharam os benefícios 
de prevenir dores de cabeça, funcionamento 
normal do intestino, melhora na digestão com 
a diminuição de flatulência e estufamento ab-
dominal, prevenindo o câncer de cólon e do-
enças cardíacas, regulando os níveis de açúca-
res no sangue e melhorando a saúde mental. 
No caso dos feijões ou outras leguminosas, 
quando se faz o remolho de 8 a 12 horas, além 
de acelerar o cozimento, é possível eliminar 
ou dissolver alguns componentes antinutri-
cionais dos grãos, entre eles os fitatos, taninos 
e ologissacarídeos não digeríveis formadores 
de gases e empachamento. Deve-se deixar de 
molho e depois jogar essa água fora e cozinhar 
em água nova. É nessa água que se encontram 
compostos que causam flatulência e dimi-
nuem a absorção dos minerais e das proteínas 
presentes na alimentação diária. Não se es-
queça de deixar de molho em uma vasilha de 
vidro e tampada.

V

Chegava de bicicleta, com Theo na cadeiri-
nha sustentada pelo guidom da bicicleta. Ali, 
conversávamos sobre os índios (para variar), 
a invejar seus modos de estar no mundo. 
"Encantatória", que se faz em 50 textos, traz 
fragmentos de nossas conversas, agora ama-
durecidas com nossas idades, nossos cabelos 
brancos, nossas maneiras de sentir o mundo, 
a humanidade. Será um “amadurecimento do 
sentir”?

Braz, um operário das artes, materializou 
seu sentir em “Encantatória”, pois “não im-
porta quantas dores de amores dissabores 
na vida tivemos que enfrentar para até aqui 
chegar [...] ainda que lhe ignorem de modo 
sutil e ameno não se ‘desespere’, nem cho-
re, espere que o tempo passe (e) do mesmo 
modo passa a dor que lhe incomode. Quando 
um bem quase se desbota bota-o na lata de 
tinta da cor lhe agrada [...]”.
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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 verdade 

 verdade é aquilo que nos garante a 
realidade da vida. Na realidade que 
vivemos no presente estado, a vida 
tem duas polaridades: a verdade e 
a mentira. Da mesma forma como 

existe sol e lua, terra e água, ar e fogo, luz e tre-
va, existe a verdade e a mentira em se tratando 
de princípios de vida. 

Quando eu era criança pensava muito a res-
peito da concepção do pecado; com o tempo 
compreendi que embora existam gravidades 
entre a “mentira, a mentirinha e a mentirona” 
as ações refletidas a partir da ação inicial do 
mentir podem assumir proporções mais am-
plas e imagináveis possíveis, nos permitindo 

ver que o tamanho da ação inicial não define o 
tamanho  conclusivo da mesma. 

A verdade é a luz que liberta os estados de 
mentira; é como a água que apaga o fogo, ou o 
vento que levanta a terra. Por maior que seja a 
mentira nunca ela resistirá a verdade. A men-
tira é a algema, a verdade é a chave da algema. 
Os grandes pensadores da humanidade nos 
indicavam o caminho da reflexão da verdade 
como o caminho da elevação. Não é possível 
vivermos a mentira e alcançarmos o estado da 
verdade, e, quem é a verdade ? Essa pode ser 
todos nós, ou melhor, a verdade se materializa 
na realidade de quem a vive. Só é possível irra-
diarmos luz se formos nós mesmos a própria 
luz. A frase do Cristo “eu sou o caminho, a ver-
dade e a vida” já nos sinaliza a materialidade 
da verdade naqueles que são verdadeiros.

Em nossa época marcada pelo roubo, pela 
hipocrisia, pela enganação, pela ilusão, pela 
esperteza de alguns e pelas ações negativas 
de outros, é urgente sermos verdades. Não 
podemos cobrar dos outros aquilo que não 
somos, pois apenas a vivência e posse da luz 
nos permitem requerê-la de outros. Busque 
ser verdade, busque refleti-la nos grandes e 
pequenos momentos da vida. São as pequenas 
sementes que dão vida aos gigantes bosques. 
Se a verdade estiver no coração de cada um, 
seu solo inicial, um dia seu solo invadirá a ter-
ra da mentira extirpando todo o mal, concre-
tizando um mundo marcado pela verdadeira 
luz. Que vivamos isso.  
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José Carlos Branco é 
empresário
cultura@circuitomt.com.br

ue possa Jesus nos abençoar a 
todos. Temos muito a agradecer 
a todo instante das nossas vidas, 
a cada segundo que nós respira-
mos, a cada momento em que da-

mos um passo, a cada instante em que nós 
nos reencontramos com nossos bem-ama-
dos e a cada momento sagrado em que nos 
encontramos frente a frente com nossos de-
safetos, e que é o momento em que somos 
oportunizados para a reconciliação.

Somos, pela misericórdia divina, agracia-
dos na estrada de provas e expiação, a não 
sermos sentenciados à tristeza infinita. Mas 
sim de termos nós a condição humilde de 
repararmos o nosso malfeito. Temos condi-
ção de, através do trabalho, limpar as nos-
sas mãos sujas com a charrua que prepara o 
solo fértil esperando a nossa semente da boa 
vontade.

O desejo de melhoria, de transforma-
ção íntima, essa é a proposta que Jesus fez 
a todos nós. Essa é a oportunidade que te-
mos através do exemplo do Mestre, que é o 
mestre de todos nós, guia da humanidade: de 
servirmos na caridade para conosco mesmos 
e para com a humanidade inteira. Porque é 
através do trabalho que nós iremos, nesse 
aprendizado de nos doarmos constantemen-
te, aprender que somos nós uma centelha di-
vina. Mas, que associada a todas outras boas 
vontades de querer o crescimento, nós nos 

tornamos um turbilhão de energias inten-
sas e somos capazes de espargir ao univer-
so todo. E onde haja a escuridão da luz, da 
tristeza, de qualquer afasia, que sejamos nós, 
através da nossa cegueira íntima da fé, pos-
samos ser o candeeiro colocado acima do al-
queire para conduzir os cegos em desespero 
e descrentes do caminho.

Nós, na Terra, simbolizamos o nascimento 
do nosso Mestre Jesus, e já percebemos que 
a nossa psicosfera começa a se transformar, 
onde a solidariedade, a vibração de boas 
energias começa a ganhar espaço no solo ter-
reno. E vamos percebendo também que nós 
somos contagiados pelo gesto da caridade. 
Nós nos aproximamos um pouco mais da hu-
mildade. Nós nos tornamos um pouco mais 
tolerantes, um pouco mais felizes e um tanto 
mais alegres.

É nas energias manipuladas por todos 
vocês que nós administramos o remédio 
curador às feridas de todos os nossos outros 
que se encontram no charco da doença e do 
desânimo, para que prossigam mais um pas-
so. E assim, nesse consórcio de congregação 
mútua de energia positiva que todos nós des-
prendemos, nos associamos ao plano espiri-
tual, para que Jesus permita que nós sejamos 
d’Ele o mensageiro da boa nova e para dizer 
à humanidade toda: sejamos felizes, porque 
temos Jesus que nos ama a todos e sabemos 
que quem ama o Pai cuida.

Para que possamos servir no bem, esteja-
mos alertas às oportunidades que são bem-
vindas a todos nós. Abençoado seja o nosso 
trabalho, abençoada seja a mão divina que 
nos conduz.

Que Jesus abençoe a todos nós! Que assim 
seja!

MARCO ANTONIO NARDEZ BRANCO 
(espírito)

mensagem psicofonada por: marco anto-
nio Nardez Branco (espírito)

Do livro: “por amor: Eles Voltaram!...”.
De Nosso Grupo mediúnico: “mente e luz”

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

uem nunca ouviu a frase de algum en-
graçadinho que estava fazendo aniver-
sário? Ou até preferiu fazer uma com-
pra de um vinho mais velho por achar 
que teria mais qualidade. “Ninguém 

que bebeu do vinho velho quer do novo”. Apesar de 
alegórica, esta passagem do evangelho de São Lu-
cas mostra o quanto a premissa está enraizada nas 
mentes até de quem não se considera um enófilo. 
Essa lenda em parte é verdadeira. Porém, com as 
novas técnicas de produção e mais conhecimentos, 
os vinhos tornaram-se bebíveis tão logo chegam ao 
mercado. Isso não quer dizer que não existam vi-
nhos que podem envelhecer bem como os tintos de 
Bordeaux, Borgonha e Côte-Rôtie, brancos de Bor-
gonha e Graves. Tudo depende da área em que são 
produzidos, da safra, do solo, do armazenamento, 
da fermentação etc. Diversas reações químicas 
acontecem ao longo do processo e enquanto o vi-
nho “descansa” na garrafa. E, sem dúvida, é funda-
mental para a longevidade dos vinhos, em espe-
cial os tintos.

No geral, pode-se dizer que, para vinhos tintos, 
uma média de vida entre cinco e oito anos; brancos 
simples, entre dois e três anos. Já bons vinhos tin-
tos, entre 10 e 15 anos; brancos, entre quatro e seis. 
De safras excepcionais, podem durar de dez até 50 
anos, enquanto os brancos – apesar de serem raros 
– entre 20 e 30 anos. No entanto, os vinhos do Por-
to, Madeira, Jerez podem durar uma vida inteira.

O vinho combina com praticamente todos 
os tipos de comida, e é consumido em inúmeros 
países. E sua produção também se tornou global. 
Segundo enófilos, enólogos ou sommeliers, as 
melhores safras vêm das regiões da França – se-
gundo maior produtor, com marcas mais famosas, 
mais caras e os mais imitados. De Portugal – com 
longa tradição vinícola iniciada pelos romanos, 
tem quantidade variada de vinhos por conta da 

riqueza de suas cepas nativas. Da África do Sul 
– com 300 anos de história, seus vinhos são uma 
mistura do "velho mundo" (como França, Espa-
nha, Itália) e do "novo mundo" (EUA, Chile, Austrá-
lia,). Nos Estados Unidos – começou na Califórnia 
por volta de 1779 e hoje apresenta crescimento 
como Nova York, Washington, Oregon, Virgínia, 
Michigan, Texas. Da Espanha – maior área culti-
vada em vinhedos do mundo e a terceira maior 
produção, atrás apenas da Itália e da França, é res-
ponsável por alguns dos vinhos mais tradicionais 
do planeta como o Rioja. Da Argentina – embora 
não tenha a mesma "experiência" na produção, 
desenvolve bebidas cheias de personalidade e 
robustez, que agradam inclusive ao paladar bra-
sileiro. Da Itália – com mais de 3.000 anos de his-
tória no mundo vitivinícola, é a maior produtora 
de vinhos do mundo (em volume). Do Chile – é a 
terra que produz os melhores exemplares de uva 
na América Latina. "O solo e o clima chilenos guar-
dam particularidades que garantem uma vinifica-
ção impecável, que se estende a outras variedades 
importantes, como o cabernet sauvignon, merlot, 
carménère e syrah, entre os tintos, e chardonnay e 
sauvignon blanc, para os brancos”.

E no Brasil? Embora muitos não saibam, nos-
so vinho vem se destacando no mercado mundial 
cada vez mais como um dos países que produzem 
grande diversidade de vinhos com altíssima qua-
lidade. Tem recebido prêmios importantes, quali-
ficando-se os espumantes nacionais entre os me-
lhores do mundo. Embora tenhamos proximidade 
com os vinhos do Velho Mundo, possuímos um 
bom terroir, ou seja, nosso chão é nosso trunfo. Em 
quase todas as regiões do Brasil há produção de 
vinho, sendo a maioria produzida na região Sul do 
país. Por isso somos diversificados, de vários es-
tilos e para todos os gostos. É também supersau-
dável, sendo a Serra Gaúcha o segundo no mundo 
com a maior quantidade de resveratrol (um po-
tente antioxidante e anti-inflamatório que ajuda a 
proteger os neurônios e inibir o desenvolvimento 
de tumores). Nosso vinho tem excelente acidez, 
uma das coisas mais importantes no vinho na 
hora de harmonizar, tem frescor, é bom e barato.

Então, meu caro amigo aniversariante, é verda-
de que vinho de qualidade pode envelhecer muito 
e se tornar ainda melhor, mas tudo dependerá da 
maneira como ele cresceu, se preparou e se con-
servou no decorrer dos anos, longe dos excessos. 
Pois quando um vinho morre ele perde a “cor” e os 
“toques” frutados, tornando-se menos encorpado e 
ácido; fica chocho.

Sou como o vinho, 
quanto mais velho, 
melhor

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

VI
DA

 IN
TE

RI
OR

Po
r 

Ir
ac

em
a 

Bo
rg

es

oje quero iniciar este artigo com 
um convite: respire profunda-
mente algumas vezes, pense em 
alguém importante pra você e 
que esteja precisando de ener-

gia, envie todo o seu amor pra essa pessoa. Este 
exercício imediatamente muda a sua energia e 
te conecta com algo maior. Pare então alguns 
segundos... Esta semana me lembrei de uma 
meditação do indiano Tagore que fiz durante 

algum tempo: “Sou incapaz de escolher o me-
lhor, o melhor escolhe a mim”. Quer dizer, con-
fie, deixe as coisas acontecerem como devem 
ser. A escritora Ivonete Rosa traz algo muito 
verdadeiro: tudo que precisa acontecer está 
acontecendo. Não há nada fora do lugar neste 
planeta, e quando pensamos assim, libertamos 
a culpa, um pouquinho de pessimismo; saber 
que tudo está no seu devido lugar nos liberta 
do medo e nos deixa mais livres para criar os 
nossos sonhos. Não controlamos tudo. É como 
aquele conto da tribo indígena que faz um ri-
tual para a chuva vir e apenas um garoto che-
ga com o guarda-chuva, simplesmente porque, 
para ele, não havia outra possibilidade que 
não fosse: chuva. Ele não arquitetou como isso 
iria acontecer e nem pensou: “Será que vai dar 
certo?”. Ele sabia que o desejo dele era real e 
tinha muita força para acontecer. Experimente 
confiar, entregar para o mundo espiritual essa 
caixa de situações e eventos que você quer que 
aconteçam em sua vida e fechar os olhos, segu-
ra e certa de que: o melhor já está sendo feito. 
Mas lembre-se: ele fez o ritual pedindo a chuva, 
então faça a sua parte e entregue. Saia com seu 
guarda-chuva, confiante de que a chuva é certa, 
porque esse é um desejo do seu coração…  e 
Deus sempre diz sim, então, confie. Fique bem.

H

Escolher o melhor

nquanto o Dia Nacional do Livro 
é comemorado no dia 18 de abril 
em homenagem a Monteiro Lo-
bato, o Dia Internacional do Livro 
é comemorado no dia 2 de abril. 

O dia internacional foi implementado em ho-
menagem ao escritor dinamarquês de obras 
infantis chamado Hans Christian Andersen 
(1805-1875).

Monteiro Lobato foi uma pessoa multifaceta-
da. Atuou em diversas áreas, sempre investindo 
no campo intelectual do Brasil e dos brasileiros. 
D e s e m p e -
nhou as 
a t i v i d a d e s 
como escri-
tor, editor, 
empresário. 
Exerceu tra-
balhos sani-
taristas e teve 
uma intensa 
convivência 
com caipi-
ras enquanto 
fazendeiro.

G r a n d e 
parte das his-
tórias infantis 
de Monteiro 
Lobato é am-
bientada no 
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Rosemar Coenga é  
doutor em Teoria Literária e 
apaixonado pela literatura de 
Monteiro Lobato
cultura@circuitomt.com.br

Livro infantil: um 
mundo de eterna 
magia

Sítio do Picapau Amarelo. O sítio transporta o 
leitor para um Brasil rural, simples e inocente. 
Seus personagens, muitos deles crianças como 
os próprios leitores, estimulam a fantasia e a 
imaginação em suas aventuras. “De escrever 
para marmanjos já estou enjoado. Bichos sem 
graça. Mas para crianças um livro é todo um 
mundo”, teria dito o escritor.

Já o autor Hans Christian Andersen, nascido 
em 1805 e morto em 1875, foi escritor de his-
tórias infantis, poemas, peças de teatro e can-
ções. Filho de sapateiro, conseguiu garantir seu 
lugar no Instituto de Copenhague. É autor de O 
Patinho Feio, A Princesa e a ervilha, A pequena 
sereia, O companheiro de viagem, dentre ou-
tros clássicos da literatura mundial. A origem 
humilde do escritor não impediu que criasse 
histórias que encantaram gerações por todo o 
mundo. Na verdade, o contato com diferentes 
níveis sociais o ajudou a construir o contraste 
percebido em várias de suas narrativas.

Hans Christian Andersen e Monteiro Lobato 
com suas obras contribuíram para que crianças 
e adultos explorassem a imaginação, por inter-
médio de seus livros, e ampliassem, além do 
prazer estético, o entendimento da realidade. 

E

Hans Christian Andersen Monteiro Lobato
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Manter uma postura adequada enquanto realiza alguma 
atividade ajuda a evitar o excesso de tensão nas articulações, 
músculos e abdômen, inibindo também o surgimento de lesões. 
Então, se depois de um dia de trabalho você sentir dores na 
região lombar ou cervical, comece a rever os seus hábitos. Uma 
boa dica é imaginar que precisa equilibrar um livro sobre a 
cabeça. Cuidar da sua postura #esseéoplano

35 novas opções de filmes no NOW

Abrindo o segundo trimestre de 2018 com chave de 
ouro, o NOW traz as últimas novidades da sétima arte. 
Com mais de 35 novas opções, diverte toda a família e 
todos os perfis de cinéfilos. Inaugurando os destaques 
do mês estão alguns dos principais vencedores do Oscar 
2018, como “Viva – A vida é uma festa!”, “Me chame 
pelo seu nome” e “O destino de uma nação”. As crianças 
também poderão curtir as animações “Lino – O Filme”, 
“Paddington 2” e “Cara, cadê o dragão?”. Todos os lan-
çamentos do NOW podem ser acessados por clientes da 
NET pelo site nowonline.com.br ou app para tablets e 
smartphones.

Adoro gentilezas. Elas 
mudam o mundo ... E 
portanto, agradeço em 
público o carinho da ZFPress 
pelos convites para o Festival 
Braseiro. Com certeza os 
convites estarão esgotados 
dias antes do evento. Tks 
equipe mara, vou lá!

Uma historinha, minha...   

Sempre gostei de escrever. Desde criança. Desde que me en-
tendo por gente. Desde que fui alfabetizada. Acredito em dom, 
e este é o meu.

Enquanto meus amigos sofriam para fazer uma frase, eu 
fazia a minha redação e as deles.

Flui. Vem de dentro não só do pensar, mas muito também do 
sentir.  Eu flano sobre o assunto.

E tô falando disso hoje porque me lembrei que quando eu tinha 
uns 10 ou 12 anos a música do Lulu Santos e do gênio Nelsinho 
Motta  "Como uma onda" estava no auge. Eu tinha uma amiga 
no colégio que passava por dificuldades com os pais e eu era a sua 
confidente. Já havíamos conversado por meses, todos os dias, eu 
sempre tentando ajudar. Até que um dia fui até a uma livraria 
no Boa Esperança, onde morávamos ambas, comprei um cartão 
lindo e escrevi pra ela a música, mostrando que a vida da gente 
é assim. Vai e vem. Como um onda no mar, realmente ... E falei 
ainda, lááá atrás que, como as ondas, nós emitimos energia mais 
forte ou mais fraca, mais agradável ou não,  e que cada vez que 
ela estivesse triste ela lembrasse e cantasse essa música para se 
fortalecer. Hoje me sinto assim, com a certeza, mais do que nunca, 
de que tudo são ciclos, que vêm e que vão, e que nós temos que 
sempre estar fortes para aguentar as ondas como elas vierem. Da 
minha parte, tenho só gratidão a todos e ao universo por todos 
os caldos que já tomei das ondas e também por todas as ondas 
que acariciaram meu corpo. Para que todos se lembrem, segue a 
letra fechando esta coluna linda e tão especial, como todas o são, 
e sempre serão, para mim! #entendedoresentenderão :

"Nada do que foi será
De novo do jeito que já foi um dia
Tudo passa, tudo sempre passará
A vida vem em ondas,
como um mar
Num indo e vindo infinito

Tudo que se vê não é
Igual ao que a gente viu há um segundo
tudo muda o tempo todo no mundo

Não adianta fugir
Nem mentir pra si mesmo agora
Há tanta vida lá fora
Aqui dentro sempre

Como uma onda no mar
Como uma onda no mar
Como uma onda no mar"

... obrigada sempre amigos-leitores. Boa semana. Boa vida. 
Superbeijo!

Aninha Spinelli, de cinza, recebeu em sua casa na 
semana passada para apresentar sua loja virtual: 
www.polishop.com.br/casabelezacia. Na foto com 
a amiga Nadeska Calmon e outras queridas que 
foram prestigiá-la. Sucesso!

Coluna Bem Falada - sucesso absoluto!

Lembrando que todas as sextas a coluna tá no ar. Muitas 
dicas, muitas informações, e muito carinho. Preciso da força de 
vocês nesse meu novo projeto criativo, em que, além de escrever, 
eu também apareço e falo. Difícil. Mas meta de vida. Confiram 
sempre. Ao meio-dia aos sábados,  passa também na TBO canal 
8 no Programa Estilo do meu amigo Hebert Mattos ( que tá lin-
dão na foto na coluna ). A gente tem que se reinventar, sempre. 
Feliz, feliz, feliz...

Altos papos de gente do bem, que eu curto muito, 
Hebert Mattos e Marcos Correa. Adoro mesmo, me 

amarro mesmo e sou fã mesmo, seus lindos!

Festa linda em comemoração aos 25 
anos de colunismo de Tamires Ferreira, 
com amigos queridos: Tonzé Dias fazen-
do a selfie, Magda Beatris, Ana Luisa 
Felipin, Raquel Ribeiro, Dalva Costa, 
Luis Fernando Guimarães, e a minha 
pessoa. Gente feliz... 

E falando em gentileza, 
recebi também um convite 
superespecial do meu ami-
go Igor Noda, para ir à fes-
ta de um ano da Vozz Club. 
Vai ter Loco Dice, e quem 
é da música eletrônica das 
antigas, como eu, consegue 
entender a emoção que vai 
ser curti-lo pelas plagas de 
acá. Vai ser lindo. Vamos?


