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A vida além do vício

O Circuito Mato Grosso entrevistou médicos,
especialistas, familiares e pessoas que
enfrentam o drama da adicção em substâncias
químicas em suas vidas. A proposta desta
edição é mostrar os passos dos que vivem um
dia de cada vez e conseguem, sem muito apoio
do Estado, vencer uma das piores doenças
do mundo. Personagens que comprovam que
com políticas de prevenção e um olhar mais
atento das autoridades pode, sim, existir luz
além do vício.
Pgs. 4 e 5

DESPERDIÇANDO TALENTOS

Contas do estado
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Zeca Viana vai ao TJMT
contra aprovação em 9 min
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ENTREVISTA DA SEMANA
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Homem vem de bicicleta
da Venezuela até Cuiabá
pg.8

SUPERDOTADOS não
recebem devida atenção
Crianças mais inteligentes que a média são conhecidas como
portadoras de altas habilidades ou superdotação. Elas precisam
de educação diferenciada, com estímulos que as desafiem
para manter o interesse no aprendizado. Em Mato Grosso há
um Núcleo de Atividade de Altas Habilidades e Superdotados
há mais de 10 anos. Ele é ligado à Secretaria de Estado
de Educação (Seduc) e foi criado em 2 de julho de 2007.
Sozinho, tenta realizar um trabalho conjunto com 197 escolas.
Obviamente, a equipe não dá conta da demanda, apesar de, pela
Constituição, as escolas terem o dever de fornecer a educação
que uma criança superdotada necessita, com materiais de apoio
e conteúdos mais complexos e diferenciados.
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EM BUSCA DE RECOMEÇO

Luverdense tenta superar
trauma da perda da Série B
Pan.2

CRACK E PASTA-BASE

Mesmo com outro nome,
substância destrói vidas
Pan.3

VANGUART ACOUSTIC NIGHT!
A primeira sessão da banda esgotou, mas você ainda tem
outra chance! A Vanguart vai apresentar uma segunda sessão
às 21h30 no Cine Teatro Cuiabá (até o fechamento desta
edição ainda havia ingresso). Levando 1 kg de alimento
não perecível, você paga meia-entrada, o alimento deve ser
entregue no dia do evento, na entrada. Ingressos já disponíveis
na bilheteria do Cine Teatro Cuiabá ou no guicheweb - goo.
gl/JX7Xwb INFO: (65) 2129 3848. Quer outras dicas pro
final de semana? Confira aqui no seu guia semanal!
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Existe luz para a pior
das doenças

E

xiste uma doença difícil de ser
reconhecida até pelo próprio
portador. Classificada como
um mal de saúde pública
e combatida pelo poder
público como um “problema de polícia”,
a adicção, em alguns casos, é negada até
pelos familiares dos portadores.
Em 2001, a Lei 10.2016 prometeu mudar essa
realidade. Os dependentes de substâncias
químicas (lícitas ou não) deveriam deixar
de ser vistos como criminosos e a receberem
tratamento digno do Estado.
Passados quase vinte anos, o que vemos é
que ainda temos muito a caminhar. Foram
extintos 70 mil estabelecimentos e restou
aos familiares o fardo de ter que lidar com
a questão do vício, muitas vezes, sozinhos.
Hoje, em Cuiabá, menos de 50 leitos
públicos são o pouco de apoio que essas
pessoas têm para lutar contra uma doença
que descaracteriza moral e psicologicamente
a pessoa. Considerada por muitos como uma
dos piores doenças do mundo, o adicto sabe
que passará a vida toda em recuperação.
Para eles, cada dia é mais um a ser vencido.
Foi para retratar os caminhos trilhados
pelos que conseguem vencer a adicção em
Mato Grosso que o Circuito Mato Grosso
dedicou esta edição especial. Na matéria de
polícia também tentamos entender o porquê
de a “pasta-base” vencer o “crack” nas ruas
de Cuiabá, e as consequências funestas
dessa guerra. A mensagem principal desta
edição é que a luta contra o vício só será
positiva quando for encarada como uma
medida preventiva.
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entre aspas
“Não é questão de aproximação. É questão de convivência saudável por Cuiabá.
A gente tem uma relação muito boa e próxima. Nunca fui inimigo de Pedro
Taques. Sempre fui adversário político de alto nível do governador Pedro
Taques, mas sempre tive uma ótima relação com o Pedro Taques.” Prefeito
Emanuel Pinheiro (MDB) que disse pretender boa relação com o governador Pedro Taques (PSDB).

“O governador e os seus secretários, há três anos descumprem a legislação.
Eu tenho esse requerimento e vários outros que eles não responderam. E
não deveria ser assim, porque o governador é conhecedor da lei, e quando
procurador parecia que sempre era defensor dela. Agora, parece que a lei não
tem mais valor para ele e seu governo. Onde fica a transparência que devem
ter o governador e os seus secretários?” Deputado Estadual Zeca Viana (PDT) sobre o
seu requerimento protocolado no Ministério Público Federal contra o governo de Pedro Taques
que o acusa de suposto ato de improbidade administrativa.

“Não tem nada a ver nossa coligação com Bolsonaro. A candidatura do Álvaro
é uma, do Bolsonaro é outra; o PSL faz seu palanque presidencial pra lá e o
nosso pra cá. Já tivemos em Mato Grosso cinco candidaturas assim.” Senador
José Medeiros (Podemos) que anunciou sua candidatura para o Senado nas eleições de 2018 e
afirmou também que não subirá em palanque com o deputado Jair Bolsonaro de maneira nenhuma.

“Eu vou adotar um posicionamento tranquilo. Vou defender coisas certas do
governo e cobrar as coisas que têm de ser cobradas.” Deputado Estadual Max Russi
quando declarou na Assembleia Legislativa que fará cobranças à administração de Pedro Taques,
caso necessário.

“Analiso essas críticas como quem não tem ódio no coração. Eu analiso como
aquele que todos os dias pela manhã e na hora de dormir lê o Salmo 91: ‘mil
cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido’. A estas
pessoas com ódio, com rancor, peço que rezem um pouco.” Governador Pedro Taques
ao rebater declarações de seu antigo aliado, o ex-prefeito de Lucas do Rio Verde, Otaviano Pivetta

“Sobre os ataques gratuitos, prefiro nem responder, pois sei e gosto de fazer campanha limpa e
respeitosa. Mas se eu pudesse dar um conselho à
senhora pré-candidata, eu diria que a população
não quer e está cansada de baixaria e de pessoas cheias de preconceitos. Não se faz campanha
somente com ataques aos outros, como ela tem
feito.” Ex-senador Jayme Campos ao responder a comentários da juíza aposentada Selma Arruda em uma postagem
no Instagram.

#bombounarede
#ERROU FEIO
Correu nas redes sociais – e ganhou tamanha notoriedade que foi
parar na BBC Brasil – um “bafão” protagonizado pelo Tribunal Regional
do Trabalho de Mato G rosso (TRT-MT) nesta semana. Por meio de suas
redes sociais, a instituição publicou orientações relacionadas aos direitos trabalhistas, que passaram por reforma no último ano. Acontece, porém, que o TRT – adepto de memes (linguagem da internet) e escritas
coloquiais – errou o tom das publicações, que soaram como ameaças
e poderiam reprimir os trabalhadores de ajuizarem ações. As publicações foram removidas no mesmo dia e geraram um pedido de desculpa
– também feito em forma de meme, é claro.

fatos da semana
reprodução

PENSOU QUE ERA CACHORRO

Médica que atropelou
verdureiro e fugiu tem prisão
preventiva revogada

reprodução

va que ela não representa riscos,
além de ter mencionado que o
boletim de ocorrência descrevia
homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar.
A revogação da prisão preventiva foi assinada pelo desembargador Orlando Perri na noite
de segunda-feira (16). Ele considerou outros pareceres do TJMT
em casos parecidos e destacou
que não era possível manter prisão preventiva sem motivação
válida. O magistrado escreveu
ainda que, embora “odioso”, o
hábito de dirigir após ingestão
de bebidas alcoólicas é corriqueiro e, a seu ver, não é argumento
suficiente para evidenciar caráter de periculosidade da médica
e, portanto, mantê-la em prisão
preventiva.

Viana aciona Taques e
Soares no MPF por suposta
improbidade administrativa
deputado Zeca Viana
(PDT) fez uma representação contra o governador Pedro Taques (PSDB) e
o secretário de Saúde, Luiz Soares, no Ministério Público federal
(MPF) por suposto ato de improbidade administrativa. A representação foi protocolada ao procurador-chefe da instituição, Gustavo
Nogami. Em sua representação,
Viana argumentou que o governo,
por meio das secretarias da Casa
Civil e da Saúde, não respondeu
ao pedido feito por ele referente
a informações sobre recursos destinados a hospitais filantrópicos
de Cuiabá, Rondonópolis e Sinop.
O documento foi encaminhado ao
governo após ser aprovado no plenário da Assembleia Legislativa,
no dia 6 de fevereiro. Viana argumentou que o tucano e Soares des-

cumpriram a Lei de Acesso à Informação e, portanto, cometeram ato
de improbidade administrativa.
O deputado requereu do MPF a
instauração de Ação Civil Pública,
com investigação e processo que
pode levar à suspensão dos direitos políticos e inelegibilidade. O
deputado ainda citou informações
veiculadas na imprensa, segundo
as quais os hospitais filantrópicos são responsáveis por 85% do
atendimento da população usuária
do Sistema Único de Saúde (SUS),
o que demonstra a gravidade do
caso, principalmente diante do
caos instalado no setor e destacou
que “o governo Taques descumpriu acordo feito com a bancada
federal e o Estado de Mato Grosso
da destinação de emendas parlamentares no valor de R$ 33 milhões aos hospitais filantrópicos”.

erca de 300 funcionários contratados pela
Secretaria Municipal de
Educação (SME) de Cuiabá deverão receber salário referente ao
trabalho de março apenas na folha
de pagamento de abril. A Prefeitura de Cuiabá afirma que o não pagamento é devido à falta de documentação dos trabalhadores junto
à pasta municipal. A falta de salário é sentida pelos funcionários
há cerca de dois meses. Até esta
semana, um grupo de cerca de 600
servidores não havia recebido o
salário pelo mês trabalhado. No
entanto, uma folha complementar
permitiu o pagamento a 300 desses prestadores de serviço. A medida foi solicitada pelo vereador
Gilberto Figueiredo (PSB) em sessão plenária da Câmara Municipal,
quando denunciou o descaso.
Após a primeira folha comple-

mentar, ainda restaram outras 300
pessoas sem o salário de março por
falta de entrega de documentos. A
prefeitura informou que esse grupo, considerado “pequeno”, deve
receber apenas na próxima folha
de pagamento, em abril. Em razão
do não pagamento, um grupo de
funcionários chegou a paralisar as
aulas em um Centro Municipal de
Educação Infantil (Cmei), no bairro
Paiaguás, na semana passada.
De acordo com a prefeitura, o
atraso no salário se deu por falta
de documentações dos funcionários junto à SME. Conforme determinação, os servidores, que são
prestadores de serviço por tempo
determinado, e foram contratados
no início do ano, teriam prazo para
protocolar as documentações, que
seria até o dia 28 de cada mês,
antes do fechamento da folha de
pagamento.
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NÚMEROS DA SAÚDE

O

Prefeitura atrasa salário de
quase 300 servidores da
educação
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A

médica Letícia Bortolini, de 37 anos, ganhou
no Tribunal de Justiça
de Mato Grosso (TJMT) o direito à
liberdade, após o desembargador
Orlando Perri conceder habeas
corpus. Ela foi presa na noite de
sábado (14), em caráter preventivo, acusada de ter atropelado
e não ter prestado socorro ao
verdureiro Francisco Lucio Maia,
de 48 anos. A decisão do desembargador é em caráter liminar. No
pedido de habeas corpus, a defesa alegava, principalmente, que a
médica é mãe de duas crianças,
sendo que uma delas tem apenas
um ano e seis meses, e que, por
isso, não poderia permanecer
presa. O advogado também destacou que Letícia não tem antecedentes criminais, o que compro-
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PÉROLAS
MAIS CAOS À VISTA
A Operação Bereré caminha para fraude à licitação com oitiva de mais de 80 pessoas até
o momento. Os deputados Baiano Filho e José
Domingos já foram ouvidos sobre empréstimos
recebidos para pagamento de despesas eleitorais e pessoais no valor de 50 mil e 35 mil reais
respectivamente. Novos desdobramentos devem
acontecer em breve...
MPE x TJ...
O “clima” entre promotores de justiça e juízes
– que esteve quente há pouco tempo com declarações pejorativas em conversas de grupo de
Whats – promete esquentar novamente. Segundo
as bocas de Matilde, tem promotor de justiça que
acredita ter o poder supremo de administração
perante os órgãos públicos; emitindo recomendação a autoridades, que na verdade são ordens
diretas para cumprimento, esquecendo que somente juízes podem determinar a alguém fazer
ou deixar de fazer algo no nosso país. Mais um
round à vista!
BOLA DA VEZ!
Otaviano Pivetta pode sim concorrer ao Palácio
Paiaguás nas próximas eleições, uma vez que
Mauro vem adiando cada vez a declaração de que
está dentro da disputa. Pivetta deixou claro em
entrevista recente ao programa “Resumo do Dia”
que caso Mauro não seja candidato, ele iria sim
colocar seu nome no pleito como opção ao eleitorado. Pivetta, que geriu com sucesso Lucas do
Rio Verde por três mandatos, certamente desponta
como um nome forte ao governo do Estado. Esta
foi, aliás, pauta de conversa política esta semana
no grupo de Whats do Circuito com muita simpatia ao nome de Otaviano nestas eleições. Em
pouco tempo, saberemos!

FRAUDE NA SAÚDE
Fontes da Coluna confidenciam que pessoa diretamente ligada à Secretaria Adjunta da Secretaria
de Estado de Saúde teria refeito um processo
de paciente com Síndrome de Guillain-Barré já
atendido pela SES para requerer mais um lote de
medicamento. Ocorre que o referido tratamento
é realizado em dose única – segundo protocolo
do Ministério da Saúde – e custa em torno de
R$ 60 mil. Ou seja, não faria sentido pedir nova
remessa ao mesmo beneficiado. Quando a “sujeita” foi inquirida por servidores de carreira,
que veem outros pacientes sofrerem por não
conseguirem o remédio, ela teria tido um surto
nervoso e perguntado aos gritos quem eram eles
para questioná-la. Em tempos de smartphone,
tudo foi gravado e, claro, já está rolando nos
bastidores da secretaria. Dizem que a superintendente do órgão teve acesso ao conteúdo. Resta
saber o que será feito desta apadrinhada política
que brinca com a saúde pública. Repulsa define!

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de
Tangará da Serra torna público, para conhecimento dos
interessados, que se sagrou
vencedora a empresa Açobett
Indústria Metálica e Comércio
Ltda, CNPJ 02.465.581/000162, referente à contratação
de empresa para execução
de reservatório metálico
apoiado com capacidade de
armazenamento de 3 milhões
de litros no município de
Tangará da Serra.
ALIMENTAÇÃO CIAPS

A Secretaria de Estado de
Saúde divulgou que a empresa
Gran Nutriz foi a vencedora do
pregão eletrônico para prestação de serviços de nutrição e
alimentação coletiva e hospitalar, visando o fornecimento
de refeições para pacientes
e plantonistas do Complexo
Ciaps, Adauto Botelho, em
Cuiabá, por R$ 4.635.990,74
(quatro milhões seiscentos e
trinta e cinco mil novecentos
e noventa reais e setenta e
quatro centavos). O contrato
terá vigência de 2 de maio de
2008 a 1º de maio de 2019.

Mato Grosso reduziu o desmatamento em mais de 10%
entre agosto de 2016 e julho de 2017.

Preço médio da gasolina teve leve recuo na última semana
– de R$ 4,217 para R$ 4,208.

Governo federal propôs um salário mínimo de R$ 1.002
para 2019.

Na extrema pobreza, 14,83 milhões viviam com até R$ 136
em 2017.

Banco Mundial eleva projeção do crescimento do Brasil
para 2,4% em 2018.

O setor de serviços teve queda de 2,2% no mês de fevereiro.

ESCOLA EM RONDONÓPOLIS

A Secretaria de Estado
de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso torna
público, para conhecimen-

as mais comentadas
conclusão da execução de
obra de reforma e adequação do Terminal Turístico
da Salgadeira, no município
de Chapada dos Guimarães.
Além disso, a pasta reviu o
valor do contrato que passou
para R$ 12.686.573,54 (doze
milhões seiscentos e oitenta e
seis mil quinhentos e setenta
e três reais e cinquenta e
quatro centavos).

EVENTOS E CONSULTORIA

A Prefeitura Municipal de
São Félix do Araguaia modificou o valor de um contrato
entre a Construtora A. Rocha
Pereira Construções Ltda. O
objeto da contratação é a
construção de uma creche
conforme projeto tipo I do
programa Proinfância do
FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação),

OBRA SALGADEIRA

A Secretaria de Cidades
do Estado de Mato Grosso
divulgou um extrato do segundo termo aditivo cujo
objeto é a contratação de
empresa especializada para

á dizia Miguel Falabella que “no Brasil sucesso é ofensa pessoal”... Isso cabe perfeitamente para Mato Grosso! Fontes desta
colunista confidenciaram que um gestor público vem sofrendo
processo de improbidade depois de se recusar a demitir funcionários da pasta na qual atua, para contratar outros indicados
apontados por uma importante “autoridade fiscalizatória”. O
desfecho final ainda não aconteceu, mas, segundo contou a mesma fonte, a chantagem deve tornar-se pública muito em breve e
quem poderá sofrer processo administrativo será o atual algoz
do gestor. O mundo é mesmo um moinho...

DESCE

to dos interessados, que a
Gecon (Gestão em Engenharia e Construções), CNPJ 11.482.408/0001-63, venceu
uma licitação cujo objeto é
Construção de Centro Integrado Escola Comunidade no
município de Rondonópolis
no valor de R$ 11.718.136,42
(onze milhões, setecentos e
dezoito mil, cento e trinta
seis reais e quarenta dois
centavos).
A Prefeitura Municipal de
Lambari D’Oeste divulgou o
extrato de uma licitação cujo
objeto é formação de vínculo
de cooperação entre empresas por meio de termo de
parceria visando o fomento
e realização de atividades de
interesse público no desenvolvimento de programas de
governo, por meio do fornecimento de bens e serviços,
realização de atividades,
eventos, consultorias, cooperação técnica e assessoria
com um valor global estimado: R$ 5.140.063,80 com
vigência de um ano.

J

Sobe

CARTA CONVITE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

AÇÃO... E REAÇÃO!

CRECHE PROINFÂNCIA

para R$ 2.368.963,26, conforme planilhas de composição de preços apresentados
pela empresa.
CONSTRUÇÃO DE PONTE

A Secretaria de Estado
de Infraestrutura e Logística (SINFRA) informa que o
1º Caderno de Perguntas e
Respostas referente ao processo n. 108313/2018 – RDC
n. 02/2018 já se encontra
disponível no portal da instituição (www.sinfra.mt.gov.
br). O certame em questão
tem por objeto a contratação
de empresa de engenharia
para execução dos serviços
de construção de duas pontes
rodoviárias de concreto sobre
o Ribeirão do Lipa, na rodovia
MT-010. A disputa é aberta e
o critério de julgamento será
o menor preço.

13/04/2018 - GOE-MT ganha na Justiça direito preferencial de compra do terreno ou ainda indenização
prévia
Rosinildo Rodrigues: Imagina se o Tribunal de Justiça ia
dar ganho de causa ao governo!
Wilton Morais: Uma solução seria que qualquer servidor
público fosse proibido de ser da organização.
Joel Marques Machado: Essa loja que recebia doações
dos desembargadores. Alguma dúvida? Os caras ganharam
terrenos valiosos em todo o Estado para não fazerem nada
em retribuição à sociedade. Entidade beneficente deles
mesmos. Máfia milenar.
Weslen Correia: Os maçons votarão a favor deles mesmos.
Hoje a maioria esmagadora entre juízes, desembargadores,
promotores e delegados, é de maçons. Podem pesquisar.
Aquele desvio do Tribunal de Justiça, lembra?
Jean Dorileo: É só aqui no Mato Grosso que acontecem essas
coisas. Esses caras do TJ são todos maçônicos. Coincidência.
Wagner Mungo: Na minha humilde opinião, nenhum
funcionário do Judiciário, Executivo e Legislativo deveria
participar dessa seita!
Nilson Luz: Eles ganharam um terreno, não um tríplex. Nada
mais justo do que defender o que é seu.
Iliel Rosa Tavares: Corporativismo, simples assim. Isso é
Brasil, isso é nossa justiça.
14/04/2018 - STJ vai julgar recurso de José Riva sobre desvios na ALMT
Rose Voss: Esse é o próximo candidato à cadeia.
João Evangelista: Uma das vergonhas do meu Mato Grosso,
que seja feita a justiça de Deus e a dos homens, que esse
cara pague cada centavo que tirou do povo mato-grossense.
Paulo Cesar Soares de Miranda: O pior não é este bandido;
pior é quem defende e vota na família dele.
15/04/2018 - Médica que atropelou e matou verdureiro estava embriagada, diz Polícia Civil
Rosangela Borges: Que atitude nojenta! Ao invés de salvar
vida, ela tira a vida. Palmas pra ela.
Janaina Moura: Como assim, autuada em homicídio culposo? Enche a cara de cachaça, mata um trabalhador e vem
com essa de culposo? Só pode estar de brincadeira! É por
isso que continua essa matança no trânsito. Sabe que não
vai dar em nada.
15/04/2018 - Em audiência de custódia, médica que
matou verdureiro vai para presídio em Cuiabá
Edson de Sá: A justiça é burguesa. Não dou uma semana
para essa aí estará na rua novamente!
Glauco Martins: Cana!
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A EPIDEMIA

As vidas tocadas pela a

O drama de uma das doenças mais difíceis de vencer: a adicção e o alerta de famili

Juliana Arini, Rodivaldo Ribeiro e
Vinícius Lemos

B

“

oa noite, meu nome é
Ana* e sou uma Nar-Anon
em recuperação. Faz dois
meses que meu ex-namorado mora na rua e eu
não tenho mais procurado
ele, pois estou respeitando os meus limites”,
conta uma morena bonita e jovem, de sorriso
luminoso e olhar triste. “Fico feliz de pensar que ao menos ele não está mais roubando,
apenas mora e consume droga perto da Rodoviária”, diz e após uma longa pausa revela:
“Mas tenho que confessar que agora que o
frio está chegando eu estou muito agoniada”.
O local onde o ex-companheiro de Ana
vive é um dos principais pontos de concentração dos muitos usuários de droga na capital
mato-grossense. A grande maioria é viciada
em pasta-base, um derivado da cocaína (vide
página 3 do Panorama). Fabricada das sobras
do refino da cocaína, a pasta-base tem poder
de vício centena de vezes superior e segundo
médicos, terapeutas e adictos entrevistados
pelo Circuito Mato Grosso, tem causado
uma epidemia de adicção no estado.
A sala de paredes bege cheia de cartazes
com mensagens e orações reúne um grupo de
seis mulheres de diversas idades, classes sociais e mundos absolutamente diferentes. Todas têm em comum o olhar carregado de dor,
traço compartilhado entre as famílias das vítimas da dependência química. No bairro da
Lixeira, em uma noite de terça-feira, depois
da Oração da Serenidade, comum a outros
grupos de apoio de pessoas que se ajudam na
luta contra o vício, elas começam a contar os
relatos de suas vidas.
Cibele* diz que a cocaína teve que cair
literalmente no seu colo para ela aceitar que
seu marido consumia drogas. “Eu estava pondo a roupa para lavar e caiu em cima de mim.
Daí eu não tinha mais desculpas para o comportamento dele. O mais difícil é isso, a gente
aceitar a doença do familiar. Porque nós adoecemos junto e também negamos essa doença
com eles”, conta.
“Não tem como ajudá-los sem nos fortalecermos. Essa é uma das doenças mais ingratas que existem. Ela rouba tudo que o outro
tem de melhor. Aqui, neste grupo, apreendemos a separar a adicção do adicto”, diz.
Joana* teve que internar o filho, um rapaz
de 35 anos e adicto há 20, em uma clínica
fechada e à força. Hoje, ele também é consumidor de pasta-base e segue incomunicável
em uma clínica em São Paulo, onde ficará por
dois meses. “Sei que foi extremo. Mas um dia
ele terá que compreender. Se eu deixasse sair,
ele ia voltar para a rua”.
Os relatos dos familiares são um soco na
consciência. Eles revelam o drama humano
que existe por trás do crescente número de
usuários que vagam pelas regiões centrais e
bairros afastados de Cuiabá. Vistos pelas au-

toridades como um “problema a ser sanado”
e por muitos da sociedade como meros mendigos perdedores, a fala dos familiares mostra que qualquer um pode ter um filho, pai ou
marido nas ruas perdido para o vício.
“É exatamente assim, do luxo ao lixo.
O cara não tem pudor. Ele vende tudo e vai
pra rua. Eu já vi meu pai dizer que não tem
ninguém em primeiro lugar para ele, só a
droga”, conta a filha de Cibele, que também
participava da reunião. A jovem de 21 anos,
que cresceu enfrentando as recaídas e a doença do pai em casa, faz um alerta: “Sofro
muito. Tenho muita angústia e vivo uma crise
emocional imensa. Ao mesmo tempo em que
você ama, você detesta a pessoa. E o pior:
vejo que aqui nesta sala e nas ruas está cada
vez maior o número de pessoas doentes com
o vício. Daqui um tempo todo mundo vai ter
que passar pelo mesmo drama que vivemos se
a sociedade não acordar” (*nomes trocados).
Para Gonçalo Agnolon, 45 anos, consultor e conselheiro em dependência química há
mais de 19, o Estado precisa olhar com mais
atenção para a questão da adicção. Ele tam-

bém acredita que existe uma crescente epidemia do vício em Mato Grosso, pois ele mesmo
se considera um dependente químico em recuperação e por isso fala da questão a partir da
própria história.
Depois de usar cocaína por anos durante
a juventude, ele só parou de consumir drogas
com o apoio da família e após ser internado
em uma clínica no interior de São Paulo, em
Bragança Paulista. Foi quando decidiu montar
uma instituição de tratamento em Mato Grosso, em 2002, a clínica Limiar, para aplicar o
mesmo método que o salvou na região. O tratamento aqui ainda seguia moldes antiquados,
com base apenas na medicação e sem terapia e
outras atividades de apoio.
Gonçalo acabou fechando a clínica há poucos anos, devido à dificuldade de encontrar
pacientes por questões como as internações
obrigatórias pedidas por muitas famílias. Para
ele, um erro grave a ser evitado. E ele sabe do
que fala.
A história de Gonçalo com as drogas foi
semelhante à de muitos usuários – começou
com o álcool, passou pela cocaína e chegou na

Vício gera Violência na região central
Leovaldo Sales afirmou que a prefeitura tem
feito ações para coibir a criminalidade na
região. “Fazemos limpeza nos locais onde há
muitos usuários, como o Morro da Luz. Também
estamos questionando alvarás de locais que
funcionam como prostíbulos, mas que na fachada são como restaurantes ou bares”, explicou.
“O município não tem atribuição constitucional de fazer segurança pública. O que o
município provê, por meio de um termo de
cooperação com a Polícia Militar, é o policiamento naquilo que é do interesse do Executivo
municipal. A prefeitura é uma força de apoio,
não a instituição responsável pela segurança
pública”, acrescentou.
Em relação aos usuários de drogas, Sales

pontuou que a prefeitura, antes da criação do
Compod, costumava fazer ações esporádicas.
“Chegamos a fazer a assistência deles no local e fornecemos assistência médica quando
preciso. Não temos um local específico para o
acolhimento desse pessoal. Segundo o Poder
Judiciário e alguns órgãos de defesa dos direitos humanos, aqueles que optaram por viver
na rua, como no centro de Cuiabá, devem ter
essa decisão respeitada”, concluiu.
O jornal solicitou que a Secretaria Estadual
de Segurança Pública (Sesp) repassasse dados referentes aos crimes que acontecem na
região central de Cuiabá. No entanto, a pasta
não respondeu à solicitação até o fechamento
desta reportagem.
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U

m dos maiores problemas enfrentados na região central de Cuiabá
é o grande número de usuários de
drogas que transitam e vivem nas
ruas da região. Para os comerciantes, eles são os responsáveis pelos roubos e
furtos cotidianos.
A comerciante Maria Cândida Silva,
membro do Conselho de Segurança Pública
do Estado, afirmou que os proprietários
de estabelecimentos comerciais no centro
têm sofrido com a insegurança. “Uma loja é
assaltada todos os dias. As pessoas sempre
são roubadas ou furtadas. Há também muito
assalto à mão armada. Isso tudo denigre a
imagem do comércio”, diz Cândida, que possui um estabelecimento lá.
Para ela, há descaso do poder público com
a região. “É uma situação delicada. O Estado e
o município precisam agir, procurar medidas
para ajudar esses usuários de crack, pois
muitos deles já foram tão consumidos pelas
drogas que nem respondem por si”.
Outro comerciante, que pediu para não ter
a identidade revelada, relatou que os crimes
na área central aumentaram nos últimos
meses. “A situação tem ficado cada vez pior.
Vejo muitos assaltos à mão armada, bolsas
sendo levadas pelos criminosos, além de
outros crimes. Muitos usuários de droga têm
entrado nos estabelecimentos para roubar ou
furtar. Está uma situação muito complicada”,
relatou.
Secretário Municipal de Ordem Urbana,

pasta-base. “Foi aí que eu entrei no fundo do
poço. O poder de vício e o consumo são muito
maiores. A obsessão pelo uso é muito grande”.
Em recuperação há duas décadas, ele é
um exemplo de que é possível sim vencer o
vício, mas o primeiro passo da jornada é assumir que ele existe e a própria incapacidade
para lidar com ele. “Dependência química é
uma doença, logo, estou em tratamento. Não
uso nenhum tipo de droga, porque desencadeia
no organismo a compulsão. Hoje, a sociedade
é muito tolerante com o álcool. Até os pais estimulam o uso entre os filhos. Eles não percebem o mal que fazem”, afirma.
Hoje, o trabalho de Gonçalo é prestar apoio
a famílias de adictos e aos próprios doentes
que buscam formas de se voltar para uma vida
saudável em sociedade. “É difícil, mas não impossível. A pessoa precisa querer. Em 16 anos,
vi muitas e muitas pessoas que conseguiram
voltar para a sociedade. Tem gente que chegou
lá e não era nada e hoje é psicólogo e advogado”, conta.
Outro exemplo de que é possível sim domar o vício vem do estudante Raul Lázaro
dos Santos, 35 anos. Ele chegou a viver nas
ruas por mais de uma década após se viciar em
pasta-base. Sobrevivendo de pequenos bicos e
furtos, Raul foi esquecido por seus familiares
e amigos.
“Eu passei no Beco do Candeeiro para
comprar a droga que eu usava (maconha) e não
tinha. Daí o cara me ofereceu a pasta-base para
experimentar. Acabou que eu fiquei lá. Não
saí. Foram doze anos ali, consumindo aquela
droga. Até a roupa nova que tinha comigo eu
deixei no local”, expõe.
Raul conta diariamente o tempo que passa livre do vício, são 2.799 dias, ou 91 meses,
sem nenhuma droga. Sua saída do vício aconteceu com o apoio da sua atual companheira.
“Ela literalmente me salvou, me ajudou a encontrar uma clínica e a me internar. Foi quando
comecei a minha desintoxicação. Só aconteceu
porque tive um chamado de Deus, que me deu
forças para me limpar”, conta. Antes dessa
limpeza, ele acreditava que iria morrer consumindo pasta-base nas ruas de Cuiabá.
“Eu estava perto da casa da minha mãe, na
região do CPA, na noia da droga. Foi quando
vi que um cara vinha me executar mas, por algum milagre, acabou não fazendo”, diz. “Ali
eu vi que iria morrer se não parasse; foi quando busquei ajuda”.
Raul hoje executa um projeto para ajudar
outros usuários a saírem das ruas. Para ele,
muitos também podem repetir a sua história e
de outros que se limparam (limpar é o termo
usado pelos adictos em recuperação que conseguem vencer o vício e se manterem longe das
drogas).
Todo ano ele promove o show Hip Hop
Combate as Drogas, com atrações nacionais e
locais para pontos como a Praça do Porto e a
Orla do Porto. O evento este ano vai acontecer
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DO VÍCIO

adicção em Mato Grosso

em maio, no Beco do Candeeiro, com a mensagem “Fé, Força e Esperança”. O show busca encontrar entre os usuários que vivem nas ruas de
Cuiabá pessoas que queiram ajuda para vencer
o vício.
“Quero dar apoio como deram pra mim. A
proposta do meu projeto é essa, falar com essas
pessoas que não têm ninguém mesmo”, conta
Raul. “A adicção é uma doença muito cruel, ela
faz você matar, roubar, se prostituir. Mas é possível sim vencê-la e eu uso a minha história como
uma bandeira disso”, diz.
Tanto Raul quanto Gonçalo afirmam que o
governo deveria investir mais em ações de prevenção. “Ninguém fala de drogas nas escolas. Eu
mesmo era um bobo. Não sabia de nada. Usei
droga para me enturmar com as garotas e rapazes
descolados. Se soubesse das consequências, eu
nunca teria usado. Hoje, tenho várias deficiências, atrasei a minha vida. Faltou conscientização”, diz Raul.
Para Gonçalo, existe um tabu em se tratar o
tema drogas em Cuiabá. “É como se fosse um
problema das classes sociais baixas. Mas eu,
como alguém que trabalha com dependentes químicos, afirmo: não há classe social para adicção.
As
escolas
deveriam fazer um programa
de
conscientização desde
cedo e o próprio governo
deveria olhar
isso com muita
atenção.
Depois que
a pessoa está
na rua, é muito mais difícil
reverter”.
A arte-terapeuta Zenaide Camargo, 59 anos, e
que atua há quase duas décadas na Unidade 3, do
Centro Integrado de Apoio Psicossocial (Ciaps)
Adauto Botelho, também relata a dificuldade de
os pacientes retomarem suas vidas. Entre os quadros pintados por seus pacientes, na sala de artes, Zenaide explica que muitos têm habilidades
que infelizmente nunca serão exploradas pela
sociedade, pois foram roubadas pelo vício. “Os
desenhos são dignos de muitos artistas contemporâneos mato-grossenses, mas a droga praticamente anulou a vida dessas pessoas a tal ponto
que esse talento foi embaçado”.
A dificuldade em encontrar tratamento nas
redes públicas é outro empecilho para os adictos
no Estado.

Os caminhos da recuperação

Mato Grosso inteiro dispõe de um único centro de internação para dependentes químicos
– álcool e drogas ilícitas – e ele conta com somente 50 leitos, 20 dos quais estão em reforma,
abrigando hoje 21 internos do sexo masculino,

7 de Maio, em Várzea Grande, dá razão às
palavras dos especialistas de saúde. Artista
nato, Elivelton compõe raps durante praticamente toda a condução da entrevista pelas
alas do Ciaps Adauto Botelho III. Também
desenha, pinta e é um dos mais aplicados no
ateliê de arte-terapia.
Sorridente, só franze a testa quando lembra seu problema com álcool e pasta-base.
“Comecei a beber aos 14 anos. A fumar base
aos 20”, diz, olhando pra baixo. O excesso de
álcool dá a ele o aspecto de um homem muito
mais velho, além de um olhar de íris opaca e
globo amarelado. Os anos no cachimbo levaram-lhe vários dentes e causam-lhe feridas.
O melhor caminho, para evitar que outros

artistas, poetas, engenheiros e várias e várias
outras profissões tenham pessoas e grandes
profissionais cujas vidas sejam interrompidas pelo vício é a prevenção, muito mais
que o tratamento. “Falar sobre drogas, nós
precisamos conversar sobre as drogas, seus
usos e malefícios nas escolas e em vários
lugares. O prejuízo que traz à sociedade, à
família, é muito grave. Temos que esclarecer
as crianças porque elas vão ter contato com
elas mesmo nas escolas mais elitizadas e exclusivas”, encerra o médico Vinícius. O traficante, afinal de contas, está sempre ali, ao
alcance de qualquer um, à porta, no máximo
à esquina. “É mais fácil comprar drogas do
que pão”, conforme o artista Raul.
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com 11 outros nomes na fila de espera. As
idades variam entre os 18 e os 58 anos.
Além de obviamente não dar conta da demanda, lá não podem ser internadas mulheres. Não há, aliás, sequer uma unidade destinada a elas. “Isso é obviamente um problema
social muito grave”, lembra o clínico geral
Vinícius Sandrini e Silva, um dos médicos
lotados na unidade. Lá, uma construção de
cerca 535m2 abriga várias alas terapêuticas,
cozinha, quadra de esportes, uma sala de
arte-terapia.
Todos chegam lá por demanda espontânea ou encaminhada por várias áreas, como
saúde, trabalho, escola ou justiça. “Seguimos
as etapas de acolhimento com avaliação e
diagnóstico. As famílias podem procurar o
serviço aberto dos Caps (são mais de 40 no
estado) ou o serviço básico. Se houver necessidade ambulatorial, a pessoa vem para o
nosso serviço”, explica o ex-diretor-geral do
Hospital Adauto Botelho, João Botelho, um
contador de 59 anos que começou seu trabalho em gestão hospitalar no Pronto-Socorro
de Várzea Grande. De lá, foi para a unidade
1 do Adauto Botelho, localizada próximo ao
bairro Coophema, em 2001.
Naqueles tempos, não havia separação
entre pessoas portadoras de transtornos mentais dos dependentes químicos. Isso, infelizmente, ainda acontece com as mulheres. Por
não haver uma unidade delas, são internadas
junto com a ala feminina da matriz do Adauto Botelho, destinada ao tratamento de doenças mentais.
No caso dos homens, isso só acontece se
eles coincidem, devido ao tempo de uso ou
à preexistência de uma condição ainda não
diagnosticada, transtorno mental e consumo
abusivo de drogas lícitas (álcool, remédios,
solventes) ou ilícitas (cocaína, pasta-base,
crack).
Para evitar que isso ocorra, equipes multidisciplinares, compostas de psicólogos,
médicos clínicos-gerais e psiquiatras, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas,
educadores físicos e arte-terapeutas, designam juntos a modalidade terapêutica recomendada a cada paciente.
Só aos mais graves é recomendada a internação. E apenas por um breve período.
“Há um período de previsão para desintoxicação hospitalar avaliado caso a caso, mas
a internação não pode ultrapassar um período
superior a 45 dias”, explica o ex-diretor-geral do Adauto Botelho. Ele lembra a extensão territorial de Mato Grosso, com seus 141
municípios, e a dificuldade em lidar com o
tráfico intenso de drogas por todo lado.
Somente em 2017, foram 400 atendimentos, mais ou menos o mesmo número de
2016, e isso só para casos de desintoxicação/
internação. Some-se a isso que muitos dos
profissionais da equipe multidisciplinar devem ficar na unidade 24 horas por dia, casos dos médicos e enfermeiros. Os 20 leitos
desativados na unidade 3 fazem muita falta,
portanto.
Devido a essa
ausência
do Estado,
quem nada
de braçada
são as comunidades
terapêuticas,
muitas
delas
ligadas
a
igrejas neopentecostais. Mesmo
pagas
na
maioria, ou diretamente ou através de trabalho compulsório dos internados, ajuda de
custo das famílias ou recepção de doações
das igrejas a que são ligados e até mesmo
verbas governamentais, o tratamento não
costuma ser o mais adequado nesses lugares,
lembra a psicóloga Priscila Batistuta Nóbrega, especialista no auxílio a dependentes químicas há 15 anos.
“Não é falta de uma política pública de
atendimento a eles, porque essa política pública existe, o que falta é interesse dos gestores do Estado em efetivar essa rede de
atenção psicossocial”, argumenta Batistuta
Nóbrega. “Dependência química não se trata
só com medicação, porque não é derivada de
um fator só. Nem é só social, nem é só genético ou produto do meio ou mental. É uma
série de fatores e são um conjunto biopsicossocial”, explica o médico Sandrini e Silva.
Os vários talentos ali guardados explicitam bem tudo isso. Elivelton, um ajudante de
serviços gerais de 39 anos, morador do bairro
JULIANA ARINI
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iares e especialistas médicos sobre um problema cada vez maior em nossa sociedade

Políticas de combate às drogas

A

prefeitura de Cuiabá reativou na
última terça-feira (17) o Conselho
Municipal de Políticas Públicas
sobre Drogas (Compod). A medida
foi tomada depois de Cuiabá passar
mais de um ano – desde o início da gestão
Emanuel Pinheiro – sem nenhuma ação para
auxiliar no tratamento de usuários de drogas.
O Compod será gerenciado pela Secretaria
Municipal de Ordem Pública, liderada pelo
coronel Leovaldo Sales. De acordo com a prefeitura, a reativação do Compod faz parte do
plano de governo do prefeito para “aumentar
as ações de prevenção, combate ao tráfico de
drogas e reinserção social do usuário”.
Conforme a Secretaria Municipal de Ordem
Pública, o conselho tem o objetivo de planejar,
fiscalizar e auxiliar na execução de políticas
públicas voltadas à prevenção e combate ao
uso de drogas. Sem o conselho não era possível
executar nenhuma política pública de combate
no município, que enfrenta uma verdadeira
epidemia de usuários de pasta-base.
Um dos fatos que chamaram a atenção na
criação do conselho foi ele estar na Secretaria
de Ordem Pública, tendo em vista que comumente esse tipo de atividade está relacionado
à Saúde ou Assistência Social.
Para o secretário de Ordem Pública da
capital, o fato de o conselho estar na pasta
que impõe ações de comando e controle não
afetará o seu desempenho. Ele justificou que a
secretaria foi a escolhida para gerir o projeto,
pois foi considerada com a maior condição
para lidar com o tema.
“Penso que o objeto de intervenção não
muda. O resultado pode ser produzido aqui,
como na Secretaria de Saúde, como em
qualquer outra secretaria, desde que haja
participação de todos os conselheiros. Não vai
ter uma predominância de ideia do segmento
militar. Evidentemente, vai ser uma voz no
conselho, mas não vejo nenhuma situação de
ser menos ou mais no resultado disso, por estar aqui ou em qualquer outro lugar”, declarou
ao Circuito Mato Grosso.
Sales pontuou que o conselho deverá fazer
políticas de prevenção, de enfrentamento e de
recuperação e inserção na sociedade. “Será um
enfrentamento prático, no qual procuraremos
nos alimentar de todas as informações, em
todas as esferas do poder. Poderemos fazer
um censo, para dimensionar o tamanho do
problema, para que também possamos decidir
sobre a intervenção, se será de acolhimento,
de prevenção, se é de repressão”.
Apesar de o município ter passado mais de

um ano sem políticas de combate e prevenção às drogas, o secretário de Ordem Pública
afirma que o período foi necessário para que
o Executivo Municipal pudesse desenvolver
um trabalho melhor para a área. “O conselho
é ativado agora porque hoje já temos esse
conhecimento melhor da problemática. Já
sabemos identificar os nossos parceiros. Já
fizemos vários contatos, inclusive com o Poder
Judiciário, no sentido de vir para o conselho”,
disse.
Em relação ao orçamento, o secretário
afirmou que o conselho ainda fará um levantamento de quanto o município dispõe em caixa
para as ações. Anteriormente, o montante
estava na pasta de Cultura, Esporte e Turismo
da capital. “Ainda vamos fazer esse levantamento [para descobrir o montante de que o
conselho dispõe]. Iremos utilizar o valor da
melhor maneira possível. Ainda vamos realizar
nossa primeira reunião de trabalho, depois
iremos nos estruturar, eleger secretários e
tesoureiros”, comentou.
Ele declarou que, além do que dispõe em
caixa, o Compod buscará outros recursos para
que possa aplicar suas ações. “Existem várias
fontes [em que poderão obter recursos]. Uma
delas é o Tribunal de Justiça. Lá existe um
núcleo que pode nos trazer essa retaguarda
[financeira]. Vamos utilizar todas as possibilidades que puderem trazer algum resultado
positivo para o Compod. Temos que saber
onde há esses recursos e vamos buscá-los”,
pontuou.
Conforme apuração feita pelo jornal, o
Compod funcionará com orçamento limitado.
Isso porque nenhum centavo do Fundo Municipal de Política sobre Drogas foi executado para
esse fim no ano passado. O ex-prefeito Mauro
Mendes (PSB) deixou aprovado no Orçamento
Municipal, em 2016, um valor de cerca de R$
250 mil para o Fundo, porém conforme prestação de contas da prefeitura, aprovada no
Tribunal de Contas do Estado, esse dinheiro
não foi gasto. O montante, que estava sob
responsabilidade da Secretaria Municipal de
Cultura, Esporte e Turismo, desapareceu do
caixa, sendo desviado para outras finalidades
consideradas prioritárias para a prefeitura.
Hoje, restam somente R$ 50 mil em caixa.
Este montante é o que resta para ações concretas ainda no primeiro semestre de 2018. O
valor, considerado baixo, será o maior desafio
do Compod durante os primeiros meses de sua
reativação. A expectativa é de que as ações do
conselho sejam muito limitadas neste primeiro
semestre.
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TALENTOS INVISÍVEIS

Altas habilidades desperdiçadas em MT
Superdotados podem ser identificados desde o primeiro ano de vida, mas passam batido por familiares e educadores

M

árcia Borges de Santana estava dirigindo pelas ruas de
Cuiabá quando ouviu de seu
filho: “olha, mamãe, ali está
escrito ‘lava-jato’”. Uma história comum, se não fosse
pelo fato de que a criança, o pequeno Davi,
tinha apenas dois anos.
Sem outras crianças próximas na família,
Márcia acreditava que a realidade de Davi
era comum para a sua idade. Mas desde cedo
o menino apresentou habilidades e comportamentos que estavam além da sua idade.
Quando foi para a creche, por exemplo, enquanto os coleguinhas aprendiam cores e números até 10, ele já contava até 100, relacionava palavras e até conseguia distinguir os
dias da semana e do mês em um calendário.
Neste ano, Davi entrou para o “pré-escolar 1”, em uma escola pública da capital.
Lá, fez um amiguinho que havia passado
por uma creche particular com metodologia
bilíngue, e logo passou a falar o básico de
inglês, surpreendendo até a mãe. “Às vezes
ele me pergunta uma coisa e eu erro, ele vem
e me corrige”, contou Márcia.
Quem percebeu as habilidades de Davi
foi uma amiga de Márcia, que é fonoaudióloga infantil. Então, aconselhada pela amiga,

reprodução

Por Camilla Zeni

procurou apoio para o filho. Márcia foi parar
no Núcleo de Atividade de Altas Habilidades e Superdotados (Naahs), que funciona
no Centro de Apoio e Suporte à Inclusão da
Educação Especial (Casies), no bairro Jardim Cuiabá.
Muita gente desconhece o local, mas ali
é fornecido não apenas apoio e orientação às
famílias e crianças superdotadas como tam-

Identificando os destaques

O

Núcleo de Atividade de Altas Habilidades e Superdotados existe há mais de
10 anos, criado pela Lei 8.670, de 2 de
julho de 2007, pelo então governador
Blairo Maggi, e atende a todo o estado, num
trabalho com 197 escolas.
De acordo com a definição do Ministério da
Educação (MEC), é considerado “alto habilidoso”
ou “superdotado” aquela pessoa com capacidade
de aprendizado acima da média dos seus pares.
Isto é, as crianças com conhecimento que foge do
comum à sua idade. Hoje, a identificação desse
público envolve entrevistas, jogos, observação
e análise junto às avaliações escolares – e tudo
é feito pela equipe do Naahs.
Em uma visita ao local, o Circuito Mato
Grosso conversou com os quatro professores que
compõem o Núcleo, sendo que cada um trabalha
com uma frente. Além de Paulino, auxiliam na
identificação de alunos e orientação de educadores Rodrigo Miguel, professor de Física, Carla
Magna, que leciona Matemática, e Lilian Paz,
licenciada em Música.
A conversa sobre o tema levou cerca de duas
horas e, no fim, a conclusão foi unânime: Mato
Grosso desperdiça talentos por falta de conhecimento sobre crianças com altas habilidades.
Ao longo do papo, não apenas a repórter foi
contribuindo com lembranças de colegas que
se enquadram como possíveis superdotados
como também os professores se recordaram de
diversos alunos que poderiam ter passado pelo
Núcleo. “Eu dei aula, durante muito tempo, na
região do Pedra 90. Ali mesmo, naquele bairro
periférico, eu conseguiria identificar vários dos
meus alunos com habilidades especiais. Pena
que, na época, eu não sabia”, comentou o professor de Física.
Carla também se recordou de alunos que passaram despercebidos. “Hoje eu identificaria com
facilidade”, comentou. Segundo ela, é provável
que exista um aluno superdotado em cada sala
de aula. O dado é provável, sim, conforme levantamento básico feito pelo Circuito Mato Grosso
na internet. No entanto, está longe de ser oficial.
De acordo com censo escolar consultado pela
reportagem, produzido pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), no Brasil há registro de apenas 13.308
superdotados na educação básica, e 1.087 alunos
no ensino superior. Isso distribuído nos 5.560
municípios brasileiros, o que caracteriza o dado
como absurdamente ínfimo, considerando que
os dois níveis de educação, básico e superior,
juntos, somam mais de 57 milhões de estudantes
no país.
O baixo número de registros se relaciona
à falta de conhecimento por parte de educadores para identificar os alunos com altas
habilidades, conforme já apontado pelo grupo
do Naahs. Durante a conversa, os professores
relataram dificuldades encontradas no caminho
da identificação, muitas vezes impostas pelas
próprias escolas.
“Às vezes a gente chega à escola – eles já
nos conhecem – e vão logo falando ‘ah, eu acho
que tenho um aluno assim para te passar’, mas
os casos não chegam até o Núcleo”, comentou a
professora de Música. “Eles falam que identifi-

cam, mas daí a reportar para nós é outra história”,
complementou Carla.
De acordo com o Núcleo, crianças superdotadas passam “batidas” na sala de aula em razão
do método de ensino de alguns professores. Segundo eles, é cena comum um professor pedir a
resposta da classe, mas excluir aquele aluno que
tem maior conhecimento na disciplina, na ideia
de “ser inclusivo com os demais”.
“Às vezes eles dizem: ‘você não participa,
porque eu sei que você já sabe’. Mas não é por
aí. A educação tem que ser inclusiva”, comentou
Carla, destacando que nesses casos os professores devem se preparar para o aluno com maior
conhecimento, de forma a fornecer exercícios com
os quais ele possa se desafiar.
É mito dizer que superdotados são aqueles
que sabem tudo de todas as áreas do conhecimento. A professora Lilian argumenta que, sim,
eles têm facilidade com mais de uma matéria, na
maioria das vezes. No entanto, sempre há aquela
em que eles se sobressaem. É necessário, portanto, saber identificá-los de forma correta para que
possam receber o acompanhamento adequado.
Quando questionados sobre o destaque dos
alunos para uma ou duas matérias, os professores
do Naahs foram cautelosos ao levantar a diferença entre aqueles que se dedicam e se interessam
por algum assunto determinado e aqueles que,
de fato, possuem altas habilidades.
“É a Teoria dos Três Anéis. O superdotado tem
comprometimento e trabalha com criatividade,
além de estar acima da média. Não basta você
estar acima da média, você precisa ter um envolvimento com aquilo, passa a criar uma resposta
diferenciada, não fica restrito ao conhecimento da
sala de aula”, explicaram os professores.
Por estarem acima do nível de conhecimento
dos demais, os alunos com altas habilidades podem se desinteressar de forma muito rápida dos
assuntos aprendidos. Isso porque o que os colegas
estão aprendendo já não é conhecimento novo e,
para eles, não faz sentido “bater na mesma tecla”.
É o caso do Guilherme Pilz, de 13 anos. Segundo
a mãe, Magali Pilz, as reclamações do menino
quanto aos conteúdos escolares sempre existiram.
“Eu perguntava: ‘e aí, filho, o que você aprendeu
hoje?’ e ele respondia ‘nada, ué, na escola não
ensinam nada’”.
À reportagem, Magali revelou que sempre
percebeu que Guilherme não tinha o mesmo ritmo
das outras crianças. Ela, que é mãe de outros dois
adolescentes – mais velhos que o menino –, teve
facilidade ao identificar. No entanto, não sabia
que a razão seria a superdotação.
Guilherme só foi para a escola depois dos
cinco anos. Entrou no meio do ano e ainda precisou se ausentar por um mês inteiro em razão
da saúde. Mesmo com a escola sendo contrária
à inclusão do menino no final do ano letivo, os
pais o matricularam e, no fim do ano, ele foi considerado o aluno destaque por ter acompanhado
a turma em tão pouco tempo.
Hoje aos 13 anos, o menino já está na terceira
escola, onde cursa o oitavo ano do Ensino Fundamental, e participa de um programa de robótica
desenvolvido na Escola Estadual Liceu Cuiabano,
trabalhando, inclusive, com crianças que já estão
no final do Ensino Médio.

bém orientação e formação para profissionais da educação.
No local, uma equipe de professores capacitados faz a investigação com as crianças,
a fim de detectar as habilidades que sobressaem e orientar aqueles que as cercam para a
promoção de estímulos.
Isso porque, segundo os profissionais, as
crianças com altas habilidades estão acima
da média de seus colegas e precisam de novos desafios para se manterem interessadas.
Assim como Davi, é por meio do diagnóstico da família que a maioria das crianças
com altas habilidades chega até o Núcleo.
Além disso, os professores do Núcleo fazem
um trabalho com as escolas públicas, passando, semanalmente, nas unidades para uma
orientação aos professores e diretores a fim
de identificar os superdotados.
Foi também por indicação de terceiros
que Marta Coelho Acosta Doumet levou seu
filho Yamil, de 9 anos, ao acompanhamento
do Naahs. O menino, desde os três aninhos
já havia aprendido a ler sozinho e era capaz
de completar jogos que estavam além da sua
idade. Assim como Márcia, Marta também

pensou que o filho
estava com desenvolvimento normal, igual
ao de outras crianças.
Aos cinco anos,
as habilidades de Yamil se destacaram
ao nível da música.
Segundo a mãe, ele
viu um aplicativo no
tablet de uma prima
no qual o objetivo
do jogo era compor
música em um piano. Ele logo instalou
no seu próprio tablet,
sendo que, um tempo
depois, passou o jogo
para a vida, ganhando
um pequeno piano da
mãe.
Quando questionada sobre os sinais da
habilidade diferenciada, a resposta de Marta foi a mesma que a de Márcia: “Ninguém
nunca me falou sobre superdotados, então,
pra mim, ele era normal. Nós morávamos no
Equador e não tinha outra criança para eu ter
um parâmetro”.
Yamil só foi identificado como criança
superdotada quando, já aos sete anos, foi
“achado” por seu professor de teclado – instrumento que passou a tocar logo quando
retornou a Cuiabá. “O professor de música,
Wellington, conversou com o professor Paulino e foi quando surgiu a conversa de ele
demonstrar altas habilidades na música”, explicou a mãe.
Segundo ela, a criança, mesmo aos sete
anos, já buscava informações e composições
de grandes nomes da música clássica, como
Mozart, Beethoven e Vivaldi.
Paulino, a quem se referiu Marta, é o professor Paulino Antunes, que atua no Naahs
há nove anos. Formado em Letras, trabalha
com a linguística, mas também – e principalmente – com a música, já que faz parte,
inclusive, da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Política de inclusão

P

ela Constituição, as escolas têm o
dever de fornecer a educação que
uma criança superdotada necessita,
com materiais de apoio e conteúdos
mais complexos e diferenciados. O objetivo é,
justamente, fornecer desafios maiores, como
forma de potencializar as capacidades desse
público.
Para os professores, a invisibilidade dos
superdotados se dá, principalmente, por não
reconhecerem a importância desses alunos.
Mesmo com a legislação a favor dessas
crianças, o trabalho para a identificação e cadastro ainda segue a passos lentos. Atualmente, o Núcleo de Atividade de Altas Habilidades
e Superdotados é responsável pelo trabalho
no estado, mas poucos professores e unidades

escolares participam da ação.
Conforme dados de 2017, obtidos com os
professores, foram realizadas 10 capacitações
para professores ao longo do ano. No entanto,
a cada edição, apenas metade do número de
vagas é preenchida. Além disso, 197 escolas
trabalharam em parceria com o Naahs, mas
apenas 25 alunos foram atendidos na unidade.
Embora baixo, o número de crianças atendidas
em Mato Grosso não se encontra nos dados
do Inep, em razão de uma falha no cadastro
do Núcleo.
A Secretaria de Estado de Educação (Seduc)
foi procurada para responder questionamentos
sobre o funcionamento do Naahs, mas até o fechamento desta reportagem, três dias depois,
não deu retorno.
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CONTAS DO ESTADO-2016

Viana vai ao tribunal contra aprovação
Parlamentar afirma que comissão liderada por Wilson Santos aprovou contas de Taques de modo equivocado e contra regimento
interno da ALMT

O

deputado estadual Zeca
Viana (PDT) pediu, na noite
de terça-feira (17), que o Tribunal de Justiça suspenda a
aprovação do parecer das contas do governo Pedro Taques
(PSDB), referente ao exercício de 2016, na
Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária (CFAEO), da
Assembleia Legislativa.
As contas do Executivo estadual, referentes a 2016, obtiveram parecer favorável à
aprovação no Tribunal de Contas do Estado
(TCE), em junho passado. Na época, foram
apontadas 19 irregularidades que deveriam
ser corrigidas. Dessas, 18 foram consideradas graves e uma gravíssima.
Posteriormente, o procedimento foi encaminhado à Assembleia Legislativa, para que
passe por votação. Antes, porém, foi encaminhado à CFAEO, para que fosse analisado e
fosse emitido um parecer, que posteriormente será apreciado no plenário do Legislativo.
A CFAEO é composta por cinco membros,
sendo eles: Wilson Santos, que acabou de se
desligar do governo de Pedro Taques em que
atuou no ano de 2017 como secretário de Cidades, e Saturnino Masson, ambos do PSDB.
Também integram a comissão Zeca Viana,
Dilmar Dal Bosco (DEM) e Silvano Amaral
(MDB). Em 10 de abril, Amaral pediu vistas
do processo para analisar melhor as contas
da gestão de Pedro Taques em 2016.
Na semana passada, o presidente da comissão, Wilson Santos, convocou uma reunião para a terça-feira (17) para que a comissão analisasse as contas de 2016 da gestão de
Pedro Taques. O procedimento foi relatado
pelo deputado Saturnino Masson (PSDB),
que emitiu parecer favorável à aprovação das
contas.

Além de Wilson Santos e do relator do
procedimento, somente Dilmar Dal Bosco
participou da reunião. Eles aprovaram, por
unanimidade, as contas.
O deputado Zeca Viana, porém, não concordou com a aprovação das contas na comissão. Ele afirmou que Santos convocou o
procedimento de modo urgente. O parlamentar justificou que tal análise não pode ser feita em caráter de urgência, pois o regulamento
interno da AL-MT não permite.
“Após tantos questionamentos e irregularidades apontadas pelo TCE-MT, foi feita
uma reunião extraordinária para aprovar o
parecer das contas sem debate, com a cópia
do processo ausente nos gabinetes e sem o
processo físico estar na comissão. E ainda
com o pedido de vistas ao deputado Silvano
Amaral (MDB)”, afirmou Viana.
“A aprovação do parecer na comissão é
grave. Nós devemos defender esse Regimento Interno, se não o nosso trabalho aqui vira
bagunça”, criticou.

reprodução

Por Vinícius Lemos

“Nove minutos”

De acordo com Viana, a reunião da comissão que aprovou as contas durou cerca de
nove minutos. “Após tantos questionamentos
e irregularidades apontadas pelo TCE-MT,
foi feita uma reunião extraordinária para
aprovar o parecer das contas sem debate,
com a cópia do processo ausente nos gabinetes e sem o processo físico estar na comissão. E ainda com o pedido de vistas ao deputado Silvano Amaral”, reclamou Zeca Viana.
Em relação ao prazo de vistas solicitado
por Amaral, o deputado Wilson Santos já havia afirmado que o período máximo, conforme regimento da Casa de Leis, é de 48 horas.
Desta forma, o prazo teria sido encerrado na
semana passada, mesmo o parlamentar não
tendo entregado o processo.
Viana, que havia votado contra a aprovação das contas do governo Taques de 2016,

ainda criticou o fato de a comissão não ter
avaliado seu voto separadamente. “Agindo
dessa forma, nós, deputados, estamos cada
dia mais a serviço, sempre, do Palácio Paiaguás, porque a maioria dos deputados aqui
faz tudo que o governador manda. Não pode.
Temos o dever moral e legal de fiscalizar.
Fomos colocados aqui pelos cidadãos para
isso”, argumenta.
Em razão de não concordar com o parecer
favorável, Viana elaborou um relatório paralelo ao da comissão e planeja apresentá-lo
ao plenário. Ele recomenda a reprovação das
contas.

Irregularidades nas contas

No parecer do Tribunal de Contas do Es-

tado, foram apontadas irregularidades nas
contas de 2016, entre elas a extrapolação do
limite de gastos com pessoal, em desacordo
com o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Outra falha,
conforme o TCE, foi a ausência de informações exigidas na Lei de Acesso à Informação
no Portal da Transparência do governo do
Estado.
Outra irregularidade foi a falta realização
das audiências públicas para apresentação
dos relatórios da área de saúde, relativamente ao primeiro e terceiro quadrimestres
de 2016. Também consta como irregularidade o cancelamento de restos a pagar de R$
1.092.456,89 sem comprovação do fato motivador. (Com assessoria)

NOVELA DO PALETÓ

Vereadores querem que Justino nomeie outros
Comissão do Paletó foi embargada pela Justiça porque antiga mesa foi posta sob suspeição a pedido do vereador Diego Guimarães
(PP) sobre as reais intenções governistas
Ednei Rosa

Por Rodivaldo Ribeiro

A

bancada de oposição ao prefeito Emanuel Pinheiro (MDB)
cobrou a nomeação de novos
membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que
investiga o recebimento de suposta propina da parte do ex-governador
Silval Barbosa quando este era deputado. O
requerimento foi feito ao presidente da Câmara de Cuiabá, Justino Malheiros (PV).
Os trabalhos foram suspensos depois que
o vereador Diego Guimarães (PP) questionou judicialmente a composição da mesa
da CPI, com os governistas Adevair Cabral
(PSDB) e Mário Nadaf (PV) como relator
e membro da CPI ao lado do propositor da
comissão, Marcelo Bussiki (PSB), único
opositor de Emanuel Pinheiro.
Detalhe: os dois primeiros assinaram o
requerimento somente depois de ele ser protocolado na Câmara.
O pedido de Diego foi acolhido pelo juiz
da Quarta Vara Especializada Pública de
Cuiabá, Paulo Márcio Soares de Carvalho,
porque este entendeu que os dois primeiros
vereadores citados assinaram e foram escolhidos para compor a comissão de maneira
a ferir a legislação. Até o protocolo, só nove
vereadores tinham assentido à instalação da
CPI.
A decisão do magistrado foi reforçada
semana passada pela desembargadora Helena Maria Ramos, que manteve a liminar de
Soares de Carvalho.
Na segunda-feira (16), os vereadores
Diego Guimarães, Abílio Junior (PSC),
Felipe Wellaton (PV) e Dilemário Alencar
(PROS), todos da oposição, protocolaram
um pedido para que o presidente da Câmara
nomeie novos membros para a CPI.
Os parlamentares argumentaram que a
indicação de novos membros é a única maneira de prosseguir com as apurações da CPI

porque a Justiça manteve a suspensão da
CPI por causa da nomeação irregular tanto
de Mário Nadaf quanto de Adevair Cabral.
No pedido encaminhado a Justino, os
vereadores pedem que os novos nomes da
comissão sejam definidos entre os nove que
assinaram o pedido antes de ele ser protocolado. Os parlamentares argumentaram
que não haveria qualquer prejuízo àqueles
que inseriram posteriormente suas assinaturas, pois “o direito de participação nas atividades investigativas não é exclusivo dos
membros da comissão”.
“O interesse público seria plenamente
contemplado, haja vista que as investigações de fatos relevantes seriam retomadas,

proporcionando maior celeridade no esclarecimento dos episódios que motivaram a
instauração da Comissão Parlamentar de
Inquérito”, diz trecho do pedido.
Logo após receber o requerimento dos
parlamentares, Justino Malheiros solicitou
um parecer da Procuradoria da Câmara. A
resposta ainda não veio, mas é a partir dela
que os vereadores vão se posicionar.

A comissão

O pedido de Diego Guimarães para suspender a nomeação dos vereadores na CPI
teve com fundamentação o fato de Nadaf e
Cabral serem membros da base de Pinheiro,
alvo das investigações.

A CPI entrou em reta final no último
mês, depois que os dois vereadores conseguiram indeferir por maioria dos votos
todos os requerimentos de convocações e
quebras de sigilos bancário e telefônico
de envolvidos no caso. Além disso, ficou
determinado que o relator, Adevair Cabral,
deveria iniciar a elaboração do relatório
final.
Foram ouvidos na comissão o ex-governador Silval Barbosa, seu ex-chefe de gabinete Silvio César Corrêa, e o ex-secretário
de Indústria, Comércio, Minas e Energia,
Alan Zanatta, além do servidor Valdecir
Cardoso. O prefeito Emanuel Pinheiro foi
convidado, mas não compareceu à CPI.
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joan Yovera

O venezuelano que pedalou até Cuiabá
Por Celestino Carlos

A

imigração de venezuelanos para
Brasil começou em 2015, pela cidade
de Pacaraima, a 218 km da capital
Boa Vista, Roraima (RR). Hoje, há
uma média de 50 mil venezuelanos
que vieram em busca de um futuro
melhor e para fugir da fome que assola mesmo
as pessoas com nível superior do país.
No início deste ano, o governo decidiu dar um
translado oficial para cerca de 300 venezuelanos
que estavam em Roraima. Grande parte destes
optou para desembarcar em São Paulo, porém 66
pessoas escolheram Cuiabá como morada.
Porém, nem todos chegaram de avião. Joan
Enrique Ostorga Yovera, que também escolheu
Cuiabá como moradia para começar a sua vida,
viajou de Santarém, no Pará, até a capital matogrossense de bicicleta.
O corajoso venezuelano é natural de Caracas, tem
29 anos, é casado e pai de uma filha. Ele contou
com exclusividade um pouco de sua surpreendente
história ao Circuito Mato Grosso, em que narra
como enfrentou sol, chuva e os riscos das rodovias
brasileiras para buscar uma nova vida..
Circuito Mato Grosso: Quando você saiu de
Caracas e veio para o Brasil?
Joan Yovera: Tem quase dois anos que eu saí
da Venezuela, fui direito para Boa Vista, Roraima.
Chegando lá, eu consegui documentação legal,
carteira de trabalho e CPF.
CMT: Por que você saiu da Venezuela e veio
para o Brasil?
J.Y.: Saí de lá pela situação, pela necessidade,
pela fome que estava passando. O governo do meu
país não se importa com ninguém, todos estão
passando fome. Crianças, idosos e pessoas jovens,
todos estão vivendo essa dificuldade. Tudo isso
aconteceu quando o presidente Nicolás Maduro
assumiu o poder. Eu lembro bem de como eram
as coisas, tínhamos uma vida tranquila, não passávamos fome.
CMT: Você passou fome na
Venezuela?
J.Y.: Sim, eu passei fome.
Quando isso aconteceu, eu não
pensei duas vezes, tive que sair do
meu país para não morrer lá. Eu
tenho uma esposa de 30 anos, uma
filha de seis que falava: “Papai,
quero comer frango, presunto” ou
algum outro alimento. Era tudo
muito triste, eu chorava por não
ter alimento para minha filha. Eu
saía para os lixos dos supermercados em busca de comida, mas
não encontrava. Os alimentos
vendidos nos supermercados são
muito caros, comida vale ouro.

ficaram morando?
J.Y.: Ficamos morando na rua, tem um acampamento na praça da cidade. Eu, minha esposa e
filha ficamos morando na rua.
CMT: Como você fazia para se alimentar
em Boa Vista?
J.Y.: Eu não tinha opção, uma vez eu fui revirar
lixo para encontrar alimentos, mas quando os brasileiros me viram mexendo no lixo acabaram me
ajudando e falaram: “Ei, vem aqui, pega comida”.
Eles também ajudaram minha filha com roupas e
falavam que eu deveria procurar um abrigo. Este
mesmo brasileiro que me deu comida mostrou uma
casa abandonada, então eu fiquei morando lá por
seis meses. Depois disso, eu consegui um trabalho
de carteira assinada em uma cooperativa, mas eu
recebi apenas dois meses, ficou faltando o resto.
Bom, foi com este dinheiro que eu consegui comprar meus alimentos aqui no Brasil. Eu também
consegui alimentos em um hospital, eu percebi
que no lixo deles tinha muita comida, então falei
com a coordenadora, pedi que me doassem o que
fosse para o lixo, ela concordou, eu levava para
casa e também doava para outros venezuelanos.
Tinha um supermercado em Boa vista, chamado
Novo Tempo, eu ficava ajudando a limpar cebola
e quando eles jogavam as frutas, manga, mamão,
melancia e presunto, eu levava para casa, lavava
e comia.
CMT: Por quanto tempo você ficou morando
na cidade de Boa Vista?
J.Y.: Fiquei por quase dois anos, depois eu
quis sair da cidade, porque é um local pequeno,
muito bom, mas tinha muito venezuelano, estava
difícil para conseguir trabalho. E também já estava
gerando muito preconceito contra a gente. Por isso,
eu decidi buscar novas terras, falaram que eu teria
que ir para São Paulo, fui perguntando como fazia
e fui informado que deveria pegar um barco para
chegar ao Pará.

CMT: Como você conseguiu chegar ao Pará?
J.Y.: Eu peguei um ônibus
até Manaus, depois eu consegui
uma passagem para viajar no
barco e chegar até Santarém
“Ficamos
(PA). Quando chegamos lá, as
pessoas do navio falaram que pomorando na
deríamos descer naquela cidade.

rua, tem um
acampamento
na praça
da cidade.
Eu, minha
esposa e filha
ficamos
morando
na rua”

CMT: Nessa época de fome
e dificuldades, você não trabalhava?
J.Y.: Eu estava desempregado, não havia
trabalho na Venezuela e quando eu conseguia
alguma coisa, pagavam muito pouco, não dava
para comprar alimentos para minha família.
Diante dessa dificuldade e fome, eu decidi mudar
e escolhi o Brasil.

CMT: Você fez essa viagem
sozinho?
J.Y.: Não, eu estava com
quatro amigos que também são
venezuelanos, estávamos viajando juntos.

CMT: Depois que vocês chegaram à cidade de Santarém,
ficaram por quanto tempo e por
que decidiram deixar o local?
J.Y.: Porque eu queria chegar
em São Paulo, então as pessoas
de Santarém falaram que tínhamos que chegar em
Mato Grosso e depois ir para Mato Grosso do Sul.
As pessoas também falaram que era melhor vir
para Cuiabá porque é melhor para arrumar trabalho, então fiquei lá por 15 dias e decidi vir embora.

CMT: Como você fez para chegar até Cuiabá?
CMT: Por que você não conseguia trabalho
J.Y.: Eu e meus amigos não tínhamos dinheiro,
na Venezuela?
então a gente começou a vender dindim, chupão,
J.Y.: No início tinha trabalho na Venezuela,
e assim arrumamos dinheiro para comprarmos
mas depois as empresas começaram a fechar e
quatro bicicletas. A gente juntava o que tinha conmandar todos irem embora. Eu saí para muitos
seguido com as vendas, compramos uma, depois
lugares em busca de emprego, mas em todos os
outra, até conseguir uma bike para cada. Comlugares falavam a mesma coisa:
pramos bicicletas velhas, as pessoas
“Aqui não tem trabalho, não
falavam que não iríamos conseguir
tem”. Foi muito difícil, então
chegar, mas eu tinha fé em Deus que
“Compramos
saí correndo de Caracas para
ia dar tudo certo.
o Brasil. Muitas empresas da bicicletas velhas,
Venezuela fecharam as portas,
CMT: Quando você saiu de Sanas pessoas
pois o presidente Maduro mantarém?
falavam
dou todos “a la mierda”.
J.Y.: Nós saímos de Santarém no
início
deste mês, eu gravei partes do
que
CMT: E sua esposa mais
trajeto e tirei fotos quando estava vindo
não iríamos
sua filha, vieram com você?
para Cuiabá.
J.Y.: Eu saí sozinho, acabei
conseguir
vindo primeiro para o Brasil e
CMT: Você e seus amigos vieram
chegar,
elas ficaram lá. Depois de três
pedalando de Santarém até Cuiabá?
meses eu voltei para buscá-las,
J.Y.: Nós pedalamos de Santarém
mas eu tinha
passei duas semanas e voltamos
até a cidade de Campo Verde (PA),
fé em Deus
juntos para o Brasil.
foram 300 km. Chegamos em um
que ia dar tudo porto de caminhões, pedimos carona e
CMT: Como você chegou
o motorista levou a gente até a primeira
certo.”
ao Brasil?
cidade, Alta Floresta (MT). Depois
J.Y.: Eu peguei um ônibus
disso, conseguimos outra carona que
de Caracas até uma cidade chamada Santa Helena,
nos levou até a cidade de Sinop.
que fica em território venezuelano. Depois fui
andando de Santa Helena até chegar na cidade de
CMT: Durante essa longa viagem, como
Pacaraima, no Brasil, andei meia hora, não fica
vocês fizeram para se alimentar na estrada?
muito longe. Depois, umas pessoas me ajudaram
J.Y.: Eu me alimentei com farofa, tinha outra
e pagaram um táxi até a capital Boa Vista.
mistura que eu não sei o nome, mas tinha peixe,
uma mistura parecida com paçoca. Eu e meus
CMT: Quando você estava com sua
amigos compramos um quilo deste alimento e
família em Boa Vista (em Roraima), onde
pagamos R$ 19.00. Além disso, compramos várias

garrafas de sucos e muitos
litros de água. Teve pessoas na estrada que também
ajudaram, paramos em um
lugar e o senhor ofereceu
comida e também tinha
sinal de internet wi-fi. Por
Deus, nem acreditei que
teria internet naquele lugar.
Aproveitamos para mandar uma mensagem para a
família.
CMT: Depois que vocês chegaram em Sinop,
como fizeram para chegar
até aqui?
J.Y.: Nós ficamos na
rodovia e seguimos andando por 50 km, estávamos muito cansados, então
tive a ideia de escrever em
um papel uma mensagem:
“Somos venezuelanos, precisamos de carona até Cuiabá”. Pregamos essa
mensagem nas costas. Graças a Deus, depois
de terem passado tantos caminhões, uma pessoa
de bom coração resolveu parar e dar carona. No
meio do caminho, eu tive que me separar dos
meus quatro amigos, pois no carro que parou não
cabiam todos.
CMT: Depois de quanto tempo vocês chegaram em Cuiabá?
J.Y.: Eu cheguei aqui no sábado (14), junto
com eu outro amigo e depois os outros amigos
que conseguiram carona em outro carro chegaram
no dia seguinte.
CMT: Durante todo esse período de viagem,
onde ficou sua família?
J.Y.: Minha família ficou em Boa Vista, eu
não tive como trazer, mas eu saí para buscar um
trabalho, com certeza volto para buscá-las. A gente
sempre se fala pelo WhatsApp, todos os dias eu
mando mensagem para saber de tudo.
CMT: Como ela está sobrevivendo?
J.Y.: Ela fala que está muito difícil, que precisa pagar aluguel, já tem duas contas de luz e ela
não está trabalhando. Eu falei que estou vendo
trabalhos aqui e estou tentando conseguir uma
forma de ir buscar.
CMT: Por que ela não veio no avião da Força
Aérea junto com os outros?
J.Y.: Ela não conseguiu porque estava morando em um lugar de aluguel que conseguimos.
Essas pessoas que conseguiram é porque estavam
morando em abrigos.
CMT: Sua esposa trabalhava na Venezuela?
J.Y.: Sim, minha esposa tem uma profissão.
Ela é formada em Administração Empresarial,
estudou por cinco anos em uma universidade da
Venezuela.
CMT: Agora que você finalmente chegou a
Cuiabá, o que pretende fazer?
J.Y.: Eu quero trazer minha família, mas tenho
que encontrar um trabalho porque lá está muito
difícil para se alimentar e pagar aluguel.
CMT: O que você tem feito na cidade depois
que chegou?
J.Y.: Eu saio para procurar trabalho, mas eu
saio bem cedo para aproveitar mais tempo e conseguir chegar em muitos lugares para procurar
trabalho. Eu poderia passar o dia todo na rua,
mas antes do meio-dia preciso estar de volta para
conseguir almoçar. Eu vou na padaria, ouvi dizer
que eles precisam de gente, então quero pedir um
emprego.
CMT: Você pretende voltar para a Venezuela?
J.Y.: Não quero voltar, enquanto Nicolás Maduro estiver no poder quero ficar aqui no Brasil,
quero morrer aqui. Agora eu estou legal no Brasil,
tenho documentos, carteira de trabalho e CPF.
CMT: Você gosta do Brasil? Já tinha vindo
aqui antes?
J.Y.: Eu conhecia a cidade de Boa Vista (RR),
é uma cidade pequena, mas muito harmoniosa, eu
fui bem recebido. Fui atendido no posto da Polícia
Federal, fui bem atendido, com muito respeito e
educação.
CMT: O que você achou de Cuiabá?
J.Y.: Sim, pelo pouco que observei, estou
gostando, quero agora conseguir um trabalho, vou
fazer de tudo para conseguir, quero juntar dinheiro
para buscar minha família.
CMT: O que você achou do abrigo da Pastoral do Migrante?
J.Y.: Dou graças a Deus por este lugar, pelo
alimento, não tenho do que reclamar, agradeço
todos os dias por tudo.

CIRCUITOMATOGROSSO - CUIABÁ, 19 A 25 DE ABRIL DE 2018

GABI MATTIELLO

Eternizando o melhor da vida
Fotógrafa está no ramo desde 2014 e aposta no vínculo com a mãe antes do parto para criar seus ensaios de newborn
Por José Lucas Salvani

O

nascimento é um momento
único em que mãe e filho fortalecem o vínculo preestabelecido entre ambos durante a gestação do bebê. Ele precisa ser celebrado,
podendo ser enaltecido das mais variadas
formas. Graças à fotografia, podem-se fazer registros caseiros diversos que vão
desde os primeiros meses de gestação
até os primeiros dias da criança e da mãe
após o parto.
Enquanto alguns, talvez por motivos
financeiros, prefiram manter os registros
cada vez mais amadores, outros, entretanto, investem pesado para ter o melhor
desse período que passa num piscar de
olhos.
Desde 2014, a fotógrafa Gabi Mattiello
passou a focar seus trabalhos fotográficos
em mamães e seus futuros filhos, com ensaios durante a gestação, parto e primeiras semanas de vida do bebê, conhecido
também como newborn. Durante um mês,
ela chega a fazer até 14 ensaios, fora a
“cobertura” dos partos. “É onde eu vejo
mais amor”, revela a fotógrafa em entrevista ao Circuito Mato Grosso sobre seu
trabalho.
As mães a procuram por indicação de
família e amigos ou por já conhecerem
seu trabalho — o Instagram se tornou seu
grande carro-chefe. O primeiro contato
entre Gabi e as mães acontece pelo WhatsApp. As mães pedem, inicialmente, orçamento para o book gestante, mas acabam
fechando um pacote
completo por gostarem da proposta.
Gabi revela que
gosta de saber tudo
sobre a mãe e o bebê
que está por vir. Ela
acredita que a criação deste vínculo
com a mãe é necessário para se criar uma
confiança entre ambas. “Não é só mais
um cliente. Não é um
número. Não é mais
um parto”, explica.

Partos

Os preparativos
começam logo na
38ª semana de gestação – Gabi passa a
acompanhar a mamãe prematuramente
porque há casos em que o bebê nasce antes do previsto. Ela entra no hospital na
fase ativa do trabalho de parto, mas isto
não implica no nascimento da criança em
breve, tendo casos de passar horas no local. “A partir do momento que eu entro
no hospital, eu só saio depois que o bebê
nasce, não importa quanto tempo isso vai
levar”, revela.

Dificuldades
Apesar da rigidez de alguns hospitais,
Gabi afirma que nunca teve algum problema para realizar as fotos em Cuiabá – em
São Paulo, porém, já
foi impedida. Aqui
em Cuiabá, o Hospital Santa Rosa e
Femina Hospital Infantil e Maternidade
credenciaram
um
grupo de fotógrafos
para assegurar livre
acesso aos profissionais e evitar possíveis problemas.
As principais dificuldades acontecem
durante o parto. A
luz é um dos grandes
empecilhos. Às vezes
ela é quase inexistente, geralmente em
partos humanizados,
mas em outras é excessiva, como em cesáreas, em que uma
forte luz é direcionada à barriga da gestante. Como a mãe é a protagonista, Gabi não
utiliza flashes em suas fotografias para evitar incômodo.
O espaço também pode se tornar um
problema já que em alguns hospitais as
salas são muito pequenas; e há várias pessoas nesse local minúsculo, dificultando o
enquadramento. Ainda há a preocupação
com os equipamentos médicos, havendo

um
policiamento
próprio de como se
comportar dentro
da sala cirúrgica.

Book gestante
e newborn

Grande parte dos
ensaios é feita nas
casas das próprias
mães, apesar de
Gabi disponibilizar
um estúdio próprio.
Ela explica que o
ensaio feito em casa
é ótimo para mães e
pais tímidos, como
também dá uma
identidade própria
às fotos. A sensualidade das mães
gestantes também
é explorada nos ensaios. “Eu gosto de
mostrar que elas
ficam super sexys
cheias de curvas”,
explica.
As mães que fazem seus ensaios
seguem perfis distintos. A maioria
delas está em sua
primeira gestação.
Aquelas em sua
segunda ou terceira
não fizeram ensaios prévios, seja por
questões financeiras ou por falta de
evidência na época – o newborn, por
exemplo, é relativamente novo.

O começo

Antes de se tornar fotógrafa, Gabi
trabalhou por 10 anos numa administradora de consórcios, mas revela que sempre gostou de fotografia.
Após uma reestruturação da empresa que resultou em sua demissão, ela
foi para São Paulo e por lá fez um curso de fotografia. De volta a Cuiabá, a
fotógrafa trabalhou durante um mês
em um estúdio para entender como
o ramo funcionava de fato. Porém,
insatisfeita, começou a trabalhar sozinha com serviços esporádicos. No
ano seguinte passou a se dedicar à
fotografia de partos.
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NA LUTA

Luverdense quer recuperação na Série C
Time aposta na força do novo atacante Cleberson Tiarinha, 22 anos, para tentar recuperar os bons tempos de disputa da Série B do Brasileirão
BRIGA BOA

4ª Etapa do Circuito Estadual de
Tênis começa hoje
Rodivaldo Ribeiro

DIVULGAÇÃO

C

Rodivaldo Ribeiro

D

e olho na recuperação
após a eliminação na
Copa Verde diante do
Atlético Itapemirim
(quintafeira, dia 12) e da estreia
com derrota na Série C do
Brasileirão justo para o rival Cuiabá, por 1 a 0, no
domingo (15), o técnico
Luizinho Vieira, do Luverdense Esporte Clube,
aposta num maior equilíbrio e poder ofensivo à sua
equipe com a chegada do
atacante Cleberson Tiarinha, ex-Sinop, recém-contratado.

Segundo informações da diretoria
do clube, faltam apenas “detalhes”
burocráticos para escalar o homem
já no sábado (21), contra o Botafogo
de São Paulo, na segunda rodada do
Brasileiro.
Tiarinha chega com
a moral de ter sido o vice-artilheiro de seu exclube, o Sinop, no Campeonato Mato-grossense,
com cinco gols, um dos
quais, aliás, ajudou a sacramentar a eliminação
do time de Lucas do Rio
Verde da competição, em
uma das semifinais.
Experiente no futebol local, apesar
de seus 22 anos, pois é formado nas

categorias de base do Sinop, Tiarinha
promete reproduzir a boa performance no time em casa, o Estádio Passo
das Emas, e ajudar no objetivo de
tentar recuperar o espaço que o Luverdense tinha na série B até o ano
passado.
A pouca idade não é sinal de inexperiência, pois Cleberson Tiarinha já
jogou duas edições da Série C pelo
Cuiabá, atual campeão mato-grossense, até ser negociado com seu clube
de origem, o Sinop, no início deste
ano.
Luverdense e Botafogo-SP entram
em campo às 16h, na casa dos matogrossenses, o estádio Passo das Emas,
em Lucas do Rio Verde (distante 334
quilômetros de Cuiabá).

omeça nesta quinta (19)
em Sinop (distante 481
quilômetros ao norte de
Cuiabá) a quarta etapa
do Circuito Estadual de Tênis de
Mato Grosso. Com nível técnico
considerado alto, vai apresentar
tenistas de experiência nacional,
como Mathaus Spiering, que joga
em casa e foi campeão da segunda
etapa, na 1ª Classe Pro.
Esta etapa do circuito seguirá até domingo (22), no Sinop
Tênis Clube, no município de Sinop. A competição é organizada
pela Federação Mato-grossense
de Tênis (FMTT), pelos clubes e
academias-sede.
A competição será disputada
num total de 15 etapas, com a
participação de centenas de tenistas locais.
Dentre esses, se destacam, na
1° Classe Pro, Mathaus Spiering
(campeão na 2ª etapa), Wesley
Nunes (campeão na 1ª etapa), Júlio
Benegas (vice-campeão na 2ª etapa) e Robson Nunes (vice-campeão
na 1ª etapa). Spiering representa
Sinop, Benegas é quem representa
Sorriso e os irmãos Nunes representam a capital. No ano passado,
o título da categoria ficou com um
deles, Robson.

Nas demais classes, destacamse Givanildo Almeida, na 1ª classe,
Nicola Procopi, na 1ª classe +34
(para tenistas acima de 34 anos),
Paulo Figueiredo e Jorge Carvalho
(2ª classe), Edmilson Prates, 2ª
classe (+34), Nelson Kawahara e
Evandro Ferreira (3ª classe), Rafael Cavallari e David Sarmazi (4ª
Classe), Alciones Dallagnol e Thiago
Guedes (5ª classe), Bárbara Chaves
(1ª classe feminina) e Tamy Ayumi
(2ª classe feminino).
De acordo com o presidente da
Federação Mato-grossense de Tênis
(FMTT), Rivaldo Barbosa, será um
ano muito competitivo em todos os
torneios e na pontuação do ranking
estadual. Segundo ele, o Circuito
Estadual de Tênis, na categoria
simples (individual), terá torneios
em cinco cidades: Cuiabá, Sinop,
Sorriso, Primavera do Leste e, pela
primeira vez, Rondonópolis.
“Prevíamos a realização do total
de 15 etapas, mas tivemos o cancelamento de uma delas, que ocorreria numa sexta cidade, em Alto
Araguaia. Tentaremos substituí-la,
mas, caso contrário, ainda será uma
boa quantidade de torneio por ano.
No ano passado foram 12 etapas ou
torneios e neste ano fecharemos
acima desse resultado. O que significa crescimento da modalidade”,
diz Barbosa. (Com Assessoria)
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A DROGA DA DESTRUIÇÃO

Conheça trajetória da cocaína fumável
Crack apareceu em Mato Grosso em 1990 e foi gradualmente substituído pela pasta-base, mais potente. Em quatro anos, menos de 3
kg de crack foram apreendidos, contra centenas de quilos de base
Por Jefferson Oliveira

REPRODUÇÃO

D

“Um dia, ao sair da escola com uma amiga
minha, fomos para a casa dela, os pais dela
usavam droga e ela também. Começamos a
beber, eu nunca havia bebido e aí experimentei, fiquei bêbada e fumamos a pedra (crack
e ou pasta-base), e não larguei mais”, disse
Cristina.
“Eu trabalhava, já fui vendedora em loja,
sei ler e escrever, mas depois comecei a só
pensar em droga, abandonei tudo e comecei
a viver de vez na rua. Faz 20 anos que saí de
casa. No começo, ainda conseguia viver e usar
drogas, hoje, vivo pela droga”, completou.
Ao longo de quase 30 anos, as polícias
vieram trabalhando para erradicar o uso do
crack no estado. Desde a primeira prisão, em
1990, de membros da falange boliviana e traficantes colombianos, o crack foi deixando de
ser consumido em Cuiabá, e o Estado de Mato
Grosso hoje é utilizado apenas como rota de

Substituição do crack pela pasta-base
valor de venda ser mais alto que o da maconha,
por exemplo, os traficantes têm realizado a
compra da droga em consórcio, com cinco, seis
a dez traficantes que se reúnem, dão a quantia
em dinheiro para fazer a compra do entorpecente e quando a droga chega, cada um pega
a sua parte e faz a destinação individual, seja
exportando ou abastecendo as bocas de fumo
da Baixada Cuiabana”.
O delegado conta que a porta de entrada
dessa droga geralmente é por rio, através de
caminhões, carros escoltados por batedores e
fazendas clandestinas. “Vila Bela da Santíssima
Trindade, Porto Esperidião, Pontes e Lacerda
são as rotas preferidas, pois a Bolívia é a terceira maior produtora de coca do mundo, perdendo
somente para a Colômbia (2º) e o Peru (1º), e
entra por ali na região de fronteira já produzida
nos laboratórios clandestinos. Algumas porções
de pasta-base e cloridato ficam em Cuiabá”.
“O cloridato de cocaína tem como alvo o
consumidor com um poder aquisitivo maior, é
a droga mais pura, já a paste-base, assim como
a maconha, é usada pela classe mais baixa. Uma
pedra de pasta-base de cocaína geralmente
custa em média de R$ 10 a R$ 15; o usuário
faz uso e tem a alucinação de minutos”, explica.
“Ali no Morro da Luz e outros locais, a maior
parte dos usuários faz uso de maconha e pasta-base; em Cuiabá, não há consumo de crack
como no Rio e São Paulo”, completou.
O delegado revela que a droga mais consumida na região metropolitana ainda continua sendo
a maconha, que traficantes conseguem realizar a
compra por um valor bem
mais em conta, “Hoje, no
Paraguai, você, na safra
ruim, compra a maconha
por R$ 60 o quilo e vende
aqui em torno de R$ 1.000,
já no cloridato de cocaína o
traficante desembolsa geralmente R$ 10.000.00 para
comprar e com o batismo,
utilizando cal e ácido bórico,
transforma um quilo em dez
quilos”, explicou.
ahmad jarrah

V

itor Chab Domingues contou ao jornal que em Cuiabá não se tem mais o
uso de crack como no Rio de Janeiro
em São Paulo e que os usuários da
região metropolitana do estado fazem o uso de
pasta-base de cocaína, que praticamente tem
o mesmo princípio ativo do crack.
A pasta-base ganhou popularidade durante e depois da crise econômica da Argentina
(1999 - 2001) e espalhou-se pelos países vizinhos, principalmente o Brasil, onde a droga
chegou e teve um efeito devastador nos usuários. A pasta-base, também conhecida como
lixo da cocaína ou crack americano de segunda
linha, é uma variante da pasta-base de cocaína
transformada em cigarro. Seu preparo requer
poucas instruções e é feito com instrumentos
caseiros.
A pasta é obtida através da maceração das
folhas de coca, cujo percentual não ultrapassa
os 10%, misturadas a ácidos convencionais e
até fibra de vidro moído (incluindo tubos de
lâmpada fluorescente) com ácido bórico, lidocaína, fermento e solventes, como querosene,
parafina, benzina ou éter, o que reforça o caráter de dependência rápida devido ao efeito
intenso, apesar da curta duração de cada dose.
O delegado explica que, pela longa fronteira
seca, o acesso à pasta-base é mais comum no
estado.
“A pasta-base e cloridato de cocaína são
oriundos em grande parte da Bolívia e, pelo

exportação.
Vitor Chabe conta que a droga tem sido o
mal do século e de difícil combate. “Infelizmente, a droga é um mal do século que vem

abastecendo as festas e locais públicos e temos o número de usuários crescendo, mas o
saldo da nossa unidade tem sido positivo no
combate às drogas”.

Combate ao tráfico

A

DRE vem realizando diversas operações no combate ao tráfico, seja
de maconha ou de pasta-base, e,
como destaque, o delegado citou três
operações: Halitus, Campo Minado e Babilônia.
Em abril de 2017 a Polícia Civil desencadeou
a operação Halitus, na qual foram cumpridas 46
ordens judiciais de busca domiciliar e prisão
contra traficantes na região metropolitana de
Cuiabá.
Ao longo dos nove meses de investigações,
a Delegacia de Entorpecentes apreendeu duas
toneladas de drogas, sendo a maioria maconha,
e efetuou a prisão de 37 membros da organização criminosa. Também foram apreendidos 10
veículos e grande quantia em dinheiro. Além
disso, foram mapeados dezenas de pontos,
locais de funcionamento de bocas de fumo.
Já a Operação Campo Minado cumpriu 42
mandados de prisão preventiva e 70 mandados
de busca, além de serem apreendidos R$ 6.613,
em espécie, seis veículos, um revólver 38, com
numeração raspada, 24 munições calibres 38 e
22, e mais 15 quilos de maconha, além de 65
porções de maconha, nove porções de cocaína,
34 porções de pasta-base, duas porções de crack
e um rádio HT.
A principal detida na operação foi Yulli
Carla Macedo, mulher do ex-traficante Enatel
dos Santos Albernaz, 37, conhecido por Maninho e que foi morto em 2015. Com a morte do
marido, Yulli assumiu, segundo a polícia, mais
de 50 pontos de venda de drogas e o dinheiro
passou a financiar o Comando Vermelho em
Mato Grosso. Mais de 2,5 toneladas de drogas foram apreendidas pela polícia durante a
operação. Em dezembro foi desencadeada a
operação Babilônia, que cumpriu 24 mandados
de prisão preventiva e foram apreendidos mais
de 10 quilos de drogas. Os traficantes investigados movimentavam o comércio de drogas
em bairros periféricos, como Pedra 90, Tijucal,
Osmar Cabral e região. Do total de mandados,
90% estão direcionados a pontos de distribuição
de entorpecentes de Cuiabá. Os demais são para
algumas localidades de Várzea Grande.
De acordo com o delegado Vitor Chabe, o
fator socioeconômico influencia o tráfico em determinadas regiões, como pode ser observado
na Operação Babilônia. “O crime nós sabemos
que ele migra; por exemplo, no Jardim das
Américas, Boa Esperança, há
muito roubo, pois são casas
visadas, de moradores de
classe média alta, já os bairros
onde a classe é menos favorecida, há um maior número de
tráfico, porque a pessoa desse
bairro é cooptada para realizar
o tráfico e ganhar dinheiro de
maneira ‘fácil’, sem precisar
trabalhar como o cidadão de
bem, tendo a vida fácil e dinheiro na mão, há a falsa ilusão
de se dar bem, pois no mundo

do crime sempre tem o lado ruim”.
“Onde os índices de criminalidades são maiores, com certeza o tráfico doméstico conhecido
como formiguinha existe. É o caso de bairros
como Doutor Fábio, Pedregal, região central. É
difícil combater esse tráfico doméstico, em que
existe uma espécie de cracolândia, de quem
frequenta ali, mas estamos trabalhando para
coibir todo e qualquer tipo de tráfico”, completou o delegado. Nesta quarta-feira (18) em uma
coletiva realizada na Secretaria Estadual de
Segurança Pública (Sesp) foi apresentado um
balanço do trimestre e em relação à apreensão
de pasta-base no estado. Os números mostram
esse aumento no consumo e consequente tráfico.
Houve aumento de 120% na apreensão de
pasta-base no primeiro trimestre de 2014, houve
a apreensão de 286,93 quilos da droga em Mato
Grosso, já no mesmo período de 2018, mais de
meia tonelada de pasta-base foi apreendida. As
forças de segurança tiraram das ruas 609,32 kg
da droga de circulação.
O delegado ainda explica que não há diferença de penas de traficantes conforme a droga,
somente quando se muda de tráfico para narcotráfico. “Só quando é provado o tráfico internacional, que já é atribuição da Polícia Federal,
que há um aumento na pena, mas para o tráfico
interestadual ou doméstico a pena é a mesma”.
Responsável pela DRE, o delegado disse também
que o trabalho da unidade conta com a parceria
e ajuda da população e que a população pode
continuar ajudando a polícia anonimamente.
“Nesses primeiros três meses do ano, somente na Baixada Cuiabana já desarticulamos
mais de 30 pontos de vendas de entorpecentes,
apreendemos quase 500 quilos de maconha, 5
quilos de cocaína e, pelo nosso número reduzido
de policiais, nós temos realizado um trabalho
de excelência, com ajuda da população que liga,
denuncia ponto de venda de drogas, denuncia
traficantes, por isso contamos com a ajuda da
sociedade no combate à comercialização de
drogas”, afirmou.
Para o cidadão que queira ligar e contribuir,
os canais de denúncia da Polícia Civil é o 197,
ou pelo WhatsApp da Delegacia de Repreensão a
Entorpecentes: (65) 99989-0071. As mensagens
e o anonimato são garantidos. A Polícia Militar
também dispõe de dois números para a denúncia
anônima: 190 e 0800 65 3939.
Jefferson Oliveira

e acordo com estudos do advogado membro do Tribunal de
Ética e Disciplina da OAB-SP
Caio Rivas, o primeiro relato
de uso de crack no Brasil se
deu em 1989, na cidade de São
Paulo. Em Mato Grosso, a droga foi introduzida já nos anos 90 e foi descoberta quando a
Polícia Federal realizou a prisão do boliviano
Robin Rosales Agreda. Ele trazia 200 quilos
de crack e também era dono de um laboratório
de refino de cocaína.
Na época da introdução da droga no país,
Mato Grosso era usado como principal porta
de entrada do então novo entorpecente, que
partia da Bolívia e da Colômbia e era armazenado no estado para em seguida ser distribuído aos grandes centros, como Rio de Janeiro
e São Paulo.
A droga surgiu como uma solução encontrada pelos traficantes para o problema do
preparo e refino da cocaína, quando toda a
sobra da pasta-base ficava armazenada (grudada) nos fundos dos tambores de batismo da
droga. Para não perder dinheiro, os traficantes passaram a vender pequenas pedras desse
resto raspado dos tambores, o crack, por um
preço bem baixo.
De acordo com o delegado da Delegacia
de Repreensão a Entorpecentes (DRE) de
Cuiabá, Vitor Chab Domingues, os efeitos
iniciais do crack e da pasta-base são mais rápidos e intensos do que o de outras drogas e
geralmente vicia o usuário em apenas duas ou
três vezes de consumo. A duração dos efeitos
do crack é muito curta, em média três a cinco
minutos.
Em agosto de 2017, o Circuito Mato
Grosso esteve no Morro da Luz e conversou
com alguns dependentes da droga que haviam
se mudado para o local, durante a demolição
da Ilha da Banana, em Cuiabá.
Cristina Silva, 34, entrou no mundo das
drogas aos 14 e desde então os problemas
com a família a levaram a morar na rua e se
virar para manter o vício. Vinda de Cáceres
(212 km de Cuiabá), ela contou que a primeira droga ilícita que experimentou foi o crack
e que não a largou mais.
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Servidora não nomeada ganha retroativo
Assim entendeu a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer pagamento retroativo a uma moradora do Distrito Federal

APRESENTA:

Por Felipe Luchete

Q

uando a nomeação de determinado servidor demora longo período por erro grosseiro
da administração pública, sem
justificativa plausível, cabe ao
Estado indenizar a pessoa com
o salário que teria recebido se chamada na data
correta. Assim entendeu a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer pagamento
retroativo a uma moradora do Distrito Federal.

A mulher passou em 2003 num concurso da
Secretaria de Saúde, mas ficou de fora porque
o governo distrital confundiu o nome dela com
o de outra pessoa reprovada: no resultado final,
apareceu o nome de outra candidata, também
chamada Maria, mas com sobrenome diferente. A correção foi feita dois anos mais tarde,
depois de uma sindicância, e a aprovada só assumiu a vaga em 2007.
O STF já definiu, em tese de repercussão
geral (Tema 671), que a posse em cargo público fixada por ordem judicial não dá direito a
indenização, exceto em caso de arbitrariedade
flagrante. No recurso analisado, porém, os ministros atenderam ao pedido: primeiro, porque
a autora não foi chamada por decisão da Justiça; em segundo lugar, porque o adiamento fugiu “aos mínimos parâmetros da normalidade”.
“Tal confusão é injustificável, pois os so-

ARTIGO

Alerta ao consumidor:
empréstimo pessoal

O

s empréstimos pessoais se tornaram
de grande valia para os consumidores brasileiros, principalmente em
tempos de crise financeira. Contudo,
algumas instituições financeiras acabam por se utilizar dessa fase do indivíduo
para impor uma série de prestações contratuais que podem ser revertidas por via judicial,
sendo cabível indenização.
Primeiramente, é bom estar atento às tarifas cobradas na celebração do contrato, tais
como avaliação do bem, registro de contrato
e tarifa de cadastro, entre outros, que são
cobrados no valor total do crédito, incidindo
assim juros sobre os mesmos nas parcelas
vincendas.
O consumidor não pode arcar com os
custos e riscos do negócio inerentes ao prestador de serviço. Esse ônus é exclusivo do
fornecedor do serviço. Portanto, essas tarifas
são consideradas ilegais, passíveis de serem
restituídas em dobro em consonância com o
disposto no Código de Defesa do Consumidor.
Outrossim, deve-se atentar à taxa de juros
cobrada pela instituição financeira, algo que,
por vezes, passa desapercebido pelo consumidor no momento de assinar o contrato, tendo
em vista a sua situação econômica vivenciada naquele momento e sua dificuldade em
compreender os termos contidos no contrato.
O Banco Central do Brasil tem uma ferra-

menta pela qual é possível verificar a taxa
média de juros anuais e mensais do mercado,
sendo que, em sua maioria, as instituições que
fornecem empréstimos pessoais extrapolam
o triplo dessa média, caracterizando assim a
abusividade nos juros.
Portanto, fique atento às taxas cobradas
na hora da celebração do contrato e juros
abusivos. Essas são duas dicas simples e
extremamente importantes para verificar no
momento da celebração do contrato de empréstimo, bem como dos já em vigor.

Willian Mattje
é advogado especialista em Direito Constitucional, Tributário e Penal. Formado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE.

CÓDIGO PENAL

Entenda direito: você
compartilha fake news?
Por Ascom TJMT

U

ltimamente muito tem se falado em
fake news, que traduzido significa
notícias falsas. O termo de origem
americana surgiu há pouco tempo,
mas sua prática é bastante antiga.
A diferença é que agora, com a disseminação
das redes sociais, as notícias se espalham com
mais velocidade. A consequência disso é a
grande quantidade de conteúdos falsos que
são divulgados como verdadeiros.
O desembargador do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso, Márcio Vidal, orienta as
pessoas a terem cautela na hora de compartilhar uma informação, e afirma que hoje é
mais fácil identificar o autor de uma notícia
mentirosa na internet do que as que são produzidas em panfletos. “As pessoas ainda não
perceberam que diferentemente da impressão, a tecnologia permite que você rastreie
com mais rapidez e identifique os autores de
mensagens falsas, tanto as de cunho negativo
como as de cunho positivo”.
Ele ainda diz que o cidadão tem que ter
mais responsabilidade e consciência sobre
seus atos e que as vítimas podem acionar
produtores e divulgadores de fake news na
justiça. “Diante de uma notícia, por mais
impactante que ela seja, tem que haver o
cuidado de verificar a veracidade. O momento
em que vivemos, faz com que essas situações
ganhem maior proporção e com isso é natural
que cada vez mais o cidadão busque os seus

direitos para reparar possíveis danos. Para
isso o Código Penal já prevê os crimes contra
a honra”.
Mas afinal, quais medidas podem ser tomadas? O presidente da Comissão de Direito
Eletrônico da OAB-MT, Gonçalo Adão de Arruda
Santos, esclarece que a primeira providência é
reunir o máximo de provas e registrar uma ata
notarial em cartório. “Esse é o caminho mais
seguro. Porque se eu simplesmente imprimir,
salvar ou gravar as provas, a outra parte pode
alegar que não se trata de um conteúdo verídico. Hoje com tanta tecnologia é possível, por
exemplo, forjar um print”.
Em seguida, a vítima pode entrar com
uma representação na esfera cível ou penal.
Na esfera penal, os crimes contra a honra são
basicamente calúnia, difamação e injúria. Para
esses delitos a pena varia de três meses a dois
anos de detenção e multa. Já na esfera cível, a
vítima pode ingressar com uma ação indenizatória por danos morais. O advogado afirma que
as penalidades aplicadas na vida off-line são as
mesmas utilizadas na vida on-line. “Se houver
o crime, não importa se ele foi praticado na via
física ou virtual, ele não deixa de ser crime”.
Para evitar boatos, desconfie de notícias
alarmantes. Leia o texto por inteiro, cheque a
fonte, confira a data da publicação, pesquise o
mesmo assunto em outros lugares e não acredite em tudo que está na rede. Afinal, aqueles que
usam a internet como se fosse “terra sem lei”
podem responder por seus atos com base na
Constituição Federal e nos códigos Civil e Penal.

brenomes das duas são completamente diferentes. O equívoco levou dois anos para ser
corrigido”, afirmou o relator, ministro Alexandre de Moraes. “Verifica-se que o retardamento da posse descrito pelos autos foge aos
mínimos parâmetros da normalidade, de modo
que cabe a indenização, nos moldes da tese do
Tema 671”, disse.
Moraes já havia reconhecido o direito da
mulher no ano passado, em decisão monocrática, e o entendimento foi mantido pela 1ª
Turma em sessão de fevereiro de 2018, por
unanimidade.

Jornada jurídica

O juízo de primeiro grau havia determinado
a indenização por danos materiais: a sentença
determinou o repasse descontando a diferença
do salário recebido pela autora no intervalo da
espera, com atualização monetária e juros de
0,5% ao mês, incluindo a contagem do tempo

de serviço no período.
Já o Tribunal de Justiça do Distrito Federal
derrubou a decisão por entender que a posse
com atraso em cargo público não gera direito a
indenização. De acordo com o acórdão, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, apenas
“o exercício do cargo público, com a efetiva
prestação de serviços, assegura respectiva retribuição pecuniária”.
A 1ª Turma do STF restabeleceu a maior
parte da sentença, excluindo apenas a contagem do tempo de serviço.
O advogado da autora, Rodrigo Gean Sade,
do escritório Sade Advocacia, considera importante o precedente reconhecendo a possibilidade de receber o retroativo, desde que se
configure o erro grosseiro da administração.
No recurso à corte, o advogado afirmou que
negar o direito à cliente violaria o artigo 37 da
Constituição Federal, sobre a responsabilidade
objetiva do Estado.

CULTURA

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

A

Galeria do Sesc Arsenal convida a todos
para esta exposição que homenageia 30 anos
de pintura do artista plástico VALQUES
PIMENTA. São telas, esculturas, instalação
e almofadas assinadas pelo artista. Uma
exposição que conta também com quadros
ainda em construção. Valques diariamente vai à Galeria para
trabalhar, permitindo assim que você possa acompanhar o
percurso, os desenhos e a pintura das obras. Está belíssimo.
Noutro lado da exposição há uma homenagem ao seu pai
falecido, seu mentor e um dos nomes mais fortes das Artes de
Mato Grosso: NILSON PIMENTA. Não perca! Até 28 de maio,
com entrada franca. INFO: (65) 3616 6901

AMOR DE
PEDRA

(...) – as pedras vertem
o Homem
que casa a cama que come
– e cada silêncio
e cada vazio
que não cessa
– a pedra
empurrando
(...)
(Fragmento de ENCICLOPEDRAS,
do poeta Silva Freire)

D

a região de Pedra Preta,
Rondonópolis e Poxoréu,
o escultor PAULO PIRES
DE OLIVEIRA consegue
as pedras de arenito que
usa em suas obras. Paulo
tem 46 anos, nasceu em Poxoréu, iniciou

JOSÉ MEDEIROS

Diante das minhas esculturas a
interpretação está na cabeça de cada
um, eu faço obras de casal também,
mas quando eu saio de um casal
para um grupo, eu abro sentimentos,
abro desejos e cada um pensa o que
quiser! (Paulo Pires)

suas invenções nos próprios brinquedos
de madeira. Comenta que aos 9 anos já
esculpia. Gosta de pintar casarios, mas
foi com esculturas que levantou seu nome
no mercado artístico. Primeiramente em
madeira e desde 1999 lida com as pedras.
Seu primeiro prêmio no Salão Jovem Arte

foi exatamente uma escultura de pedra
retratando uma jovem grávida. Dali para cá
seu nome passou a ser reconhecido em todo o
país. No início deste mês o artista participou
e foi premiado no Salão de Arte de Rondônia,
13o SART, com a obra PENSAMENTOS
DE PEDRA. Com uma força física de atleta

e sensibilidade de um visionário, Paulo
faz brotar coreografias das mais diferentes
escalas em seu lapidar. Esta série vem para
diálogo popular, elaborou peças pequenas
para residências e escritórios com preços
bastante acessíveis. Chame os amigos e
prestigie a vernissage do escultor.

Artista plástica VITÓRIA BASAIA: Ele vinca a alma no veio
da pedra trazendo pra fora as formas secretas que a habitam
no interior. Quem vê a pedra cinzelada pelo ARTISTA pensa
logo... o cara deve ser um gigante, tamanha a força que à pedra
se expõe.

Crítica de arte ALINE FIGUEIREDO: A ideia que move o gesto
criativo de suas esculturas parte, modo geral, do argumento
erótico. Evocativas, suas peças, tais fragmentos de templos
eróticos, nos remetem a memória para ancestralidades arcaicas.

JOSÉ MEDEIROS

Crítico de arte JOSÉ SERAFIM BERTOLOTO: A obra que
constrói em materialidade, no volume bruto, sobrepõe a pureza
em magia, que quando este artista que almeja em sonho é
humildade, provoca a força de beleza.

O escultor PAULO
PIRES abre na próxima
quinta 26 de abril, às
19h, a exposição AMOR
DE PEDRA, com série
inédita de 21 obras,
na CASA DO PARQUE.
Você está convidado!
INFO: (65) 3365 4789
e 98116 8083
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Carlinhos é jornalista
e colunista social
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CUIABÁ VERMELHA
Na Cuiabá, terra de: Telé Vieira, Elza Nigro,
Lourdes Oliveira, Elza Biancardini, Aidinha Epaminondas, Nini Constantino e Vidú Bastos, antigamente a música era assim: “Senhor Divino,
cadê o seu pão? Está lá na casa de Mané Galvão”.
Os devotos do Senhor Divino estão todos de
plantão aguardando os toques dos sinos da Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Na
Cuiabá da fé, dia 6 de maio (domingo), às 19h,
abertura e levantamento do mastro da Festa do
Senhor Divino, na Catedral. A cidade toda festiva,
vestindo o vermelho do amor e o branco da paz.
No largo da Catedral a bandinha já de plantão a
tocar o Hino do Divino: “abre as portas da Igreja
Matriz”. O imperador Dalmi Defanti e a imperatriz Gabriela Novis Neves Pereira Lima e os demais festeiros, com o aval do Cura da Catedral
Padre Edimilto, darão abertura à festa. O povo
religioso, com
largo sorriso
recebendo os
dons do Espírito Santo. É de
todo o povo, em
coro avisando a
chegada da festa tradicional
do Senhor Divino. Cuiabá tem
memória. Viva
o povo cuiabano que tem fé!

REVIRADO CUIABANO
Na tradicional festa secular do Divino Espírito Santo da Catedral Basílica do Senhor
Bom Jesus de Cuiabá, eu assino o menu “Revirado Cuiabano”, o que é visado por muitos na
quermesse que acontece dia 20 de maio na
Praça Alencastro. O Revirado Cuiabano sempre
foi presença obrigatória nas festas de santos
e muito solicitado pelos apreciadores da boa
mesa. O revirado é feito com patinho grosso
moído, alho, sal, cebola, tomate picado, cheiro
verde, engrossado com farinha der mandioca.
Depois de pronto, coloca-se numa travessa
de barro com banana da terra frita, ovos poché, regado com fios de azeite extravirgem,
acompanhado de arroz. É de comer gemendo
acompanhado de uma boa conserva de pimenta, segundo os papas finos. Era o prato de
madrugada, a “energia da noite”. Antigamente
algumas famílias tinham preconceito em torno
do revirado, que não era servido na boa mesa.
Hoje esse prato é muito apreciado nas mais altas camadas sociais.

Por João Manteufel Jr.

VISITA DO DIVINO
Como dizia o sempre lembrado poeta cuiabano José Rabello Leite, “Cuiabá dos meus amores”. A lembrada Residência dos Governadores
sempre primou por mesa farta de chá com bolo,
sucos, chocolate, chás, enfim toda decorada por
Pipito Candia ou Jejé, que elaboravam essa decoração para receber a comitiva da Festa do Senhor Divino. Já na agenda para o dia 7 de maio,
na lembrada Residência dos Governadores,
o cuiabano governador Pedro Taques juntamente com a sua mãe profª Eda Taques estará
recebendo o imperador Dalmi Defanti e a imperatriz Gabriela Novis Neves Pereira Lima, os
demais festeiros, o Cura Padre Edimilto Santos
da Mota, para benzer as insígnias e os pães para
dar-se, então, o começo das esmolas nos quatro costados da cuiabania. O governador Pedro
Taques irá oferecer o tradicional chá com bolo
para os devotos do Divino, tendo à frente dessa
coordenação a senhora Cely Barros de Almeida.
Antigamente o governador do Estado intimava
todos os secretários do seu staff a participarem dessa importante solenidade da Festa do
Senhor Divino. Esperamos que o governador
Pedro Taques convoque todos os seus secretários para receber as bênçãos do Espírito Santo.
As visitas do Espírito Santo nos lares cuiabanos
começam neste dia 7 de maio. Cuiabá abençoada sempre pela luz do Espírito Santo.
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CADEIRA DE BALANÇO

Por Carlinhos Alves Corrêa
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João Carlos Manteufel,
Publicitário, cineasta, pai do
João, da Maria e do Francisco.

É

incrível a importância do tempo.
Aliás, o tempo é tão importante, tão
fundamental, que às vezes a gente
incorpora, tal como o ar que a gente respira e esquece o tempo. Sem
falar na inexorabilidade do tempo. O
tempo é agora. O tempo é este segundo. E ponto. O resto é passado ou futuro. E o tempo, ah,
o tempo, o implacável tempo, o tempo passa
muito rápido. O corpo sente mais que a cabeça.
Acordei com a maior dor das costas. Quase que
fico na cama. Lembro dos boletos, levanto arrastando, vou até ao banheiro com as mãos nas
cadeiras, e sento no vaso pra fazer xixi. Levanto
escorando na pia, pego a escova no suporte, vejo
que a Sorriso acabou, passo pasta de dente das
crianças na minha escova e finalmente me olho
no espelho. Fazia um tempo que não me olhava
no espelho. Mas olhava mesmo, checar tudo, ver
orelha, gengiva, os cravos eternos. Quase não me
reconheci.
– Caralho! Tô muito velho! Caralho! Já tô com
43 anos!
Tô velho. Tenho quase 50 anos! 50 anos!
E ainda quero fazer um monte de coisas! Se a
média é 70, faltam 20 anos só! Mal vou conhecer meus netos. Preciso viver! O pisciano e sua
eterna mania de não envelhecer seus sonhos! Às
vezes acho que ainda ontem estávamos no Ópera ou tomando uma no Cartola. Ainda tenho tantas ambições quantas consigo contar. Aliás, acho
que minha vida está no início. Pra mim, a vida

Nosso tempo
tem 9 anos, desde que meu mais velho nasceu e
eu entendi realmente o que é o amor.
– Só sendo pai pra saber, João Gordo.
Meu pai sempre dizia isso. Lembro muito do
meu pai. Queria ter conversado mais com ele.
Queria não ter ficado 12 anos fora. O desespero de não ter vivido bate a minha porta. Nossa!
Ainda não morei em Paris! Ainda não li todos os
livros que comprei! Nossa! Ainda não joguei bola
com Francisco! Ainda não fui na Disney com a
Maria, ainda não fui num jogo no Beira-Rio com
o Joãozinho. Ainda não casei com a Flor. Esse desespero aumenta ainda mais quando escuto no
plantão da Globo que USA, França e Grã-Bretanha bombardeiam a Síria e Putin responde que
pode ter consequências dramáticas. Maldita
mania de repetirmos o passado, não aprendendo com a história. Na ânsia de pegar um avião e
sair correndo por aí, deito na cama com Joãozinho para ver um filme que aborda o sofrimento
de um artista que vive em Varsóvia durante a
Segunda Guerra: “O Pianista”. Imagino se o que
hoje vivem os iraquianos, os afegãos, os sírios,
não seria algo parecido. Sem comida, sem lugar,
vivendo como ratos.
– Pai, o que os judeus fizeram para eles serem
tratados assim?
– O ser humano, filho, infelizmente é assim:
desumano.
– Eu não, pai. Nem você.
João me dá um abraço apertado. Suspiro aliviado. Joãozinho entendeu tudo aquilo que não
conseguiria explicar, a às vezes um pai leva a
vida tentando e não consegue esclarecer.
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garimpo cultural
Por Luiz Marchetti
IN-PRÓPRIO COLETIVO >
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Você pode participar do Garimpo Cultural submetendo

VIBRAJAZZ III >

sugestões para o seu evento, sua pesquisa artística, livros
ou oficinas. Mande para marchetti@circuitomt.com.br
ABERTURA DA TEMPORADA >

Durante abril, o coletivo teatral apresenta
duas obras no Sesc Arsenal, a peça Oramortem fez um grande sucesso no Festival Palco
Giratório e será apresentada nos dias 20, 21
e 22. Como a peça tem
limite de público, haverá duas sessões por
dia. E a obra In-Próprio
para Dinossauros será
encenada na quarta
25 de abril. Eu super
indico as duas peças!
INFO: (65) 99642 3700

Com o tema
“Cuiabá Tricentenária”, a UFMT
iniciou na quarta (18)
e segue nesta quinta
(19) a temporada
artístico-cultural de
2018. A programação, toda gratuita,
conta com música, audiovisual, exposições e
artes plásticas no Teatro
Universitário. Na quinta
19 de abril às 19h haverá
no foyer do teatro exposições e apresentação da
ORQUESTRA CUIABANA DE
CHORO. E às 20h a ORQUESTRA DA UFMT no palco do teatro apresentará um repertório voltado para a música
erudita, com peças de Mozart, Schubert e
Dvorák. Confiram! INFO: (65) 99982 1850

O final de semana promete um repertório de Jazz & Soul com
Alex Teixeira e Sidnei Duarte na Casa do Parque. O show Vibrajazz III será neste sábado 21 de abril às 21h30. Você está
convidado! INFO: (65) 3365 4789 e 98116 8083
7º ATAQUE DE RISO >

COLETIVO À DERIVA >

29 DE ABRIL - DIA INTERNACIONAL DA DANÇA >
Esta data foi instituída pelo Conselho Internacional da Dança (CID)
e pela Unesco, em 1982. O evento em Cuiabá será em 29 de abril às
19h no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros; contará com 20
números de diferentes escolas e grupos. A noite conta com ingresso
social, que permite arrecadação de alimentos para serem doados
posteriormente pela Sala da Mulher. INFO: (65) 98135 5332.

Neste sábado 21 de abril a partir das 8h, o Coletivo à Deriva,
por meio da disciplina Estéticas Emergentes da Cidade, da UFMT,
fará uma ocupação sócio-estética no bairro Araés, em frente ao
Espaço Cultural Boca de Arte, Rua Alírio Hugney de Matos, 443.
Haverá plantio de mudas, intervenção com o grupo Comadança,
Oficina de dança Preta Sim, cortejo da Banda dos Alunos do Francisval, Performance com Pachamama de Thereza Helena e muito
mais. INFO: (65) 99235 4295

Os personagens mais populares de Mato Grosso reunidos
no Cine Teatro Cuiabá: Nico e Lau, Nhára e Gladystone, Tchó
e Béppi, Pitú e Creonice, Xô Dito e Penélope e Totó Bodega.
Os espetáculos do 7º ATAQUE DE RISO serão no sábado 21 e
domingo 22 de abril, ambos às 20h. No dia 21, o show será com
Creonice e Pitú – Totó Bodega – Nhára e Gladystone. E no dia
22 se apresentam: Tchó e Béppi – Penélope e Xô Dito - Nico e
Lau. Class. 12 anos. Ingressos antecipados: R$ 50,00 e R$ 25,00
(meia). INFO: (65) 3627 1244 e 99975 5513
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Edmilson é arquiteto
e festeiro oficial da
Praça Popular
cultura@circuitomt.com.br

C

om tantos traçados de linhas em
grandes folhas de papel, começaram
as concepções de ideias e desejos
para construir a capital do Brasil.
A localização da futura sede do
governo brasileiro foi na região Centro-Oeste do
país.
Com a eleição de Juscelino Kubitschek é que
teve início a efetiva construção da cidade, com total confiança em dois grandes mestres: o Arquiteto Oscar Niemeyer e o Urbanista Lúcio Costa. O
projeto ganhou forma de avião, necessária para
o planejamento de suas ruas, avenidas, quadras
e superquadras, em siglas que, em um primeiro
momento, assustam os visitantes, mas que mos-

www.circuitomt.com.br

traram facilidade de encontrar endereços através
de letras e números.
O “Plano Piloto”, como foi apelidado o projeto urbanístico da cidade, começou a ser criado
em 1956, e custou ao todo certa de 1 bilhão de
dólares.
Brasília que completa 58 anos, para nós brasileiros sempre será a cidade de luzes fortes e
fortalezas mesmo em tempos não tão bons. Suas
obras planejadas, projetadas e construídas para
um futuro infinito.
Concebida para a união de ordem e eficiência
urbana, como uma proposta de vida moderna e
otimista, mas tudo foi em vão, sem nenhuma capacitação, crescimento, crescimento desordenado e explosivo. O Plano Piloto para o uso e habitação das elites no convívio social espontâneo e
familiar não aconteceu conforme os projetos dos
idealizadores.
Com tantas idas e vindas, nosso Distrito Federal completa mais um ano de criação, sempre
acelerada e bem protegida.
Ao seu estilo urbanístico, é considerada patrimônio histórico mundial pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura).
A Arquitetura e o Urbanismo são fatos reais
dentro de um estudo preliminar à conclusão de
uma obra faraônica, onde nos orgulhamos de ser
a Capital Brasileira.
Parabéns Brasília.
www.facebook.com/arqedmilsoneid

Por Theresa Piraja

Nossa bússola

FENG-SHUI

Por Edmilson Eid

TENDÊNCIAS
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Theresa é arquiteta, consultora
de Feng Shui e pregadora oficial
de quadros de amigos
fengshui@circuitomt.com.br

P

ara que haja um perfeito alinhamento energético para sua casa
e o seu local de trabalho é preciso, em primeiro lugar, estar
preparados e querendo interagir
diretamente com o planeta Terra e com todas as consciências
iluminadas existentes nele. A essência
vibratória daqueles
que são contratados
para a elaboração
dos serviços, vocês
querendo ou não,
vai interferir na expansão energética
que está se desenvolvendo no local. A
energia está dentro
de cada ser e de cada
elemento que está
sendo colocado neste ambiente. E num
nível subconsciente,
essas energias estão
convidando a todos
para
despertá-lo
ao sucesso e prosperidade, à saúde
e criatividade e ao
trabalho com harmonia. A entrada

Planeta Terra
dessas energias se dá no início da reforma do
ambiente. Colocando pessoas para trabalhar
mal-humoradas, daquele tipo que reclama
de tudo, que fazem seus afazeres com ódio,
será difícil fazer com que as energias a serem
adentradas sejam totalmente vitais e positivas. Este tema é meio complicado de explicar
porque se trata do sutil e da aura humana.
Digo com certeza porque, pelas minhas experiências em trabalhar em termos energéticos, isso envolve os chacras das pessoas e a
grade de polaridade magnética. A matemática é exata: 2+2=4. A energia também é exata:
5 grupos de pessoas (trabalhando dentro da
sua obra ou casa com energias boas e positivas) e 4(trabalhando com energias ruins e
negativas). Vamos para o resultado 5-4=1.
Então, há de convir comigo que ao invés da
probabilidade de você ter 9 canais de energias radiantes e positivas a construírem suas
moradas terá apenas 1 canal. O bom humor, a
dedicação, a alegria e o bem-estar e respeito
são quesitos obrigatórios daqueles que estão
prestando- lhes serviço.
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da Escola Estadual Indígena Chiquitano, na
Terra Indígena Portal do Encantado. Na escola, de telhado de palha de indaiá e paredes
de palha trançada de acuri, aprendi com os 8
pequeninos alunos a ser professora. De posse de um material escolar alheio aos anseios
da comunidade Chiquitano, adaptei métodos
de alfabetização e materiais que fossem próximos à nossa vivência. O ensino das línguas
materna e portuguesa baseou-se em nossas
cantigas tradicionais; no ensino-aprendizado
dos números, as crianças retiravam as hastes
das folhas de acuri, das quais, depois de secas, descascavam cuidadosamente as palhas,
para obter paciência e mais leveza nas mãos
para manusear o lápis. Fui nomeada para ser
liderança na questão fundiária, fiz parte do
Conselho da Saúde e da Educação e presidi
a Associação Produtiva Indígena Chiquitano.
O povo Chiquitano ainda luta para que o
Estado brasileiro cumpra a Constituição Federal e demarque seu território ancestral.

ou índia Chiquitano. Nasci em
1978, na Terra Indígena Portal do
Encantado, na aldeia Fazendinha,
Porto Esperidião-MT. Antes, esse
lugar era de responsabilidade do
Exército Brasileiro, onde tudo tinha limite
de tamanho para roça e casa. Vivemos da
agricultura tradicional. Plantamos de acordo
com nossa força. Cresci com o conhecimento de meu pai, Lourenço
Ramos Rup, e de minha mãe, Tereza Costa Leite Rup, que me ensinaram a respeitar os anciãos.
Ao completar 7 anos, fui com
outros índios e não indígenas para
a Escola do Destacamento Militar
de Fortuna. Aprendi a marchar,
bater continência, cantar o Hino
Nacional e me enfileirar diante
dos coronéis em visita ao destacamento, como nas vitrines do
Museu Nacional, no aniversário
da Princesa Isabel, no reinado de
Dom João VI.
Saí da aldeia para cursar os
anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio em Cáceres.
De volta à aldeia, em 2005, trabalhei na coordenação da cultura
chiquitano. Depois, indicada pela
comunidade, assumi a turma de Rosane Maria Rup Leite, estudante de Ciências e Tecnologia de
Alfabetização na recém-implanta- Alimentos da UFMT

Por Wania Monteiro de Arruda

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

Dia do Índio:
relato de Rosane
Rup*
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O que comer antes e
depois do exercício?

NUTRITIVA

Por Anna Maria Ribeiro Costa

TERRA BRASILIS

CUIABÁ, 19 A 25 DE ABRIL DE 2018

E

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

ssa é uma dúvida muito comum.
Saber se alimentar adequadamente antes e após praticar exercícios
físicos é muito importante, já que a
alimentação tem um papel essencial para o alcance dos resultados esperados.
Treinar em jejum, se houver uma adaptação de
seu organismo ao jejum, já temos vários estudos trazendo benefícios na queima de gordura
e no aumento mitocondrial. Mas, se não o faz,
cuidado, pois poderá ter hipoglicemia, ou seja,
diminuição do açúcar no sangue que poderá
levar a tonturas e desmaios etc. A alimentação
antes do exercício deve ser pobre em gordura
e fibras para evitar o estresse gastrintestinal
durante o treino, moderada em proteínas e
rica em carboidratos para manter a glicemia.
Ao menos uma hora antes do treino é necessário consumir um alimento que contenha
carboidrato para fornecer energia para nosso corpo. Por exemplo, comer uma fruta com
canela fonte de carboidratos e a canela, que é
termogênica, ajudará na queima de gordura e
dará mais energia, e um iogurte de búfala, boa
fonte de proteína. Também é necessário haver
ingestão adequada de líquidos para manter a
hidratação, leve consigo uma garrafa, de preferência de vidro, com água e lascas de gengibre
e hibiscos que ajudarão na queima de gordura. Assim, a refeição que antecede os treinos
deve ser suficiente na quantidade de líquidos
para manter hidratação, pobre em gorduras e

fibras para facilitar o esvaziamento gástrico,
rica em carboidratos para manter a glicemia
e maximizar os estoques de glicogênio, moderada na quantidade de proteína e deve fazer
parte do seu hábito alimentar, desde que seja
saudável. Boas opções de outros lanches antes
do exercício são: aipim/mandioca, inhame, batata-doce, banana-da-terra cozidos ou assados.
Não consuma em excesso, pois vai dificultar a
digestão e prejudicar o treino. Já após o exercício, o principal objetivo é providenciar energia
e carboidratos necessários para a reposição do
glicogênio muscular. Após o exercício, a ingestão de carboidratos é extremamente necessária para a recuperação, bem como a reposição
de líquidos perdidos no suor. A combinação de
proteína e carboidratos no pós-treino de hipertrofia irá favorecer o aumento de massa muscular. A quantidade de proteína necessária é
possível de ser obtida por meio de uma alimentação balanceada, que, portanto, é suficiente
para fornecer a proteína que permita a síntese proteica, necessária para o ganho de massa
muscular. O recomendável é que seja adotada
uma alimentação equilibrada, balanceada, rica
em fibras e pobre em gorduras saturadas. É importante lembrar que a escolha dos alimentos
vai depender de qual exercício físico você faz, o
horário em que costuma se exercitar, além de
outras variáveis. De modo geral, boas opções
de pós-treino são: ovos, carne, peixes ou frango acompanhado, de preferência, de uma salada ou por aipim/mandioca ou batata-doce ou
banana-da-terra. Iogurte natural ou de búfala
com frutas picadas, chia e granola sem açúcar.
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a história da presença negra em
nosso país encontramos uma ação
natural de defesa de culto efetivada
pelos africanos em terras estranhas
a sua cultura, se trata exatamente da
ação conhecida como sincretismo religioso. A
ação, que possui cunho social, não é uma exclusividade brasileira, na verdade, fazer junção de
divindades, deidades e sentidos religiosos de
vertentes diferentes tornando-as apenas uma,
é uma coisa natural de se acontecer em vários
países, momentos e grupos da história.
O sincretismo é pura e simplesmente a ação
de efetivar a ligação de seres de correntes espirituais diferentes tomando como base para isso
características aparentemente
iguais entre elas. No Brasil temos
uma porção de sincretismos efetivados, não apenas pela raiz negra
como também de outras raízes,
cuja quantidade corresponde à
quantidade de seres espirituais e
correntes espiritualistas existentes, não obstante, devemos frisar
que a maior parte dos sincretismos conhecidos em nossa terra
se trata exatamente dos efetivados entre santos católicos e orixás
africanos. É quase impossível, por
exemplo, não ter um brasileiro
que não conheça Ogun como São
Jorge ou Yemanjá como Nossa

Por José Carlos Branco

REFLEXÃO DA ALMA

Senhora. Nem mesmo as divindades naturais
originais de nossa terra, como, por exemplo,
Tupan, Guaracy, Rudá, e que também passaram
pelo processo sincrético antes mesmo dos Orixás, são tão conhecidos pelos brasileiros quanto
o realizado com os deuses negros.
Embora seja naturalmente um processo
histórico natural, devemos sempre ter consciência de que, embora sendo energias parecidas
e talvez até mesmo unidas por laços internos
espirituais, dois elementos sincretizados entre si não são definitivamente a mesma coisa;
possuem energias de características similares,
mas são de culto e tratos diferentes.
O sincretismo é uma ação pública e histórica que nos provam o quão as religiões são
irmãs na origem; os deuses, os santos, a forma de se evocar Deus, podem ser diferentes,
no entanto suas essências são tão parecidas
e similares que nos é possível até mesmo sincronizá-las. Na biologia se conhece um ser pela
sua origem e filiação, na espiritualidade não
é diferente, as mais antigas egrégoras se reconhecem pelas características iguais, pois a
essência não modifica a realidade de nenhuma
delas, apenas ganha novo corpo de visão.
Que possamos compreender o desejo do
Astral em nos fazer tão diferentes e iguais ao
mesmo tempo e, a partir da verdadeira compreensão de espiritualidade, lutarmos em
busca de um mundo onde as diferenças sejam
apenas sinais distinguíveis e não motivo de separação e guerra. Saravá.

José Carlos Branco é
empresário
cultura@circuitomt.com.br

Q

ue Nosso Senhor Jesus possa adentrar o coração de cada um de vós.
Hoje vou aplicar uma pequena
simbologia.
Todos quantos nascem neste
mundo são pequenas lamparinas que nascem
acesas, com amor Divino habitando em seu
interior como fluido para que permaneçam
acesas, mas à medida que vamos nos desenvolvendo e nos tornando seres independentes,
muitas dessas lamparinas vão se apagando,
pois uma lamparina sem o seu fluido apaga,
meus irmãos.
Hoje vós novamente sois lamparinas acesas, que ao passar por caminhos escuros, aque-

Por Jacqueline Haddad

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

Orixás e Santos
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PELO MUNDO

Por Cristian Siqueira

MUNDO ASTRAL
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Jacqueline Vieira Haddad é
Advogada, Gestora de
Internacionalização, Imigração e
Cuiabana
jackieinlondon@hotmail.com
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mpressionante como as novelas brasileiras fazem sucesso entre as pessoas,
inclusive no exterior. Em todo o planeta, 2
bilhões de pessoas têm o costume de sentar para assistir a novelas, especialmente
no capítulo final, seja homem ou mulher, velho ou
criança.
As telenovelas são herdeiras das novelas do
rádio, que vieram dos folhetins dos jornais, que
vieram dos romances franceses do século 19, sucessores dos romances de cavalaria na época da
Idade Média… E apesar dos avanços tecnológicos,
de mudarem o gênero, o autor e a época, essas
histórias fazem sucesso porque tratam de questões milenares como amores, separação, traição,
segredo, mistérios, tabus e dão visibilidade a problemas sociais. Temas como leucemia se tornam
atraentes quando entram no enredo das novelas,
exibida diariamente no horário nobre. Inclusive
trazem influência na política, nas tendências da
moda. Aliás, hoje em dia nossa política é digna de
novelas (a seguir o próximo capítulo...). “A maior
parte do público não tem bagagem cultural para
um entretenimento mais consistente do que a telenovela, e uma boa parte que tem essa bagagem
teve um dia cansativo, quer espairecer. Não estou
dizendo que uma telenovela precise ser idiota,
mas não pode exigir reflexão demais. As novelas
têm uma audiência garantida porque o brasileiro
tem costume de ver TV à noite”, diz Gilberto Braga.
Mas não é só no Brasil que as novelas fazem
sucesso. Há muito tempo a qualidade das novelas
brasileiras é reconhecida em todo o mundo. Prêmios internacionais e repercussões na mídia estrangeira comprovam o sucesso dos profissionais
do país. Exportadas para várias regiões do mundo
e dubladas em diversos idiomas, as telenovelas
exibem o poder de conquistar não somente os
brasileiros, mas muitos gringos também.

Simbologia da
lamparina
les mais apagados correrão atrás de vós em
busca de um pouquinho de claridade, de luz
e se adentram junto com vós neste ambiente
procurando novamente a luz que se apagou um
dia.
Deus, quando se fez homem e por este
mundo adentrou, conseguiu unicamente iluminar todo este planeta e se foi, deixando todas
as lamparinas aqui acesas. Mas novamente o
homem egoísta deixou este fluido escapar. E
como está a humanidade hoje, meus irmãos,
quantos andam apagados por aí... Não digo
somente daqueles desencarnados que desencarnaram com a sua lamparina apagada e pela
escuridão vagam, mas também por aqueles que
vagam por este mundo em vida sem luz.
Como lamparina, podeis encostar-vos àquela apagada e doar um pouquinho daquele que
habita em vós e o teu calor acenderá novamente aquele que um dia se apagou.
Fiquem com Deus e permaneçam acesos,
iluminando cada pedacinho que vós passais,
não esquecendo que podem acender aquele
que se apagou.
RAJA SABÁ (espírito)

Mensagem Psicofonada por: Raja Sabá
(espírito)
Do Livro: “Por Amor: Eles Voltaram!...”.
De Nosso Grupo Mediúnico: “Mente e Luz”

Loucos por novelas
O Bem-Amado: foi a primeira a ser exibida no
exterior. A comédia sobre o prefeito Odorico Paraguaçu, um político corrupto e cheio de artimanhas, agradou os mexicanos em 1976. A Escrava
Isaura: foi o maior sucesso no exterior, onde a
atriz Lucélia Santos, no papel de escrava branca,
recebeu o maior prêmio da televisão da China devido à enorme repercussão que a trama ganhou
no país. Na mesma época, muçulmanos da Bósnia
e sérvios lutavam pela independência. Quase 200
mil pessoas morreram e 2,5 milhões não tinham
mais casa. Numa semana de 1995, porém, a guerra parou de repente. O motivo não era um acordo
de paz pela ONU nem a rendição de um dos lados.
Mas para ver os últimos capítulos da novela A Escrava Isaura. Terra Nostra: em 1999 abordava
a imigração italiana no Brasil, sendo exibida para
95 países. Maria do Bairro: foi febre de audiência, vendida para 182 países e é constantemente
reprisada ao redor do mundo. Senhora do Destino: foi o programa mais visto na argentina em
1995. Nossa vilã inesquecível Nazaré virou meme
nas redes sociais. Da Cor do Pecado: apresentou
uma atriz negra pela primeira vez como protagonista e bateu recorde de exportação. Páginas da
Vida: comoveu o Brasil e o mundo ao retratar a
vida de uma garota com Síndrome de Down. Logo,
o Equador, fez campanhas sobre os direitos dos
portadores da síndrome. Gabriela: na primeira versão com Sônia Braga fez tanto sucesso em
Portugal que alguns profissionais da área fizeram manifestações temendo corte no mercado de
trabalho no país. Caminho das Índias: foi eleita
a melhor novela do mundo pelo Emmy Internacional em 2009, sendo fenômeno no exterior em
apenas três meses, na Europa, Ásia e América Latina. O nome da trama foi traduzido em inglês e
castelhano em India - A Love Story. Avenida Brasil: fenômeno mundial em 2012, foi dublada em
19 línguas, como espanhol, árabe, grego, russo
e francês. Amor à Vida: estreou na França em
2016 com o nome L'ombre du Mensonge (A Sombra da Mentira). Em Família: A Helena de Manoel
Carlos, traduzida no inglês para Helena's Shadow
(A Sombra de Helena) foi exibida em quase toda
América Latina, Canadá, China, Mongólia, Vietnã. Salve Jorge: abordou o tráfico de mulheres à
prostituição, já foi licenciada para mais de 40 países, incluindo Israel, Geórgia, Holanda e Costa do
Marfim.
Por isso, caro leitor, não se acanhe em assistir ou gostar de novelas. Existem 2 bilhões de
pessoas no mundo fazendo a mesma coisa que
você! Lembre-se que novelas, embora abordem
temas polêmicos do cotidiano e influenciem tendências e opiniões, são apenas entretenimento e
dramaturgia.
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Z

iraldo é chargista, pintor, dramaturgo, caricaturista, desenhista
e jornalista brasileiro.
Criador de personagens famosos, como O
Menino Maluquinho, e é, atualmente, um dos mais conhecidos e aclamados escritores infantis do Brasil.
Publicou pela Cia das Letras a obra
Menino do Rio Doce (1996) com
ilustrações da família Dumont que
já ilustrou obras clássicas como:
Exercício de ser criança, de Manoel
de Barros e A moça tecelã, de Marina Colasanti. Com a obra conquistou
os seguintes prêmios: Prêmio Ofélia
Fontes - O Melhor Para a Criança FNLIJ – 1996; Prêmio - O Melhor
Projeto Editorial - FNLIJ – 1996 e o
Prêmio Bloch Educação de Literatura Infantil – 1996.
Menino do Rio Doce é um mergulho no imaginário coletivo brasileiro. O menino nasce junto com o
rio de sua aldeia, nele habita e dele
todos retiram o próprio sustento. O
menino parece dominar o rio. Corta-o com a canoa, acaricia-lhe com
os remos, mergulha. Só ele sabe os
segredos da própria existência, de
onde vem, para onde vai, seus mistérios, as histórias da Cobra Grande

que se desfaz no desenho do rio. O menino não
teme o rio, mesmo depois de suas águas terem
engolido seu companheiro de folganças que
agora dorme "o sono sem retorno". O menino chorou, mas aprendeu, cresceu e descobriu
que um dia é hora de partir. Assim como o rio
cumpre seu destino de terminar na salgada
água do mar, o menino cresce, vira menino-homem e é então que sua história irá começar. As
narrativas do menino e do rio se misturam.
A obra possui um projeto gráfico primoroso pela qualidade da impressão do papel, pelo
trato cuidadoso com o objeto livro, justificando a premiação recebida pelo autor e pelos
ilustradores. Artista gráfico eclético, chargista,
ilustrador, autor, quadrinista, Ziraldo não perde a alma de menino.

Por Iracema Borges

Poesia e lirismo:
Ziraldo e a família
Dumont
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V

ocê já planejou a sua semana?
Não importa o que você faça, olhe
para as áreas mais importantes
da sua vida e se pergunte: o que
tenho feito verdadeiramente
para pra obter resultados diferentes? Semana
passada durante uma aula conversamos sobre
uma imagem da ferramenta The Coaching Game
que é a mediocridade. O autor Hal Erold diz que
“a possibilidade de mediocridade existe para
todos, porque ser medíocre significa simplesmente, consciente ou inconscientemente, ser

Mediocridade
o mesmo que você sempre foi. Mediocridade
não tem nada a ver com como você se compara com os outros; é apenas um resultado de não
assumir o compromisso de aprender, crescer e
melhorar a si mesmo, continuamente.” Te pergunto: quais são os mantras que você tem repetido para alimentar a fubazisse? Não sei qual a
minha missão nesta vida, amanhã eu começo,
estou cansada, sabe o que mais cansa? Não viver
com significado. Mas esse significado depende
da sua intenção em ser melhor do que ontem
na prática, qual tem sido o seu foco? Você tem
feito atividade física? Tem lido livros que abram
a sua mente ou tem lido sempre as mesmas coisas? Percebe a importância de planejar a semana? Mesmo que esteja de férias, desempregada,
aposentada, não importa, o pior veneno que
podemos tomar é a falta de ação. Se faça essa
pergunta quando for planejar: “Esta ação está
alimentando o passado, o presente ou o futuro?”. E finalizando com Hal Erold: “Não há dia
melhor do que hoje para desistirmos de quem
temos sido em prol de quem podemos nos tornar”. Lembre-se sempre de que, onde você está,
é resultado de quem você era, mas para onde
você vai depende inteiramente de quem você
escolher ser, a partir deste momento. Escolha
com coragem. Fique bem.
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Dra Mara Kenia Dier, com a sua turma
de pós-graduação em Harmonização
Orofacial, na Faipe-Odonto. Bom
demais é sempre poder saber mais...

www.anamariabianchini.com.br
instagram: @anamaria_bianchini

Itaipava Premium reforça qualidade em novo comercial
A Itaipava Premium lança sua nova campanha, veiculada nacionalmente desde o dia 10 de abril.
Intitulado “Não Basta”, o filme, desenvolvido em parceria com a Y&R, exalta o processo e cuidado na
produção da cerveja, reforçando o conceito de maturação extra.
Filmado a partir da técnica time lapse em macro, o comercial apresenta, em close, a evolução dos
itens da receita de Itaipava Premium: desde a colheita até a degustação. O filme também conta com a
presença do mestre cervejeiro Rüdiger Görtz, que faz parte do time do Grupo Petrópolis desde 2005 e
acompanha a produção, garantindo a excelência.
... em tempo: megaparabéns para a minha amiga Paola Carlini, da Icone Press, que já é, oficialmente,
a agência que faz a assessoria de imprensa do Grupo Petrópolis para o MT. Ela e sua equipe são pura
competência e a nova conta é pura colheita da plantação de trabalho sério. Hiphiphurra!

Sucesso
Um arraso! O presidente da Unimed Cuiabá, Dr. Rubens
Carlos de Oliveira Jr., acaba de concluir o curso de Programa
de Gestão da Saúde para Médicos da Catolica Lisbon School
of Business & Economics. Agora retorna com mais vontade de
colocar em prática o aprendizado e fazer com que a cooperativa
cresça cada vez mais.

Governador abre 13ª edição da Caravana da
Transformação em Cuiabá
O governador Pedro Taques lançou nesta segunda-feira
(16.04) a 13ª edição da Caravana da Transformação. Desta
vez a iniciativa do governo do Estado ocorre na Arena Pantanal, em Cuiabá. O governador destacou que 15 mil cirurgias
oftalmológicas serão realizadas e atendimentos de cidadania
também estarão disponíveis ao cidadão.
Taques disse que governo espera que mais de 100 mil
pessoas passem pela Arena Pantanal até o dia 10 de maio.
O governador destacou que a Caravana já atendeu 122
municípios e com esta edição quase os 141 municípios de
Mato Grosso.
Segundo o governador, o Estado demoraria muito para
conseguir fazer as 50 mil cirurgias que foram realizadas.
“Demoraríamos mais de 50 anos para fazer esse número de
cirurgias que fizemos na Caravana da Transformação”, disse.
... acho lindo o projeto, e dou parabéns mil vezes ao governador e à sua equipe!

Coisas da melhor academia da cidade.
Competência define!

Guimarães Rosa já sabia...
"Viver é um rasgar-se e remendar-se..."
... oh! a sabedoria, como me encanta! Boa semana amigos
-leitores. Um beijo!

