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Novos tipos de relacionamento surgem a todo momento graças 
à internet e à facilidade de contatar pessoas que estão a milhares 
de quilômetros de distância. Para otimizar essa aproximação 
de dois mundos, foi criada a plataforma de relacionamento 
sugar Meu Patrocínio. O conceito dos tradicionais sugar baby 
e sugar daddy consiste em unir jovens ambiciosos, com metas 
de vida pessoais ou profissionais, a pessoas mais experientes, 
que, por sua vez, buscam parceiros decididos, determinados e 
também com beleza física. Apesar disso, a CEO da empresa, 
Jennifer Lobo, garante que os relacionamentos lá não são 
uma negociação, mas algo “honesto e transparente” dentro 
daquilo a que se propõe: aproximar homens  e mulheres bem-
sucedidos de jovens que querem ser bancados.

RELACIONAMENTOS LÍQUIDOS

MEU PATROCÍNIO BANCA 
ATÉ AMOR SINCERO

pg.6

Pequenos piscicultores são 
prejudicados por nova lei

PEIXE SANTO NAUFRAGA

pg.7

Carlos Fávaro diz que 
Taques quebrou MT

RANCOR DE EX

pg.7

Taques tenta adiantar 
entrega de escola no Pedra

“UM PLANO DE ATAQUE”

pan.2

Atleta campeão quer 
formar vencedores 

AMOR AO TÊNIS

pg.5

AMOR DE PEDRA
Da região de Pedra Preta, Rondonópolis e Poxoréu o escultor 
PAULO PIRES consegue as pedras de arenito que usa em suas 
obras. Chame os amigos e prestigie a abertura da exposição na 
CASA DO PARQUE nesta quinta 26 de abril às 19h. Você está 
convidado! INFO: (65) 3365 4789 e 98116 8083. Este caderno 
de cultura traz a escrita de nossos especialistas e um monte de 
dicas pro seu final de semana. Boa leitura! 

pg.8
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CIRCUITOMATOGROSSO
Tornozeleira e os vícios do país

O monitoramento com uso de tornozeleira eletrônica 
deveria servir para progressão de regime e amenizar a 
superlotação nas instituições penais no país e em Mato 
Grosso, mas depois de 11 anos do uso no Brasil e quatro 
no Estado, fez bem pouco de um e de outro. Por aqui, os 
2.826 homens e mulheres que usam o aparelho são tratados 
de maneira diferenciada, e as regras variam conforme a 
condição social de cada um. Os enrolados com a lei de mais 
alto poder aquisitivo são obrigados ao uso por muito menos 
tempo e só quando têm condenações ou inquéritos; os mais 
pobres, porém, são submetidos a ela já nas audiências de 
custódia. Pgs. 4 e 5
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Brasil começou a utilizar 
o monitoramento de 
reeducandos por tornozeleira 
eletrônica há 11 anos, na 
Paraíba. Em Mato Grosso, 

chegou em 2014, trazendo ganhos e danos. 
Usada para detentos progredirem de pena ou 
para vigilância de acusados por algum tipo de 
violência, a tecnologia não conseguiu passar 
incólume a uma característica brasileira – a 
desigualdade econômica e social.
Nesta semana, o Circuito Mato Grosso 
conta como o dispositivo é um veículo para 
reproduzir a discriminação de negros e 
pobres, com aplicação desigual da medida aos 
ricos e brancos, políticos e autoridades, que 
têm tratamento diferenciado na comparação 
com gente também enrolada com a justiça, 
mas vinda das periferias. 
Os mais abastados, mesmo condenados, 
não necessariamente são obrigados a usar 
o dispositivo ou conseguem dele se livrar 
rapidamente. Já os párias passam muito 
mais tempo médio monitorados, mesmo sem 
processo transitado em julgado. É o mesmo 
vício reproduzido com os encarcerados, entres 
os quais 52% sequer têm condenação em 
primeira instância. Pra piorar, o equipamento 
virou um sinal de status entre jovens pobres.
Também há uma entrevista com Jennifer 
Lobo, CEO do Meu Patrocínio, que promove 
união financeira, afetiva e sexual entre mais 
velhos e jovens. 
Por fim, contamos como uma alteração na 
lei tirou o comércio de peixes de pequenos 
produtores e a trajetória de um atleta do tênis.  
Há também cultura, política e o panorama.
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O
MONITORAMENTO, 
sUGAR E PROMEssAs

#bombounarede

fatos da semana

#GLEICI VENCE O BBB18

entre aspaseditorial

“Fiz um apelo pro governador. Falei pra ele que não tem clima para ser 
votado. Agora, se mandar um projeto que é específico para a saúde, aí sim 
existe a possibilidade de a gente discutir.” Deputado estadual Eduardo Botelho (DEM) 
que afirmou que o Fundo Emergencial de Estabilização Fiscal (FEEF) passará por “amarrações” 
para evitar desvios.    

“O partido tem plano A, B, C, D, E etc. Independente do Mauro, o Democratas 
pode ter outros candidatos, assim como pode buscar coligação partidária. 
É simples. Essa é uma matéria que vai ser discutida entre o dia 20 e 25 de 
maio. A partir daí, o assunto vai estar fechado e vamos acertar quem é o 
candidato.  É Mauro? Jayme? Fabinho [Garcia]? Botelho? Porque nome tem 
até demais, para dar, vender, emprestar e alugar. Tem gente demais para 
ser candidato.”  Mauro Mendes, ex-prefeito de Cuiabá, que tem incomodado os seus aliados 
com sua indecisão de se candidatar ou não nas eleições gerais deste ano.

“Daqui até a convenção [partidária], é um processo e vamos decidir juntos. 
Ele é muito jovem, tem apenas 23 anos, me ouve, mas a palavra final é 
dele. Cabe a ele maturar e ver se é isso mesmo que quer.” Prefeito de Cuiabá, 
Emanuel Pinheiro (MDB), que afirmou que a possível candidatura de seu filho, o estudante de 
Direito Emanuel Pinheiro Filho (PTB), caberá ao jovem.

“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.”  Deputado estadual Zeca Viana (PDT) que pediu 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 que durou nove minutos na reunião.

O resultado do Big Brother Brasil, inesperado para uns e muito 
aguardado para outros, deu o que falar ao apresentar Gleici Damas-
ceno como a grande campeã. A menina de 22 anos é estudante de 
Psicologia e foi a primeira candidata do Acre em todas as edições do 
reality. Na casa, conquistou o público com o jeito humilde e bem-hu-
morado. Responsável pelo sustento da família, Gleici levou para casa 
a bolada de R$1,5 mi. Em segundo lugar ficou o sírio Kaysar, que deve 
receber ajuda da ONU para resgatar sua família da guerra. A Família 
Lima ficou em terceiro lugar. Após vencer, a estudante assumiu namo-
ro com o participante Wagner, que mora em Curitiba.

U
m grupo de 31 pes-
soas, constituído por 
políticos, ex-assesso-

res, ex-amigos, ex-aliados e fun-
cionários públicos, divulgou um 
documento intitulado Manifesto 
Público “Porque (sic) não apoia-
remos a reeleição de Pedro Ta-
ques (PSDB) em 2018”. Nele, são 
elencadas diversas razões, que 
vão do “caos na saúde” a “falta 
com a verdade” e até o “não cum-
primento dos compromissos de 
campanha” para também barrar 
a permanência do ex-procura-
dor e ex-senador no comando do 
Estado. Assinado por antigos en-
tusiastas de primeira hora, como 
Otaviano Pivetta e Zeca Viana 
(ambos PDT), Adriana Vandoni 
e gente que entrou com grana 
mesmo, como Aldo Locatelli e o 
ex-vice-governador Carlos Fáva-

ro (PSD), o tom é pesado do co-
meço ao fim. Começa falando em 
frustração e decepção e acusa o 
governador de ter causado pre-
juízo ao comércio. Tudo piorado 
por “vaidades, intrigas, brigas, 
piora nos serviços públicos, falta 
de planejamento, dezenas de pla-
cas lançadas sem um centímetro 
de obra iniciada, troca constante 
de secretários, escândalos, des-
respeito para com os servidores 
e agentes públicos, atrasos nos 
salários e com fornecedores”, 
segundo o texto. O arremate é 
ainda mais agressivo, pois ataca 
o principal mote das campanhas 
de Taques na carreira política, o 
combate à corrupção, ao acusá-lo 
de estar envolvido, além de ter 
vários secretários e ex-funcioná-
rios de primeiro escalão presos 
durante o exercício do mandato. 

O 
presidente da Assem-
bleia Legislativa de 
Mato Grosso (ALMT), 

Eduardo Botelho (DEM), afirmou 
que o Fundo Emergencial de Es-
tabilização Fiscal (FEEF), uma 
vez entregue para apreciação dos 
deputados na próxima segunda-
feira (23), deverá sofrer “amar-
rações” na ALMT para evitar des-
vios. 

De acordo com o deputado, 
não há “clima” para a votação do 
projeto atualmente. No entan-
to, sendo direcionado à Saúde, a 
apreciação deverá acontecer. “Fiz 
um apelo pro governador. Falei 
pra ele que não tem clima para 
ser votado. Agora, se mandar um 
projeto que é específico para a 
saúde, aí sim existe a possibilida-
de de a gente discutir”, comentou 
o deputado. Segundo Botelho, o 

governador já sinalizou que os R$ 
180 milhões arrecadados serão 
destinados à pasta. Para evitar 
que o montante seja desviado, o 
deputado fala em “amarras”. “Po-
demos fazer emendas e amarra-
ções para que não seja desviada 
a finalidade desse dinheiro”, co-
mentou, destacando que, dessa 
forma, podem garantir que haja 
melhora na situação da saúde no 
Estado. Mesmo com a chegada na 
pauta logo no início da semana, 
não há previsão para votação, 
considerando que os deputados já 
se articulam para o sobrestamen-
to desta. “O veto é uma coisa anti-
ga dentro da Assembleia. Quando 
chega num determinado tempo, 
pode sobrestar a pauta, desde 
que haja pedido. E a deputada 
Janaína pediu o sobrestamento”, 
comentou. 
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Descontentes lançam 
manifesto explicando por 
que não vão apoiar Taques

Botelho diz que Fundo de 
Estabilização deve passar 
por amarras

CÍRCULO MAIS ESTREITO SEM DESVIO

U
m dos mais importan-
tes cartões postais do 
Estado e que recebia 

por ano uma média 300 mil visi-
tantes ainda continuará fechado. 
O Governo do Estado anunciou 
neste final de semana o cancela-
mento da inauguração do ponto 
turístico do Complexo da Salga-
deira, após já ter sido adiada no 
dia 3 de abril e remarcada para o 
domingo (22). Em nota, o Gover-
no justificou que o cancelamento 
foi devido as constantes chuvas 
ocorridas esta semana impossibi-
litando a finalização dos trabalhos 
de paisagismo e sinalização – jus-
tificativa essa que já havia sido 
usada anteriormente. No entanto, 
o Circuito apurou que não havia a 
licitação temporária da empresa 
que irá administrar o local, em ca-
ráter temporário. Uma nova data 

inauguração do espaço deve ser 
divulgada após a conclusão com-
pleta dos serviços. Um dos clamo-
res da população poderá ser aten-
dido em breve, de acordo com o 
deputado estadual Wilson Santos 
(PDSB), que comandava até pouco 
a pasta de Cidades no governo do 
Estado. Segundo ele, o banho na 
cachoeira da Salgadeira poderá 
ser liberado em breve. Em entre-
vista à rádio Vila Real FM, o par-
lamentar destacou que a liberação 
para banho na cachoeira depende 
de parecer favorável do Ministé-
rio Público Estadual (MPE) e que 
já há uma inclinação favorável à 
permissão de banhistas, com a si-
nalização de cinco autoridades do 
MPE. No entanto,  destacou que, 
caso seja liberado, o local deverá 
seguir com restrições de número 
de banhistas.

Governo esquece licitação 
e adia inauguração do 
Complexo da Salgadeira

SEGUNDA VEZ NO MÊS
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“Tem uma série de desencontros, que há tempos 
venho alertando. Eu via o governo do Pedro com 
dificuldades. Ele se isolou da classe política e 
montou um governo sem conversar com a classe. 
Chega uma hora em que isso distancia as pessoas 
e a aproximação começa a diminuir. Isso aconteceu 
comigo e com os outros companheiros.”  Deputado 
federal Adilton Sachetti (PRB) que declarou que a falta de diá-
logo do governador Pedro Taques (PSDB) com a classe política 
fez com que diversos aliados deixassem de apoiar o tucano.

Reportagem:  
Rodivaldo Ribeiro
Jefferson Oliveira
Camilla Zeni

Celestino Carlos
Allan Pereira

Estagiário:  
José Lucas Salvani



SOBE
  Entre janeiro e março, Mato Grosso registrou queda de 

40% nos crimes de latrocínio. 

  Com a melhor arrecadação de março, tributos e impostos 
registra alta de 3,95%.    

 De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o 
Brasil criou 56 mil empregos formais em março – melhor 
valor no mês em cinco anos.    

 36% das declarações do Imposto de Renda ainda não foram 
entregues à Receita Federal.     

 Mais de 40% dos brasileiros com até 14 anos vivem em 
situação de pobreza.  

  Segundo Fundação Getulio Vargas, o índice de confiança 
no consumidor caiu 2,6 pontos em abril.  

DESCE
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CAMINHÃO DE LIXO 
A Prefeitura Municipal 

de Arenápolis avisa so-
bre o pregão presencial nº 
23/2018, que tem como 
objeto a contratação de 
empresa para aquisição 
de um caminhão coletor e 
compactador de lixo para 
o município. A abertura do 
pregão será no dia 9 de 
maio, às 9h. O edital com-
pleto está afixado na sede 
da Prefeitura e disponível 
no site www.arenapolis.
mt.gov.br. 

MANUTENÇÃO DE MEIO-FIO  
A Tomada de Preços n. 

02/2018 do processo n. 
052/2018 da Prefeitura Mu-
nicipal de Alto Garças, foi 
prorrogada, conforme aviso 
publicado no Diário Oficial do 
Estado. O objeto do processo 
é a contratação de empresa 
especializada em Engenha-
ria Civil para execução de 
serviços de recuperação e 
manutenção de guias de 
meio fio, sarjetas e boca de 
lobo, conf. projetos, planilha 
orçamentária, especificações 
e normas técnicas. A abertura 
da tomada de preços estava 
agendada para o próximo 30 
de abril, mas fica prorrogada 
para o dia 2 de maio, às 13h, 
em razão do ponto facultati-
vo decretado pelo Executivo 
municipal para o dia 30.       

RESULTADO DE TI   
A Prefeitura Municipal de 

Matupá, através da equipe 
de pregoeira, comunica que 
a empresa Ômega Tecnolo-
gia da Informação Ltda –EPP, 
foi a vencedora do pregão 
presencial realizado para 
contratação de serviços 
especializados de assesso-
ria, consultoria e softwares 
de gestão administrativa, 
acadêmica, pedagógica e 
estatística educacional para 
licença de uso, incluindo 
Conversão de dados, im-
plantação e treinamento 
para utilização da Secretaria 
Municipal de Educação e 
Desporto. O valor total do 
contrato é de R$73 mil.   

CANCELAMENTO DE 
PREGÃO 

Foi cancelada a licitação e 
pregão para registro de pre-
ço para futuras e eventuais 
aquisições de gêneros ali-
mentícios em atendimento 
às secretarias do município 
de Matupá. O comunicado 
foi feito por meio do Diário 
Oficial Eletrônico do dia 24 
de abril. Segundo a Pre-
feitura, o cancelamento se 
deu em razão de alterações 
no Termo de Referência. As 
informações referente ao 
processo podem ser encon-
tradas no site www.matupa.
mt.gov.br ou solicitadas por 

meio do email atendimen-
to@matupa.mt.gov.br, além 
de se encontrarem na sede 
da Prefeitura.  

SOFTWARES DE GESTÃO 
A Prefeitura Municipal 

de Dom Aquino avisa so-
bre o pregão presencial 
n .  03/2018 de registro 
de preço para futura e 
eventual contratação de 
empresa especializada em 
serviços de locação de 
Sistemas Integrados de 
Gestão Pública na Área 
de Saneamento, Incluindo 
Conversão de dados, Im-
plantação e Treinamento, 
e Instalação e Manutenção 
de Softwares de Gestão em 
Água e Esgoto. O pregão 
será realizado no dia 2 de 
maio, com credenciamento 
às 8h e 8h30.    

SERVIÇOS DE ELÉTRICA E 
HIDRÁULICA

As empresas G.M.N Em-
preendimentos Ltda-ME e 
K.K Serviços e Locações EI-
RELI-ME foram as vence-
doras do pregão presencial 
para registro de preços n. 
09/2018, da Prefeitura Mu-
nicipal de Conquista D’Oeste. 
O resultado foi divulgado 
no Diário Oficial Eletrônico 
do dia 24 de abril. O pregão 
tinha como objeto o registro 
de preço para contratação de 
empresa para futuros reparos 
em alvenaria, hidráulica, elé-
trica de baixa tensão, pintura, 
serviços gerais e conservação 
para atender as necessidades 
das unidades administrativas 
do município. As empresas 
venceram com os valores 
R$973 mil e R$564 mil, res-
pectivamente.

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

Carta ConVite  as mais Comentadas

pÉrolas
NUVENS NEGRAS   
A Operação Bereré começa a ganhar um novo rumo. 
Executivos da empresa EIG teriam realizado acordo 
de colaboração com o Ministério Público Estadual 
– leia-se Gaeco – e, segundo fontes da Coluna, na 
semana passada, promotores e delegados estiveram 
no gabinete do relator do caso, desembargador José 
Zuquim. Isso pode ser presságio de nova operação 
vindo por aí, que segundo contam poderá atingir um 
ex-secretário direto do governador Pedro Taques, 
entre outros investigados.  

PESO PESADO     
O apoio de Jayme Campos nestas eleições – com 
o colégio eleitoral várzea-grandense –, onde ele 
inegavelmente reina, fará toda a diferença... Como 
bom político, Jayme tem conversado com “gre-
gos e troianos”, mas fonte desta colunista aposta 
numa aliança com Pedro Taques, já que aliados 
(ou indicados?) do cacique democrata estão hoje 
permeados na secretaria de saúde sob o comando 
de Luiz soares. Pasta mais poderosa, impossível!        
 
FALA SÉRIO, MAURO MENDES!    
O senador Wellington Fagundes denunciou em 
Audiência Pública que discutiu esta semana na 
Assembleia Legislativa o projeto de Lei do Panta-
nal – que o ex-prefeito Mauro Mendes e sua gestão 
à frente da prefeitura da capital são culpados por 
boa parte da poluição do rio Cuiabá. segundo ele, 
a Estação Elevatória do Mané Pinto e da Prainha, 
que custou R$ 8 milhões, retirariam cerca de 30% 
da contaminação do rio Cuiabá, mas que teriam 
sido desativadas na gestão de Mauro Mendes para 
“economizar energia”.  segundo a Companhia 
Águas Cuiabá, a Estação Elevatória da Prainha foi 
realmente desativada em julho de 2013.  A Estação 
será reativada, conforme prevê Termo de Ajusta-
mento de Conduta firmado entre a concessionária 
de saneamento, a Prefeitura de Cuiabá e o Minis-
tério Público Estadual. Ficou feio para Mendes!               

Justiça cega

 CENAS do CIRCUITO
AHMAD JARRAH

Os estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso não 
andam nem um pouco felizes com o serviço da empresa 

novo sabor refeições Coletivas, do grupo Ás, ligado ao Buffet 
leila Malouf, que cuida dos restaurantes da federal mato-
grossense, através de um contrato milionário. Greves em dois 
campus universitários (Barra do Garças e rondonópolis) e 
muita tensão entre estudantes, professores e a instituição 
estão gerando um rebuliço desde que a reitoria  declarou que 
irá aumentar o valor da refeição para r$ 10 no começo do ano 
letivo, em março. 

23/04/2018 - Jovem não supera morte da mãe e é 
encontrada morta em Terra Nova do Norte
Ronaldo Silva: infelizmente as pessoas não dão a de-
vida atenção para quem sofre de depressão. acham que 
é frescura. para todos que sofrem deste mal só posso 
dizer que se existem noites difíceis, haverá manhãs 
radiantes. pense nisso.    
Salvelina Borges: Eu tenho depressão, minha família 
fala que é frescura. Meus filhos ficam um mês sem me 
visitar e sofro muito. durmo só com remédios.  
Denize Braz Leite: depressão é uma coisa séria, mas 
ninguém observa isso em você. 

21/04/2018 - Emanuelzinho decidirá o próprio 
futuro, explica prefeito sobre o filho
Francisco Kunze: putz, Mato Grosso não merece isso!   
Paulo Joao: Vai vir mais um emanuelzinho paletozinho.  
Hélio Carlos de Carvalho: Ele não estudou? não se 
formou em nada? Hum, como todos da família, vai usar 
a política como profissão. Mais um a usar paletó com 
bolso tamanho GG.
Alexsander Daladier: o cara não consegue nem se 
formar na faculdade particular. Vive à toa, playboy e 
quer virar político profissional. Claro que vai querer 
entrar no esquema.
Gisleine Soares: Quem decidirá o futuro dele como 
político são os eleitores. 

 21/04/2018 - Governo cancela (novamente) inau-
guração do Complexo Turístico da Salgadeira
Wagner Kessler: Mas não estaria pronta pra Copa 
2014? pensa numa agilidade! 
Wanderley de Arruda: incrível a incompetência, o 
descaso e a imprevisibilidade deste governo. Como 
pode fazer um convite para inauguração da salgadeira e 
cancelar um dia antes? não informaram o governador? 
Gente demais atrapalha. 
Pedro Portilho:  isso é balela, conversa fiada. agora 
para alguma coisinha que ele for inaugurar, vai deixar 
tudo para mais perto das eleições, para tentar enganar 
o povo. 
Oreste de Carvalho: o povo não tem educação para 
receber esse monumento e preservar. Querem logo 
detonar.
Kleber Magnus: Está pronta. Mas só vai ter visitação. 
Banho, proibido. o prazer de nossos governantes é tirar 
o pouco de prazer e lazer que a população possa ter. 
Vera Lúcia: Uma palhaçada, mesmo, com a cara do 
povo.

APENAS EM JUÍZO  
Francisco, de 48 anos, era verdureiro e morreu en-
quanto tentava atravessar a Avenida Miguel sutil com 
seu carrinho, por volta das 20h do dia 14 de abril. A 
responsável por sua morte, a médica  Letícia Bertolini, 
é acusada de atropelar e matá-lo enquanto dirigia sob 
efeito de álcool. sua defesa por ter fugido do crime 
no dia do atropelamento foi ter confundido Francisco 
com um cão. Agora, Letícia exige que seja ouvida so-
bre o caso apenas em juízo, pois afirma que a polícia 
não consegue dar garantias de que irá assegurar a sua 
integridade física durante os depoimentos. 

SEM QUÓRUM   
Há quase dois meses, os deputados estaduais de  Mato 
Grosso parecem não estar muito a fim de trabalhar. Essa 
semana  o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho 
(DEM), desabafou que não consegue colocar em votação 
30 vetos do Executivo, por exemplo.  Isso porque cada 
parlamentar tem direito a R$ 25 mil em salário e R$ 65 
mil em Verba Indenizatória.  Com quatro deputados de 
oposição e 20 aliados, o governo também não sabe ex-
plicar por que os seus aliados não aparecem para votar 
suas próprias propostas.

GUERRA NO RESTAURANTE 
DOS ESTUDANTES
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e o homem falhar em 
conciliar a justiça e a li-
berdade, então falha em 
tudo” (Albert Camus).

O monitoramento ele-
trônico com utilização de 

tornozeleiras começou a ser usado no Brasil 
há exatos 11 anos. Foi em maio de 2007 que 
o juiz da Vara de Sucessão da Comarca de 
Sucessões de Campina Grande (PB) Bruno 
Azevedo iniciou essa forma de progressão de 
pena. 

Em Mato Grosso, são 2.826 apenados em 
regime semiaberto, sob monitoramento, em 
33 comarcas. Em tese, eles têm que compro-
var trabalho e residência fi xos, não podem se 
ausentar de suas cidades sem autorização da 
justiça e devem relatar periodicamente suas 
atividades. Em tese, porque alguns apenados 
graúdos, como o ex-secretário Marcel Cursi e 
o ex-deputado José Geraldo Riva e o ex-secre-
tário de Segurança Pública de Mato Grosso, 
Rogers Jarbas, têm alguns privilégios. (Veja 
a situação do uso das tornozeleiras de vários 
outros no quadro nesta mesma página)

Todos eles transitam livremente pela ci-
dade, trabalham, frequentam academias e, 
pelo menos no caso de José Geraldo Riva, 
deslocam-se livremente. O ex-deputado hoje 
é corretor de imóveis, viaja ocasionalmente a 
Brasília e pelo interior do estado desde que 
o desembargador Juvenal Pereira da Silva, do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), 
concedeu a ele a soltura sem utilização de tor-
nozeleira porque, como escreveu na decisão, 
trata-se de uma pessoa conhecida, assim, a 
população se encarregaria de fi scalizá-lo.

Situação bem diferente da que vivem os 
11.500 apenados em regime fechado no sis-
tema prisional do estado ou da maioria dos 
2.826 que estão em semiaberto. Ainda que 
em casa, eles seguem uma série de restrições, 
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“S

DE VOLTA À SOCIEDADE 

Com e sem tornozeleira, réus por corrupção cumprem penas brandas
Monitoramento deveria servir para progressão de regime, mas vários a usam sem sequer ter condenação, enquanto condenados em sentenças de décadas podem viajar sem autorização judicial e vivem vidas similares a de cidadãos comuns 

Por Rodivaldo Ribeiro, Jefferson 
Oliveira e Allan Pereira

como ter que fi car onde estiverem no momen-
to em que a bateria da tornozeleira descarre-
gar, não poder estar fora de casa entre 18h e 6h 
da manhã, não poder viajar e ter que ir prestar 
contas ao Judiciário sobre todas as suas ativi-
dades semanais, quinzenal ou mensalmente, a 
critério do juiz. 

Regra subjetiva
A lei no Brasil é pouco precisa sobre quem 

deve usar a tornozeleira em especifi cidade, ape-
sar de ter uma regra genérica. O advogado cri-
minalista Eduardo Mahon explica que em Mato 
Grosso não existe sistema semiaberto, pois não 

há colônia penal no estado. 
“Não tem a pessoa só dormir (no cárcere) 

aqui. O que acontece geralmente, depois da com-
pra maciça das tornozeleiras, é a pessoa ser li-
berada com a obrigação de comparecer uma vez 
por mês em juízo, fazer um relatório, algum ser-
viço social etc. e tal, mas não pode mais fi car em 
sistema fechado; como não tem colônia penal, a 
pessoa é controlada via tornozeleira”.

Nos casos de Marcel de Cursi e Riva, Mahon 
explica que ambos não estão cumprindo pena, 
têm medidas cautelares contra eles, mas conse-
guiram contracautelas, a liberdade com determi-
nadas condições. “Eu não sei quais são, mas deve 

ser comparecer em juízo, não faltar a nenhuma 
audiência... Por que não estão cumprindo pena? 
Porque o Tribunal de Justiça ainda não confi r-
mou a condenação deles, então, eles estão em 
grau de recurso apenas”, continua o advogado.

A legislação brasileira diz que ninguém 
pode ser preso antes de condenação em segun-
da instância (a polêmica em torno da prisão do 
ex-presidente Lula trouxe o assunto à baila), po-
rém pouco se fala sobre o fato de, por exemplo, 
mais de 52,53% dos presos em regime fechado 
em Mato Grosso serem de pessoas que sequer 
foram condenadas em instância alguma. Presos 
“preventiva ou provisoriamente”, assim seguem 

durante anos, décadas.
“Quando você é condenado, não começa a cum-

prir pena. Vai ter recurso. Perdeu o recurso? Vai ter 
embargo. Perdeu o embargo? Uma nova diretiva 
do STJ diz que pode começar a fazer a execução 
provisória da pena. Só aí começa a cumprir pena”, 
explica Mahon.

Cumprimento da lei, benefício ou contradi-
ções do exercício jurídico, fato é que isso não 
acontece com gente como P., 34 anos, morador 
do bairro Santa Isabel, que faz uso da tornozelei-
ra eletrônica após conseguir liberdade provisória 
para responder a um processo por tráfi co de dro-
gas (ele estava com oito trouxinhas de pasta-ba-

se quando foi preso, próximo à sua casa, no 
meio de 2017, mas disse à reportagem que era 
pra consumo próprio). 

A justiça o enquadrou como fl agrante pela 
posse da droga. Passou por audiência de cus-
tódia e foi liberado, mas com a condição de 
usar a tornozeleira, se apresentar ao fórum 
com um relatório de suas atividades legais e 
restrições de horário. Também não pode fre-
quentar bares, boates ou danceterias nem sair 
de casa nos fi nais de semana ou feriados.

Como ele, também vive outro conhecido, 
M., 37 anos, preso por furto no início des-
te 2018 e com situação agravada porque a 
ex-esposa o denunciou por ameaça durante 
uma discussão em casa. Não a agrediu fi sica-
mente, mas, bêbado, xingou a então esposa, 
que conseguiu uma medida protetiva. Agora 
ele não pode fi car a menos de 750 metros de 
distância da casa onde morava, pois a outra 
unidade eletrônica, que fi ca com ela, é ligada 
à dele, e vibra se ele entrar nesse perímetro.

Os dois fazem parte de outra estatística do 
Ministério da Justiça: como 64% dos encar-
cerados do Brasil, ambos são negros e pobres 
e, diferente de alguns nos bairros periféricos 
(veja box nesta mesma página), sentem cons-
trangimento e incômodo com o uso do apare-
lho. Outros três utilizadores de tornozeleira 
eletrônica são bem mais famosos, mas tam-
bém passam pelos percalços deles quando as 
baterias acabam, por exemplo, à parte serem 
ex-governador (Silval Barbosa), terem um tí-
tulo de comenda outorgado pela Assembleia 
Legislativa (João Arcanjo Ribeiro) ou serem 
ex-secretários de governo (Eder Moraes). 

No entanto, o problema da bateria e os re-
latórios ao fórum são as únicas semelhanças. 
Algumas diferenças saltam aos olhos quan-
do se comparam os cinco monitorados pela 
justiça mato-grossense. A primeira é o local 
onde ligam suas tomadas, pois Silval Barbo-
sa mora num apartamento um por andar no 
Jardim das Américas, João Arcanjo Ribeiro 
passa a maior parte do tempo numa fortaleza 

lhar em união”, completou.
A operação Regressus revelou um esque-

ma de desvio de recursos para pagamento 
destinado à realização de laudos crimino-
lógicos para progressão de regime em que 
presos que progrediram usaram atestados 
ideologicamente falsos e declarações de 
trabalho em empresas de fachada, além de 
atestados de cursos falsos e diplomas de 
emprego idem.

De acordo com o juiz da Vara de Execu-
ções Penais de Cuiabá, Geraldo Fidelis, a cada 
três dias de trabalho há a remição de um dia 
de pena e a cada 12 horas de curso ou estudo, 
é reduzido um dia no cumprimento da pena.

Havia suspeita de que as escolas estavam 
emitindo atestados ideologicamente falsos, 
pois em alguns constavam 4.400 horas, 
correspondendo a quase um ano de pena 
remida. Em uma incursão noturna, realizada 
por investigadores do GCCO, com permissão 
do juiz Geraldo Fidelis, em 100 processos 
analisados, foi constatado que 34 apresen-
tavam atestados com provável suspeita de 
falsidade ideológica.

 “O reeducando passa do regime mais 
gravoso, no caso o regime fechado, para o se-
miaberto ou aberto, utilizando atestados de 
estudos e de trabalho falsos. Tivemos todo o 
apoio da 2ª Vara no levantamento dessas in-
formações e verifi camos algumas instituições 
que estariam, supostamente, confeccionando 
esses atestados ideológica ou materialmen-
te falsos. O objetivo das buscas de hoje é 
justamente nesse sentido, de verifi car se 
essas empresas teriam lastro para justifi car 
os atestados juntados aos autos”, explicou o 
delegado da gerência de Combate ao Crime 
Organizado, Diogo Santana.

ato Grosso não tem colô-
nias agrícolas ou similares 
para cumprimento de pe-
nas no regime semiaberto, 
de certa forma, acaba sen-

do atrativo para detentos de outros lugares 
virem cumprir pena no estado de Mato Gros-
so”, essa foi a análise feita pela promotora de 
Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, 
durante uma coletiva realizada nesta quar-
ta-feira (25) na sede da Polícia Civil para 
explicar a Operação Regressus, que apura 
um esquema de progressão fraudulenta das 
penas de reeducandos.

De acordo com a promotora, o sistema de 
tornozeleira sem a necessidade de prisão é 
um tema complexo que precisa ser colocado 
em debate para que a justiça passe a atuar 
de forma mais punitiva para quem cometer 
atos ilícitos. 

“Os presos fi cam monitorados, porém não 
fi cam recolhidos em uma unidade prisional, 
existem opiniões contra e a favor, existem 
os que defendem a colônia e que o regime 
semiaberto dessa forma não funciona, mas a 
discussão se abre para isso e de uma forma 
mais contundente, e existe uma ação civil 
pública proposta pero Ministério Público 
(MP) que iniciou em 2008 e foi concluída 
agora em 2018, que determina que o Estado 
de Mato Grosso viabilize defi nitivamente 
os regimes de pena para o cumprimento do 
regime semiaberto”, informou Josane.

“Vejo com muito bons olhos que agora, 
diante de toda essa situação, possamos re-
almente discutir esse assunto, e possamos 
estar bem próximos da Secretaria de Justiça 
e Direitos Humanos (Sejudh) do Estado e de 
todos que demonstram interesse em traba-

“M

MATO GROSSO, O ESTADO DA EXCEÇÃO

no bairro Boa Esperança ou em uma de suas 
fazendas e Eder Moraes vive confortavelmen-
te no condomínio Florais Cuiabá.

A segunda é que o primeiro, Silval Barbo-
sa, foi condenado a 13 anos e sete meses de 
prisão por liderar uma organização criminosa 
que desviou mais de R$ 2,5 milhões dos co-
fres públicos, Arcanjo recebeu sentença de 19 
anos por mandar matar um jornalista e Eder 
Moraes cumpre pena de 24 anos de prisão por 
corrupção e peculato.

Em tempo: os dois réus graúdos que res-
pondem em liberdade citados no começo da 
matéria e não usam tornozeleira eletrônica 
também são condenados: José Geraldo Riva a 
uma pena total de 70 anos de prisão após con-
fessar o desvio de R$ 9,3 milhões da Assem-
bleia Legislativa por meio de um esquema de 
anos e Marcel de Cursi tem uma condenação 
de 12 anos e um mês de prisão inicialmente 
em regime fechado por integrar organização 
criminosa e por prática de concussão.

Para o advogado de defesa de Riva, Mário 
Ribeiro de Sá, não se trata de um privilégio 
o fato de o ex-deputado não precisar reportar 
suas atividades à justiça ou usar tornozeleira 
(em decisão do desembargador Juvenal Perei-
ra da Silva, do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso (TJMT).  “Não é privilégio. A justiça 
assim decidiu. Ele não está em regime (se-
miaberto). A doutora Delma concedeu-lhe o 
direito de recorrer em liberdade e o cumpri-
mento da pena ainda não se iniciou”.

Para Mahon, questionado se não deveria 
haver uma regra para todos, trata-se da am-
pla contradição das decisões judiciais, mas 
em breve resumo, antes da execução penal, a 
tornozeleira é colocada como medida de con-
tracautela à prisão, a exceção das exceções, 
contracautelarmente usa-se a tornozeleira para 
casos que o juiz ache necessário, há casos em 
que não acha, depois do cumprimento da pena, 
a tornozeleira geralmente é utilizada em siste-
mas de regime semiaberto, justamente porque 
não tem colônia penal em Mato Grosso.

recambiado a seu estado de origem”, acrescentou 
Josane. 

Marcelo chegou a Cuiabá em 2013, no regime 
fechado, e atualmente estava cumprindo pena de 
livramento condicional. Ele tem condenação de 
mais de 34 anos. Antes de ser transferido para 
Cuiabá, já havia passado por 11 estados.

Questionado sobre o fato de Marcelo Vip ter 
condenação por mais de 10 crimes e estar em 
liberdade, o juiz Geraldo Fidelis explicou que ele 
cumpriu os requisitos para que tal benefício lhe 
fosse concedido.

“Ele (Marcelo) passou por 11 estados e, quan-
do cheguei, em 2013, em Cuiabá ele já estava 
aqui, e acho que ele veio de Rondônia, mas 
acontece que todos que estão em regime fecha-
do hoje, por exemplo, Fernandinho Beira-Mar e 
Marcola serão colocados em liberdade algum dia. 
Nosso sistema legal e a lei dizem isso: alcançando 
tempo necessário (requisito objetivo), alcançan-
do o requisito subjetivo do exame psiquiátrico, 
no caso deles, determina-se a progressão de 
regime, e assim foi”, explicou Fidelis.

“Foi observado pari passu esse direito, feliz-
mente ou não, a lei determina isso, progressão de 
regime, e ele ganhou a progressão. Observa-se 
que muito desse direito ele alicerçou em traba-
lhos ou estudos dos quais está sendo investigada 
agora a veracidade, daí eu, acolhendo pedido 
do Ministério Público, determinei a prisão dele 
ontem (terça-feira, 24) para regressão de regime, 
após trabalho da GCCO que demonstrou que as 
empresas em que ele dizia trabalhar eram ine-
xistentes”, completou o magistrado.

O famoso estelionatário ganhou notoriedade 
nacional ao se passar por várias outras pessoas, 
empresários e artistas na maioria, como um dos 
cofundadores da companhia Linhas Aéreas Gol 
e um dos guitarristas da banda Engenheiros do 
Hawai. Sua fama no mundo criminal lhe rendeu 
até perfi l na enciclopédia livre, o Wikipédia, além 
de um documentário e um fi lme no qual o ator 
Wagner Moura interpreta Marcelo.

m dos primeiros detentos a fazer 
o uso de tornozeleira eletrônica 
no estado foi Marcelo Nascimento 
da Rocha, 42, conhecido por muita 
gente como “Marcelo Vip”. O réu 

deixou a Penitenciária Central do Estado 
(PCE) em março de 2014 fazendo uso do 
aparelho pelo qual é monitorado 24 horas 
por dia.

Tal benefício foi concedido a Marcelo Vip 
após comprovar que tinha trabalho. De acor-
do com a justiça, ele informou que possui três 
empresas em seu nome e se apresenta como 
promotor de eventos, inclusive já realizou 
diversos shows nacionais de rock na capital, 
depois de conseguir a liberdade provisória.

Marcelo foi um dos alvos da Operação 
Regressus que apontou que o detido teria se 
aproveitado de atestados duvidosos e tam-
bém apresentado declarações de trabalho em 
empresas que não tiveram os endereços loca-
lizados fi sicamente, podendo ser de fachada.

Com a suspeita, a investigação chegou 
a cinco empresas supostamente de fachada 
ligada aos ex-presidiários Marcelo Vip e 
Márcio Batista da Silva, o “Dinho Porquinho”, 
sendo uma a empresa FB Brasil, e outra a 
empresa RMX Comércio Representações 
Serviços Ltda, esta última tem como sócio o 
fi lho de Dinho Porquinho. Um dos sócios da 
RMX possui uma empresa no Rio de Janeiro, 
a UP Service Consultoria Gestão em Negócio, 
que aparentemente também é de fachada.

“Isso confi gura fraude. Tentaram induzir 
a erro o juízo. Isso retira completamente 
dessas pessoas a progressão de regime. No 
momento da progressão, é necessário obser-
var dois requisitos, o objetivo é que o tempo 
de cumprimento da pena se reduza. Mas não 
basta, tem que ter o mérito, requisito sub-
jetivo. Tem que comprovar atividade lícita e 
outros tantos. Uma vez que os documentos 
utilizados não são verdadeiros, não há direito 
a progressão, com base nisso há regressão”, 
esclareceu a promotora Josane Guariente.

A promotora ainda esclareceu que após 
a operação Regressus Marcelo deverá no-
vamente ser encaminhado ao presídio e 
permanecer em regime fechado. Há inclu-
sive a possibilidade de ele ser transferido 
de Cuiabá.

“Com a feitura dos relatórios elaborados 
pela GCCO, tivemos elementos sufi cientes 
para requerer a regressão do recuperando, 
que deve permanecer defi nitivamente em 
regime fechado, com a possibilidade de ser 

U
MARCELO VIP E SUAS FRAUDES NO SEMIABERTO 

01- Estelionato, falsificação de documento 
público e uso de documento falso - art. 171, 
caput, c/c art. 14, II e art. 297, caput c/c art. 304 
e art. 69 do CP - a pena de 02 anos e 04 meses 
de reclusão, regime Semiaberto
02- Estelionato - art. 171, caput, 4x c/c art. 71do 
CP - a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão 
, regime Fechado
03 – Estelionato - art. 171, caput (3 vezes), c/c 
art. 14, II - a pena de 07 anos e 06 meses de 
reclusão , regime Fechado
04- Estelionato - art. 171 caput, c/c 61 II “h” do 
CP - a pena de 01 ano e 02 meses de reclusão 
e 11 dias/multa, regime Semiaberto
05 – Estelionato - infração do art. 171, Caput, 
c/c art. 61, I e 69 do CP - a pena de 02 anos e 
01 meses de reclusão, regime Semiaberto
06 – Estelionato - art. 171, caput e 14, II do 
CP, a pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, 
regime Fechado
07- Estelionato - art. 171 caput c/c art. 14 caput, 
I e II do CP - a pena de 01 ano e 06 meses de 
reclusão, regime Fechado
08- Estelionato - do art. 171, caput c/c 14 II do 
CP, a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, 
regime Aberto
09- Estelionato e uso de documento falso - 
artigo 171, 304, do CP - a pena de 04 anos de 
reclusão, regime Fechado.
10- Roubo majorado (aeronave) e Estelionato 
- art.157, § 2º, incisos I, II e IV, art. 171, c.c. Art. 
69 caput, todos do CP - Pena de 09 anos e 03 
meses de reclusão, regime Fechado
11- Estelionato - Art. 171, caput do CP - a pena 
de 01 ano, 03 meses de reclusão, em regime 
Semiaberto
12 – Estelionato - art. 171, caput do CP - a pena 
de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime 
Semiaberto

MARCELO VIP. CRIMES E PENAS:

sabendo disso, acham que conseguem um 
respeito dentro da comunidade”, informou 
um policial militar do setor de inteligência 
que não se identifi cou pelo cargo que ocupa 
na instituição.

Em outubro de 2017, o Circuito Mato 
Grosso noticiou a morte de Fernando Gon-
çalo Conceição Lucio, 40, a tiros, na Avenida 
Miguel Sutil, no bairro Jardim Paulista, em 
Cuiabá. A vítima fazia uso de tornozeleira 
eletrônica. 

Porém, ao ser consultado no sistema do 
Ciosp, Fernando não apresentou anteceden-
tes criminais, mesmo fazendo uso de torno-
zeleira eletrônica. Em contato com o sistema 
de monitoramento, a equipe disse não saber 
por que ele estava com o equipamento, já que 
não foi achado delito em desfavor da vítima.

polícia vem investigando a venda 
de falsas tornozeleiras eletrônicas 
no Shopping Popular da capital e 
também em sites e redes sociais; mo-
radores de bairros periféricos fazem 

uso do equipamento para ganhar notoriedade e 
“respeito” dos moradores.

Se de um lado a população dos bairros no-
bres ou mais centralizados recrimina ou age com 
preconceito ao uso do equipamento, em bairros 
de classe econômica e social mais baixa o uso 
de tornozeleira tem se tornado comum e atrai 
a atenção do sexo oposto.

“Em bairros periféricos, muitos jovens têm 
usado tornozeleira falsa com o intuito de chamar 
a atenção das meninas, que ainda se sentem 
atraídas por esse tipo de pessoa, que querem 
viver um mundo de aventura, e os jovens, 

A
INVERSÃO DE VALORES NO USO DE TORNOZELEIRAS 

Geraldo Lauro    18/04/2016        Metástase

José Geraldo Riva    24/06/2015      Imperador

Júlio Cesar D. Rodrigues   25/04/2016     Ventríloquo

Luiz Márcio Bastos Pommot 22/10/2015      Ventríloquo

Franscisco Gomes de A. Filho 30/09/2015        Sodoma

Franscisco Gomes de A. Filho 22/04/2016        Seven

Antonio Carlos M.de Oliveira  01/09/2017        Sodoma

Max Feitosa Milas     19/12/2016        Sodoma

Maykon Feitosa Milas   22/06/2016        Sodoma

Silval da Cunha Barbosa   13/06/2017       Sodoma

Silvio Côrrea     13/06/2017       Sodoma

Rodrigo da Cunha Barbosa 06/06/2016      Sodoma

Arnaldo Alves de Souza Neto 20/02/2017        Sodoma

Giovani Belatto Guizardi   02/12/2016        Rêmora

Marcelo de Melo Costa   03/10/2016         Castelo de Areia

Evandro José Goulart   03/10/2016       Castelo de Areia

Francisvaldo Mendes Pacheco 19/12/2016       Ventríloquo

Alfredo Menezes Mattos   14/06/2017        Zaqueus

Karinny E. C. M.de Oliveira 20/06/2017        Convescote

Marcos Moreno Miranda  20/06/2017        Convescote

Zaqueu Barbosa    09/02/2018       Grampos

Gerson Correa Jur.    14/03/2018       Grampos

João Paulo Silva Queiroz   05/07/2017        Convescote

João Arcanjo Ribeiro    26/02/2018        Progressão de pena 

Moisés Dias da Silva    24/08/2016        Rêmora

Wander Luis dos Reis   04/11/2016        Rêmora

Fábio Frigeri     09/01/2017        Rêmora

Pedro Jamil Nadaf    08/09/2016         Sodoma
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e o homem falhar em 
conciliar a justiça e a li-
berdade, então falha em 
tudo” (Albert Camus).

O monitoramento ele-
trônico com utilização de 

tornozeleiras começou a ser usado no Brasil 
há exatos 11 anos. Foi em maio de 2007 que 
o juiz da Vara de Sucessão da Comarca de 
Sucessões de Campina Grande (PB) Bruno 
Azevedo iniciou essa forma de progressão de 
pena. 

Em Mato Grosso, são 2.826 apenados em 
regime semiaberto, sob monitoramento, em 
33 comarcas. Em tese, eles têm que compro-
var trabalho e residência fi xos, não podem se 
ausentar de suas cidades sem autorização da 
justiça e devem relatar periodicamente suas 
atividades. Em tese, porque alguns apenados 
graúdos, como o ex-secretário Marcel Cursi e 
o ex-deputado José Geraldo Riva e o ex-secre-
tário de Segurança Pública de Mato Grosso, 
Rogers Jarbas, têm alguns privilégios. (Veja 
a situação do uso das tornozeleiras de vários 
outros no quadro nesta mesma página)

Todos eles transitam livremente pela ci-
dade, trabalham, frequentam academias e, 
pelo menos no caso de José Geraldo Riva, 
deslocam-se livremente. O ex-deputado hoje 
é corretor de imóveis, viaja ocasionalmente a 
Brasília e pelo interior do estado desde que 
o desembargador Juvenal Pereira da Silva, do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), 
concedeu a ele a soltura sem utilização de tor-
nozeleira porque, como escreveu na decisão, 
trata-se de uma pessoa conhecida, assim, a 
população se encarregaria de fi scalizá-lo.

Situação bem diferente da que vivem os 
11.500 apenados em regime fechado no sis-
tema prisional do estado ou da maioria dos 
2.826 que estão em semiaberto. Ainda que 
em casa, eles seguem uma série de restrições, 

CAPA PG 4
www.circuitomt.com.br

CIRCUITOMATOGROSSO
CUIABÁ, 26 DE ABRIL A 2 DE MAIO DE 2018

CAPA PG 5
www.circuitomt.com.br

CIRCUITOMATOGROSSO
CUIABÁ, 26 DE ABRIL A 2 DE MAIO DE 2018

“S

DE VOLTA À SOCIEDADE 

Com e sem tornozeleira, réus por corrupção cumprem penas brandas
Monitoramento deveria servir para progressão de regime, mas vários a usam sem sequer ter condenação, enquanto condenados em sentenças de décadas podem viajar sem autorização judicial e vivem vidas similares a de cidadãos comuns 

Por Rodivaldo Ribeiro, Jefferson 
Oliveira e Allan Pereira

como ter que fi car onde estiverem no momen-
to em que a bateria da tornozeleira descarre-
gar, não poder estar fora de casa entre 18h e 6h 
da manhã, não poder viajar e ter que ir prestar 
contas ao Judiciário sobre todas as suas ativi-
dades semanais, quinzenal ou mensalmente, a 
critério do juiz. 

Regra subjetiva
A lei no Brasil é pouco precisa sobre quem 

deve usar a tornozeleira em especifi cidade, ape-
sar de ter uma regra genérica. O advogado cri-
minalista Eduardo Mahon explica que em Mato 
Grosso não existe sistema semiaberto, pois não 

há colônia penal no estado. 
“Não tem a pessoa só dormir (no cárcere) 

aqui. O que acontece geralmente, depois da com-
pra maciça das tornozeleiras, é a pessoa ser li-
berada com a obrigação de comparecer uma vez 
por mês em juízo, fazer um relatório, algum ser-
viço social etc. e tal, mas não pode mais fi car em 
sistema fechado; como não tem colônia penal, a 
pessoa é controlada via tornozeleira”.

Nos casos de Marcel de Cursi e Riva, Mahon 
explica que ambos não estão cumprindo pena, 
têm medidas cautelares contra eles, mas conse-
guiram contracautelas, a liberdade com determi-
nadas condições. “Eu não sei quais são, mas deve 

ser comparecer em juízo, não faltar a nenhuma 
audiência... Por que não estão cumprindo pena? 
Porque o Tribunal de Justiça ainda não confi r-
mou a condenação deles, então, eles estão em 
grau de recurso apenas”, continua o advogado.

A legislação brasileira diz que ninguém 
pode ser preso antes de condenação em segun-
da instância (a polêmica em torno da prisão do 
ex-presidente Lula trouxe o assunto à baila), po-
rém pouco se fala sobre o fato de, por exemplo, 
mais de 52,53% dos presos em regime fechado 
em Mato Grosso serem de pessoas que sequer 
foram condenadas em instância alguma. Presos 
“preventiva ou provisoriamente”, assim seguem 

durante anos, décadas.
“Quando você é condenado, não começa a cum-

prir pena. Vai ter recurso. Perdeu o recurso? Vai ter 
embargo. Perdeu o embargo? Uma nova diretiva 
do STJ diz que pode começar a fazer a execução 
provisória da pena. Só aí começa a cumprir pena”, 
explica Mahon.

Cumprimento da lei, benefício ou contradi-
ções do exercício jurídico, fato é que isso não 
acontece com gente como P., 34 anos, morador 
do bairro Santa Isabel, que faz uso da tornozelei-
ra eletrônica após conseguir liberdade provisória 
para responder a um processo por tráfi co de dro-
gas (ele estava com oito trouxinhas de pasta-ba-

se quando foi preso, próximo à sua casa, no 
meio de 2017, mas disse à reportagem que era 
pra consumo próprio). 

A justiça o enquadrou como fl agrante pela 
posse da droga. Passou por audiência de cus-
tódia e foi liberado, mas com a condição de 
usar a tornozeleira, se apresentar ao fórum 
com um relatório de suas atividades legais e 
restrições de horário. Também não pode fre-
quentar bares, boates ou danceterias nem sair 
de casa nos fi nais de semana ou feriados.

Como ele, também vive outro conhecido, 
M., 37 anos, preso por furto no início des-
te 2018 e com situação agravada porque a 
ex-esposa o denunciou por ameaça durante 
uma discussão em casa. Não a agrediu fi sica-
mente, mas, bêbado, xingou a então esposa, 
que conseguiu uma medida protetiva. Agora 
ele não pode fi car a menos de 750 metros de 
distância da casa onde morava, pois a outra 
unidade eletrônica, que fi ca com ela, é ligada 
à dele, e vibra se ele entrar nesse perímetro.

Os dois fazem parte de outra estatística do 
Ministério da Justiça: como 64% dos encar-
cerados do Brasil, ambos são negros e pobres 
e, diferente de alguns nos bairros periféricos 
(veja box nesta mesma página), sentem cons-
trangimento e incômodo com o uso do apare-
lho. Outros três utilizadores de tornozeleira 
eletrônica são bem mais famosos, mas tam-
bém passam pelos percalços deles quando as 
baterias acabam, por exemplo, à parte serem 
ex-governador (Silval Barbosa), terem um tí-
tulo de comenda outorgado pela Assembleia 
Legislativa (João Arcanjo Ribeiro) ou serem 
ex-secretários de governo (Eder Moraes). 

No entanto, o problema da bateria e os re-
latórios ao fórum são as únicas semelhanças. 
Algumas diferenças saltam aos olhos quan-
do se comparam os cinco monitorados pela 
justiça mato-grossense. A primeira é o local 
onde ligam suas tomadas, pois Silval Barbo-
sa mora num apartamento um por andar no 
Jardim das Américas, João Arcanjo Ribeiro 
passa a maior parte do tempo numa fortaleza 

lhar em união”, completou.
A operação Regressus revelou um esque-

ma de desvio de recursos para pagamento 
destinado à realização de laudos crimino-
lógicos para progressão de regime em que 
presos que progrediram usaram atestados 
ideologicamente falsos e declarações de 
trabalho em empresas de fachada, além de 
atestados de cursos falsos e diplomas de 
emprego idem.

De acordo com o juiz da Vara de Execu-
ções Penais de Cuiabá, Geraldo Fidelis, a cada 
três dias de trabalho há a remição de um dia 
de pena e a cada 12 horas de curso ou estudo, 
é reduzido um dia no cumprimento da pena.

Havia suspeita de que as escolas estavam 
emitindo atestados ideologicamente falsos, 
pois em alguns constavam 4.400 horas, 
correspondendo a quase um ano de pena 
remida. Em uma incursão noturna, realizada 
por investigadores do GCCO, com permissão 
do juiz Geraldo Fidelis, em 100 processos 
analisados, foi constatado que 34 apresen-
tavam atestados com provável suspeita de 
falsidade ideológica.

 “O reeducando passa do regime mais 
gravoso, no caso o regime fechado, para o se-
miaberto ou aberto, utilizando atestados de 
estudos e de trabalho falsos. Tivemos todo o 
apoio da 2ª Vara no levantamento dessas in-
formações e verifi camos algumas instituições 
que estariam, supostamente, confeccionando 
esses atestados ideológica ou materialmen-
te falsos. O objetivo das buscas de hoje é 
justamente nesse sentido, de verifi car se 
essas empresas teriam lastro para justifi car 
os atestados juntados aos autos”, explicou o 
delegado da gerência de Combate ao Crime 
Organizado, Diogo Santana.

ato Grosso não tem colô-
nias agrícolas ou similares 
para cumprimento de pe-
nas no regime semiaberto, 
de certa forma, acaba sen-

do atrativo para detentos de outros lugares 
virem cumprir pena no estado de Mato Gros-
so”, essa foi a análise feita pela promotora de 
Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, 
durante uma coletiva realizada nesta quar-
ta-feira (25) na sede da Polícia Civil para 
explicar a Operação Regressus, que apura 
um esquema de progressão fraudulenta das 
penas de reeducandos.

De acordo com a promotora, o sistema de 
tornozeleira sem a necessidade de prisão é 
um tema complexo que precisa ser colocado 
em debate para que a justiça passe a atuar 
de forma mais punitiva para quem cometer 
atos ilícitos. 

“Os presos fi cam monitorados, porém não 
fi cam recolhidos em uma unidade prisional, 
existem opiniões contra e a favor, existem 
os que defendem a colônia e que o regime 
semiaberto dessa forma não funciona, mas a 
discussão se abre para isso e de uma forma 
mais contundente, e existe uma ação civil 
pública proposta pero Ministério Público 
(MP) que iniciou em 2008 e foi concluída 
agora em 2018, que determina que o Estado 
de Mato Grosso viabilize defi nitivamente 
os regimes de pena para o cumprimento do 
regime semiaberto”, informou Josane.

“Vejo com muito bons olhos que agora, 
diante de toda essa situação, possamos re-
almente discutir esse assunto, e possamos 
estar bem próximos da Secretaria de Justiça 
e Direitos Humanos (Sejudh) do Estado e de 
todos que demonstram interesse em traba-

“M

MATO GROSSO, O ESTADO DA EXCEÇÃO

no bairro Boa Esperança ou em uma de suas 
fazendas e Eder Moraes vive confortavelmen-
te no condomínio Florais Cuiabá.

A segunda é que o primeiro, Silval Barbo-
sa, foi condenado a 13 anos e sete meses de 
prisão por liderar uma organização criminosa 
que desviou mais de R$ 2,5 milhões dos co-
fres públicos, Arcanjo recebeu sentença de 19 
anos por mandar matar um jornalista e Eder 
Moraes cumpre pena de 24 anos de prisão por 
corrupção e peculato.

Em tempo: os dois réus graúdos que res-
pondem em liberdade citados no começo da 
matéria e não usam tornozeleira eletrônica 
também são condenados: José Geraldo Riva a 
uma pena total de 70 anos de prisão após con-
fessar o desvio de R$ 9,3 milhões da Assem-
bleia Legislativa por meio de um esquema de 
anos e Marcel de Cursi tem uma condenação 
de 12 anos e um mês de prisão inicialmente 
em regime fechado por integrar organização 
criminosa e por prática de concussão.

Para o advogado de defesa de Riva, Mário 
Ribeiro de Sá, não se trata de um privilégio 
o fato de o ex-deputado não precisar reportar 
suas atividades à justiça ou usar tornozeleira 
(em decisão do desembargador Juvenal Perei-
ra da Silva, do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso (TJMT).  “Não é privilégio. A justiça 
assim decidiu. Ele não está em regime (se-
miaberto). A doutora Delma concedeu-lhe o 
direito de recorrer em liberdade e o cumpri-
mento da pena ainda não se iniciou”.

Para Mahon, questionado se não deveria 
haver uma regra para todos, trata-se da am-
pla contradição das decisões judiciais, mas 
em breve resumo, antes da execução penal, a 
tornozeleira é colocada como medida de con-
tracautela à prisão, a exceção das exceções, 
contracautelarmente usa-se a tornozeleira para 
casos que o juiz ache necessário, há casos em 
que não acha, depois do cumprimento da pena, 
a tornozeleira geralmente é utilizada em siste-
mas de regime semiaberto, justamente porque 
não tem colônia penal em Mato Grosso.

recambiado a seu estado de origem”, acrescentou 
Josane. 

Marcelo chegou a Cuiabá em 2013, no regime 
fechado, e atualmente estava cumprindo pena de 
livramento condicional. Ele tem condenação de 
mais de 34 anos. Antes de ser transferido para 
Cuiabá, já havia passado por 11 estados.

Questionado sobre o fato de Marcelo Vip ter 
condenação por mais de 10 crimes e estar em 
liberdade, o juiz Geraldo Fidelis explicou que ele 
cumpriu os requisitos para que tal benefício lhe 
fosse concedido.

“Ele (Marcelo) passou por 11 estados e, quan-
do cheguei, em 2013, em Cuiabá ele já estava 
aqui, e acho que ele veio de Rondônia, mas 
acontece que todos que estão em regime fecha-
do hoje, por exemplo, Fernandinho Beira-Mar e 
Marcola serão colocados em liberdade algum dia. 
Nosso sistema legal e a lei dizem isso: alcançando 
tempo necessário (requisito objetivo), alcançan-
do o requisito subjetivo do exame psiquiátrico, 
no caso deles, determina-se a progressão de 
regime, e assim foi”, explicou Fidelis.

“Foi observado pari passu esse direito, feliz-
mente ou não, a lei determina isso, progressão de 
regime, e ele ganhou a progressão. Observa-se 
que muito desse direito ele alicerçou em traba-
lhos ou estudos dos quais está sendo investigada 
agora a veracidade, daí eu, acolhendo pedido 
do Ministério Público, determinei a prisão dele 
ontem (terça-feira, 24) para regressão de regime, 
após trabalho da GCCO que demonstrou que as 
empresas em que ele dizia trabalhar eram ine-
xistentes”, completou o magistrado.

O famoso estelionatário ganhou notoriedade 
nacional ao se passar por várias outras pessoas, 
empresários e artistas na maioria, como um dos 
cofundadores da companhia Linhas Aéreas Gol 
e um dos guitarristas da banda Engenheiros do 
Hawai. Sua fama no mundo criminal lhe rendeu 
até perfi l na enciclopédia livre, o Wikipédia, além 
de um documentário e um fi lme no qual o ator 
Wagner Moura interpreta Marcelo.

m dos primeiros detentos a fazer 
o uso de tornozeleira eletrônica 
no estado foi Marcelo Nascimento 
da Rocha, 42, conhecido por muita 
gente como “Marcelo Vip”. O réu 

deixou a Penitenciária Central do Estado 
(PCE) em março de 2014 fazendo uso do 
aparelho pelo qual é monitorado 24 horas 
por dia.

Tal benefício foi concedido a Marcelo Vip 
após comprovar que tinha trabalho. De acor-
do com a justiça, ele informou que possui três 
empresas em seu nome e se apresenta como 
promotor de eventos, inclusive já realizou 
diversos shows nacionais de rock na capital, 
depois de conseguir a liberdade provisória.

Marcelo foi um dos alvos da Operação 
Regressus que apontou que o detido teria se 
aproveitado de atestados duvidosos e tam-
bém apresentado declarações de trabalho em 
empresas que não tiveram os endereços loca-
lizados fi sicamente, podendo ser de fachada.

Com a suspeita, a investigação chegou 
a cinco empresas supostamente de fachada 
ligada aos ex-presidiários Marcelo Vip e 
Márcio Batista da Silva, o “Dinho Porquinho”, 
sendo uma a empresa FB Brasil, e outra a 
empresa RMX Comércio Representações 
Serviços Ltda, esta última tem como sócio o 
fi lho de Dinho Porquinho. Um dos sócios da 
RMX possui uma empresa no Rio de Janeiro, 
a UP Service Consultoria Gestão em Negócio, 
que aparentemente também é de fachada.

“Isso confi gura fraude. Tentaram induzir 
a erro o juízo. Isso retira completamente 
dessas pessoas a progressão de regime. No 
momento da progressão, é necessário obser-
var dois requisitos, o objetivo é que o tempo 
de cumprimento da pena se reduza. Mas não 
basta, tem que ter o mérito, requisito sub-
jetivo. Tem que comprovar atividade lícita e 
outros tantos. Uma vez que os documentos 
utilizados não são verdadeiros, não há direito 
a progressão, com base nisso há regressão”, 
esclareceu a promotora Josane Guariente.

A promotora ainda esclareceu que após 
a operação Regressus Marcelo deverá no-
vamente ser encaminhado ao presídio e 
permanecer em regime fechado. Há inclu-
sive a possibilidade de ele ser transferido 
de Cuiabá.

“Com a feitura dos relatórios elaborados 
pela GCCO, tivemos elementos sufi cientes 
para requerer a regressão do recuperando, 
que deve permanecer defi nitivamente em 
regime fechado, com a possibilidade de ser 

U
MARCELO VIP E SUAS FRAUDES NO SEMIABERTO 

01- Estelionato, falsificação de documento 
público e uso de documento falso - art. 171, 
caput, c/c art. 14, II e art. 297, caput c/c art. 304 
e art. 69 do CP - a pena de 02 anos e 04 meses 
de reclusão, regime Semiaberto
02- Estelionato - art. 171, caput, 4x c/c art. 71do 
CP - a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão 
, regime Fechado
03 – Estelionato - art. 171, caput (3 vezes), c/c 
art. 14, II - a pena de 07 anos e 06 meses de 
reclusão , regime Fechado
04- Estelionato - art. 171 caput, c/c 61 II “h” do 
CP - a pena de 01 ano e 02 meses de reclusão 
e 11 dias/multa, regime Semiaberto
05 – Estelionato - infração do art. 171, Caput, 
c/c art. 61, I e 69 do CP - a pena de 02 anos e 
01 meses de reclusão, regime Semiaberto
06 – Estelionato - art. 171, caput e 14, II do 
CP, a pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, 
regime Fechado
07- Estelionato - art. 171 caput c/c art. 14 caput, 
I e II do CP - a pena de 01 ano e 06 meses de 
reclusão, regime Fechado
08- Estelionato - do art. 171, caput c/c 14 II do 
CP, a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, 
regime Aberto
09- Estelionato e uso de documento falso - 
artigo 171, 304, do CP - a pena de 04 anos de 
reclusão, regime Fechado.
10- Roubo majorado (aeronave) e Estelionato 
- art.157, § 2º, incisos I, II e IV, art. 171, c.c. Art. 
69 caput, todos do CP - Pena de 09 anos e 03 
meses de reclusão, regime Fechado
11- Estelionato - Art. 171, caput do CP - a pena 
de 01 ano, 03 meses de reclusão, em regime 
Semiaberto
12 – Estelionato - art. 171, caput do CP - a pena 
de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime 
Semiaberto

MARCELO VIP. CRIMES E PENAS:

sabendo disso, acham que conseguem um 
respeito dentro da comunidade”, informou 
um policial militar do setor de inteligência 
que não se identifi cou pelo cargo que ocupa 
na instituição.

Em outubro de 2017, o Circuito Mato 
Grosso noticiou a morte de Fernando Gon-
çalo Conceição Lucio, 40, a tiros, na Avenida 
Miguel Sutil, no bairro Jardim Paulista, em 
Cuiabá. A vítima fazia uso de tornozeleira 
eletrônica. 

Porém, ao ser consultado no sistema do 
Ciosp, Fernando não apresentou anteceden-
tes criminais, mesmo fazendo uso de torno-
zeleira eletrônica. Em contato com o sistema 
de monitoramento, a equipe disse não saber 
por que ele estava com o equipamento, já que 
não foi achado delito em desfavor da vítima.

polícia vem investigando a venda 
de falsas tornozeleiras eletrônicas 
no Shopping Popular da capital e 
também em sites e redes sociais; mo-
radores de bairros periféricos fazem 

uso do equipamento para ganhar notoriedade e 
“respeito” dos moradores.

Se de um lado a população dos bairros no-
bres ou mais centralizados recrimina ou age com 
preconceito ao uso do equipamento, em bairros 
de classe econômica e social mais baixa o uso 
de tornozeleira tem se tornado comum e atrai 
a atenção do sexo oposto.

“Em bairros periféricos, muitos jovens têm 
usado tornozeleira falsa com o intuito de chamar 
a atenção das meninas, que ainda se sentem 
atraídas por esse tipo de pessoa, que querem 
viver um mundo de aventura, e os jovens, 

A
INVERSÃO DE VALORES NO USO DE TORNOZELEIRAS 

Geraldo Lauro    18/04/2016        Metástase

José Geraldo Riva    24/06/2015      Imperador

Júlio Cesar D. Rodrigues   25/04/2016     Ventríloquo

Luiz Márcio Bastos Pommot 22/10/2015      Ventríloquo

Franscisco Gomes de A. Filho 30/09/2015        Sodoma

Franscisco Gomes de A. Filho 22/04/2016        Seven

Antonio Carlos M.de Oliveira  01/09/2017        Sodoma

Max Feitosa Milas     19/12/2016        Sodoma

Maykon Feitosa Milas   22/06/2016        Sodoma

Silval da Cunha Barbosa   13/06/2017       Sodoma

Silvio Côrrea     13/06/2017       Sodoma

Rodrigo da Cunha Barbosa 06/06/2016      Sodoma

Arnaldo Alves de Souza Neto 20/02/2017        Sodoma

Giovani Belatto Guizardi   02/12/2016        Rêmora

Marcelo de Melo Costa   03/10/2016         Castelo de Areia

Evandro José Goulart   03/10/2016       Castelo de Areia

Francisvaldo Mendes Pacheco 19/12/2016       Ventríloquo

Alfredo Menezes Mattos   14/06/2017        Zaqueus

Karinny E. C. M.de Oliveira 20/06/2017        Convescote

Marcos Moreno Miranda  20/06/2017        Convescote

Zaqueu Barbosa    09/02/2018       Grampos

Gerson Correa Jur.    14/03/2018       Grampos

João Paulo Silva Queiroz   05/07/2017        Convescote

João Arcanjo Ribeiro    26/02/2018        Progressão de pena 

Moisés Dias da Silva    24/08/2016        Rêmora

Wander Luis dos Reis   04/11/2016        Rêmora

Fábio Frigeri     09/01/2017        Rêmora

Pedro Jamil Nadaf    08/09/2016         Sodoma

COMEÇOU 
USAR

OPERAÇÃOQUEM
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s pequenos piscicultores de 
Cuiabá têm enfrentado difi-
culdades para levar sua pro-
dução ao mercado e vender o 
produto. Uma alteração na Lei 
n° 10.669, de janeiro de 2018, 

aprovada pelo presidente da Assembleia Le-
gislativa de Mato Grosso (ALMT), Eduardo 
Botelho, desfavoreceu os pequenos produ-
tores e beneficiou as grandes empresas do 
ramo que atuam em Mato Grosso. 

E são sempre essas empresas que despon-
tam no mercado. Mato Grosso é o segundo 
maior produtor de peixes do país, com 60 
mil toneladas. Entre os 20 municípios bra-
sileiros que mais produzem estão: Poconé, 
Rosário Oeste, Jangada, Cuiabá, sorriso e 
Nossa senhora do Livramento. 

Porém, a grande maioria desse pescado 
está na mão dos grandes produtores, como 
sempre. As empresas Grupo Gaspar e Bom 
Futuro, da família de Eraí Maggi. 

O grande gargalo para a venda do pes-
cado por parte dos pequenos produtores é a 
“Guia de Despescas”. Hoje, na prática, todo 
pequeno produtor precisa ir até o Instituto 
de Defesa Agropecuária de Estado de Mato 
Grosso (Indea-MT) e solicitar o documen-
to de emissão que autoriza o transporte de 
peixe morto para os locais de venda. Mas 
a emissão deste documento foi suspensa 
em meados de fevereiro de 2018, bem na 
véspera da semana santa, quando a procu-
ra por parte dos consumidores se intensifica 
no mercado e até os pequenos piscicultores 
conseguem escoar sua produção. 

Um desses produtores é Gileno Gomes 
da silva Júnior, 48 anos, que atua no merca-
do de piscicultura há um ano e meio e possui 
tanques no assentamento Gleba Rural Boa 
sorte, na estrada da Votorantim Machado. 
Gileno conta que foi um dos prejudicados 
com as novas regras impostas pela Assem-
bleia Legislativa do Estado. 

As vésperas do feriado da semana san-
ta, período de maior consumo de peixes na 
mesa do brasileiro, o produtor não conse-
guiu transportar os seus peixes.  Em várias 
tentativas para retirada do documento de 
transporte no Indea-MT, ele foi barrado. 

“Fiz várias tentativas e não deu certo, 
acabei vindo várias vezes no Indea-MT, mas 
não, os funcionários do atendimento fala-
ram que não era possível mais emitir a auto-
rização”, relatou ao Circuito Mato Grosso. 

Diante da dificuldade, Gileno deixou 
de faturar com a venda do peixe no feriado 
de semana santa e a única alternativa foi 
arriscar e realizar o transporte de parte da 
mercadoria de forma clandestina. Mesmo 
com risco de tomar multa e perder tudo que 
produziu, ele transportou uma média de 2 
mil quilos. 

“Eu e outros pequenos produtores tive-
mos que transportar o peixe de forma ilegal, 
porque não tínhamos mais acesso à autori-
zação. Muitos produtores tiveram as merca-
dorias apreendidas durante as fiscalizações. 
Eu só consegui escapar porque eu fazia des-
vio das rotas de fiscalização quando sabia 
onde estavam”, explicou. 

Em entrevista ao jornal, o fiscal estadual 

Por Carlos Celestino e Juliana Arini 

sEM MERCADO

Lei tira direito dos piscicultores
Pequenos piscicultores de Cuiabá foram prejudicados com alteração da lei que regula a venda e o transporte de peixes

O

de Defesa do Indea Marcus Falcão Imbello-
ni explicou que a Lei Estadual n°10.669, 
aprovada em janeiro de 2018, prejudicou o 
pequeno produtor e tudo isso gerou uma re-
percussão negativa.  

Diante de toda a situação, a determina-
ção da lei foi revogada e os pequenos pro-
dutores terão acesso ao documento de guia 
de transporte até parte do final de setembro 
deste ano. 

 “Agora o produtor vai ter acesso ao do-
cumento, vai ser permitida a emissão do do-
cumento até o mês de setembro de 2018”, 
afirmou Marcus Falcão. 

A revogação da lei não resolve inteira-
mente o problema. A concessão apenas au-
toriza por prazo determinado que esses pe-
quenos produtores possam ter o documento 
de transporte dos peixes de um local para 
outro.  

Além disso, quando chegar o período 
de setembro, o documento de Guia de Des-
pescas, que autoriza o transporte, não será 
mais emitido (novamente) para os pequenos 
piscicultores, conforme determina as alte-
rações da lei. E assim, volta a situação de 
privilégio dos grandes produtores. 

 O único modo para ser ter acesso à Guia 
de Transporte será a realização da venda 
do peixe direto para os frigoríficos.  Po-
rém, como é de conhecimento dos produ-
tores e até mesmo do gerente do Indea, é 
necessário que os produtores tenham uma 
quantidade de quilos para ser vendida e os 
pequenos piscicultores em Cuiabá não pro-
duzem em grande escala que interesse a es-
ses compradores.  

“O frigorífico só compra acima de 5 
mil quilos, os pequenos piscicultores não 

têm essa quantidade, ou seja, quem possui 
tanques de 2 mil quilos está fora, não terá 
nenhum tipo de guia de transporte emitida 
pelo Indea”, relatou Marcus Falcão.  

 Diante dessa situação, os pequenos pro-
dutores não terão acesso às autorizações 
de transportes e estarão fora do mercado e, 
caso sejam pegos transportando peixe sem 
o documento, terão sua mercadoria aprendi-
da. O gerente do Indea reconhece que futu-
ramente tudo isso resultará em atitudes que 
vão contra as determinações da lei que serão 
praticadas pelos produtores que possuem 
pequenos tanques. 

 “O pessoal vai continuar na clandestini-
dade, não vai ter jeito, a classe de pequenos 
produtores terá que se juntar para vender a 
quantidade de 5 mil quilos de peixe aos fri-
goríficos”, relatou.

Até o mês de setembro o pequeno produ-
tor vai conseguir emitir sua Guia de Trans-
porte e transportar a sua pequena produção 
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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

Solange Rocha Faria Zandonadi, CPF n.º 412.903.649-15,
Ozair Almeida Mundim, CPF n.º 314.429.601-59,
Valdecir Ortolani, CPF n.º 329.042.239-91,
Marcos Herrero de Morais, CPF n.º 325.613.349-53

DECLARAM, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, 
sua intenção de exercer cargo de administração na Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do 
Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco 
Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, 
de comunicado público acerca desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, 
acompanhado da documentação comprobatória, observado que os declarantes podem, na forma da legislação 
em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro - DEORF
Gerência Técnica em Curitiba – PR
Avenida Cândido de Abreu, n.º 344, Centro Cívico
Curitiba – PR
CEP: 80.530-914

Campo Verde-MT, 19 de abril de 2018.

de forma independente, seja de 2 mil quilos 
ou mais. Porém, com a extinção do Docu-
mento de Despescas, o que será entregue 
é a Guia de Transporte, que na prática tem 
a mesma finalidade, mas com custo, pois a 
cada uma que for emitida, o pequeno pis-
cicultor terá que pagar um valor médio de 
R$ 16,00.

“Antes era tudo mais fácil, eu não preci-
sava pagar com meus documentos eu apre-
sentava e recebia minha autorização; agora 
vou ter que pagar este valor por Guia de 
Transporte”, relatou Gileno. 

O Circuito Mato Grosso procurou o 
presidente da Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso, Eduardo Botelho, para saber 
por que não houve divulgação da alteração 
da lei e porque ela passou a vigorar bem 
nas proximidades de maior faturamento do 
pequeno piscicultor, o feriado da semana 
santa. Porém, o presidente não retornou às 
perguntas da reportagem. 
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 Pedra 90 é um dos bairros mais 
pobres de Cuiabá e está dentro da 
zona eleitoral 55, que compreen-
de a maioria dos votos na capital. 
Não é à toa que a inauguração da 
Escola Estadual Mário de Castro 

seja uma obra tão esperada. Porém, burocracia 
e problemas de pagamento ainda impedem que 
Pedro Taques cumpra promessas de campanha.  

Outro agravante para que a sede da escola 
Mário de Castro fique pronta logo é que gran-
de parte das escolas estaduais do Pedra 90 está 
sem sede própria. O que obriga o Estado a alu-
gar prédios privados, aumentado os custos do 
ensino público na região. 

Nesta segunda-feira (23), o governador e a 
secretária de Estado de Educação, Marioneide 
Kliemaschewsk, visitaram  o bairro Pedra 90 
para vistoriar as obras da nova escola e acom-
panhar o andamento dos trabalhos. De acordo 
com relatos do governador e da comissão da 
empresa de engenharia responsável pelo proje-
to, o período de conclusão pode levar até um 
ano, ou mais.

No local onde já deveria estar 40% do pro-
jeto erguido, apenas uma estrutura em concreto. 
Apesar de uma grande equipe de trabalhadores 
da construção civil em atividade, a responsável 
pelo projeto não deu grandes garantias de avan-
ço para 2018. 

Durante a frustrante vistoria das obras, Pe-
dro Taques foi gravado (novamente) em bus-
ca de uma boa imagem. No áudio é possível 
perceber o esforço do governador em tentar, a 
todo custo, pressionar a responsável pela obra 
a adiantar a entrega da escola para setembro. 
Confira o diálogo com exclusividade transcrito 
pelo Circuito Mato Grosso: 

– Uma criança demora nove meses para 
nascer; nós não estamos com dinheiro na con-
ta? – questiona Pedro Taques.

– O problema hoje, governador, é o paga-
mento – argumenta a engenheira.

– Então a questão é o pagamento? – indaga 

Por Carlos Celestino e Juliana Arini 

UM PLANO DE ATAQUE

O governador, o prazo e a escola 
Taques é gravado negociando prazo de reforma de escola. Medições são o dilema para que governador cumpra prazo de obras 
prometidas para 2018  

O

Taques novamente.
– Nós entregamos a obra do Senai, em Ron-

donópolis, que o senhor inaugurou em quatro 
meses, uma obra grande, agora em janeiro – 
explica a engenheira.

– Qual o valor desta obra aqui? – questiona 
Taques.

– Aqui, 7 milhões de reais... – diz a 
engenheira.

- E quanto já foi pago? – pergunta Taques. 
– Desta obra já foram desembolsados 11%, 

governador, deveria estar com 40% pronto, 
mas aconteceram as chuvas também...

– Se tiver pagamento, a gente está com 
vontade de entregar logo – argumenta a 
engenheira. 

– A senhora acha que dá tempo? – pergunta 
Taques.

– Se o senhor pagar... – diz a engenheira.
– Dinheiro não é problema para a secretá-

ria aqui (risos) – afirma o governador.
– O governador vai liberar – afirma a secre-

tária de Educação Marioneide Kliemaschewsk 
(risos).

– Dinheiro não é problema para ela – diz 
Pedro Taques.

– Olha, eu tenho certeza que tem várias 
prioridades no governo, sei que existe um cro-

nograma, mas a gente está super a fim também 
– diz a secretária de Educação.

– Tá, não estou prometendo nada, estamos 
tendo essa conversa aqui. Mas, vamos lá. Es-
tamos em final de abril. Em maio já tem 10% 
pronto, é isso? – questiona Taques

– Quinze, está caminhando para isso – res-
ponde a equipe da empresa responsável pela 
obra.

– Vamos lá, maio, junho, julho, agosto, me-
ados de setembro a senhora termina esta obra? 
– questiona Pedro Taques.

– Terminar, terminar não, mas o senhor já 
consegue ter muita coisa aqui – diz a gerente 
da obra. 

– A parte de acabamento, por exemplo, vai 
faltar – diz outro funcionário da obra.

– Mas digo o seguinte: no Sesi, lá vocês ter-
minaram em quatro meses... – diz Taques. 

– Mas lá eles faziam o pagamento quinze-
nal. Aqui quinzenal nem... nem... nem... – argu-
menta a gerente da Ager.

– Então o problema da demora é pagamento 
não é só a falta de dinheiro, mas a burocracia 
para pagar? – rebate Pedro Taques.

– É, não tem jeito... a secretária sabe... – res-
pondem os funcionários da Ager em consenso.

– É difícil, eu vou ver se consigo dinheiro, 

vou fazer um compromisso aí, vou separar. Aí a 
secretária de Educação vai ter que dar os pulos 
dela no sentido das medições e da conformação 
documental – afirmou o governador.

– Pode contar com a gente – respondeu um 
homem ao fundo da gravação.

– Vamos fazer um plano de ataque, vou 
conversar com o secretário de Fazenda hoje 
para que possamos fazer um piloto no senti-
do de regularidade do pagamento – encerra o 
governador. 

Ao ser questionado sobre o áudio, a equipe 
de comunicação do governo afirmou que não 
há problemas na gravação. Que o governador 
estava apenas tentando fazer com que a obra 
cumprisse o cronograma de entrega e que as 
questões das medições estarão todas dentro da 
legalidade. A urgência na entrega do projeto se-
ria por conta da falta de salas de aula no bairro. 

Durante a coletiva de imprensa, Pedro Ta-
ques, visivelmente mais desanimado após a 
conversa com a equipe técnica do projeto, pro-
meteu tentar inaugurar a escola ainda em 2018.  
“Quinze por cento da obra já estão prontos. Nós 
vamos buscar inaugurar essa escola talvez no 
mês de novembro para o ano letivo de 2019. E 
nós teremos condições dos alunos terem toda a 
possiblidade de um ensino no Pedra 90”, disse 
Taques. 

 Taques também afirmou que entregará 60 
novas escolas até o final de 2018, isso se con-
seguir vencer a burocracia do próprio governo.  

O Circuito Mato Grosso também questio-
nou o secretário de Estado de Fazenda, Rogério 
Galo, se será possível seguir as indicações do 
governador e garantir o pagamento da obra, me-
diante o adiantamento quinzenal do custeio das 
medições. 

segundo o Gabinete de Comunicação do 
Governo do Estado, o governo fará um crono-
grama de regularização para manter os paga-
mentos em dia junto à secretaria de Fazenda 
(sefaz) para saber se vai conseguir ou não fazer 
os pagamentos e manter o prazo prometido de 
novembro 2018. A sefaz não se pronunciou di-
retamente sobre o assunto. 
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esde que comandou o desem-
barque do PsD do governo 
do Estado e deixou a Vice-
Governadoria, Carlos Fávaro 
não tem medido esforços para 
apontar erros da gestão Pedro 

Taques (PSDB). Nesta quarta-feira (25), o can-
didato ao Senado classificou o governo como 
mau gestor e chegou a afirmar que o atual che-
fe do Executivo estadual quebrou o governo.

As declarações foram feitas em entrevista à 
Rádio Capital FM, quando o ex-vice-governa-
dor Carlos Fávaro também comentou um ma-
nifesto lançado à população, assinado por ele 
e outros 30 ex-apoiadores do governo Pedro 
Taques. 

De acordo com o candidato, na virada des-
te ano, Taques deverá entregar a gestão em si-
tuação pior do que quando assumiu. segundo 
o candidato, o ex-governador Silval Barbosa 
entregou um governo em situação difícil, com 
dívida de R$ 800 milhões. No entanto, o valor 
deve ser quase cinco vezes menor do que a dí-
vida que Pedro Taques passará ao seu sucessor.

“Há uma situação de extrema dificuldade. 
O Estado de Mato Grosso tinha restos a pa-
gar de R$ 800 milhões quando assumimos o 
governo em 2015. Hoje tem restos de R$3 bi-
lhões, uns dizem que vai chegar a R$ 4 bilhões 
no final do ano”, destacou.

O ex-vice-governador também pontuou so-
bre a dificuldade econômica com a qual pode-
rá se encontrar o futuro chefe do Executivo, 
considerando que, nesta gestão, a nota de Mato 
Grosso foi rebaixada pelos órgãos avaliadores 
de crédito de B para C, o que impossibilita o 
governo de assumir novos empréstimos. 

sem deixar passar batido, os atrasos em 
repasses para órgãos ligados ao governo e de-
mais poderes também foram pauta para Fáva-
ro criticar o governo. Ele destacou que Mato 
Grosso é, hoje, “um Estado que tem sua eco-
nomia pujante, mas que não honra seus com-
promissos com fornecedores”. Ele citou que a 

Por Camilla Zeni

“Pedro Taques quebrou o Estado”
É o que diz o ex-vice-governador  que recentemente desembarcou do governo e agora afirma que houve corrupção e destaca falhas 
da atual administração do Estado

D
pasta de Saúde ficou mais de cinco, seis meses 
com repasses atrasados. “Um Estado que não 
repassa os valores dos poderes em dia é um 
Estado quebrado, em que falta autoridade. É 
má gestão”.

Corrupção no governo
O ex-vice-governador também comentou 

escândalos de corrupção que ganharam luz no 
Estado e afirmou: “Este é um governo que não 
pode negar que teve corrupção”.  

Em especial, Fávaro destacou o escândalo 
das escutas ilegais, conhecido em todo o país 
e apelidado de “Grampolândia Pantaneira”. 
Para o candidato, o escândalo da Grampolân-
cia foi um dos piores tipos de corrupção, por-
que “cerceia a liberdade do cidadão”.  

Em relação à Grampolância, o candidato 
ainda comentou que caso tivesse conhecimen-
to de que também foi alvo das escutais ilegais, 
se manifestaria com “repugnância”. Ele disse: 
“Quanto a mim, eu não tenho prova, senão eu 
já tinha me manifestado. Agora, que é fato que 
teve a Grampolândia, é. O primeiro escalão do 
governo foi preso com provas irrefutáveis de 
quem foi grampeado”.

Manifesto
Na tarde de terça-feira (24), Carlos Fáva-

ro e outros 30 ex-apoiadores de Taques as-
sinaram um manifesto no qual explicam por 
que não apoiam a reeleição do governador. 
Entre os motivos citaram questões adminis-
trativas e políticas. Em trecho do documento, 
afirmam que o governo “deixou de fazer as 
reformas administrativa e tributária prometi-
das durante a campanha, provocando o caos 
na gestão, inibindo novos investimentos no 
Estado e a geração de empregos”.

segundo Fávaro, o documento foi elabo-
rado “com tristeza”, já que, sendo parte da 
gestão, ele “queria que Mato Grosso desse 
certo” e que “a administração estivesse en-
tregando os resultados e compromissos fir-
mados em 2014”. segundo ele, o manifesto 
representa a decepção de todos os apoiadores 
frente às ações de Pedro Taques. 

RANCOR DE EX?

“Você pode observar que todas as assina-
turas são de pessoas que sonharam, se em-
polgaram, trabalharam para que Mato Grosso 
tivesse um governo que fosse proativo, que 
resolvesse os principais gargalos dos mato-
grossenses. É chegada a hora de discutir uma 
eleição, em 2018, ter que redigir um docu-
mento como este, ter que apresentar as insa-
tisfações, foi motivo de muita tristeza, para 
mim pessoalmente”, disse.

Fávaro, que deixou o governo há menos 
de 30 dias, entregando carta de renúncia no 
dia 5 de abril, no entanto, não considera que 
fez parte da “má administração” a qual criti-
ca. segundo disse em entrevista, ele acredita 
que “cumpriu seu papel constitucional”.

“Eu, com Pedro, sempre pontuei minhas 
divergências, minhas opiniões. Cumpri meu 
papel constitucional, sim, com ele, com al-
guns secretários, mas principalmente com 
ele. Mas, assim, ele é o governador. Eu tive 
que me comportar como vice”, observou.

 Criticado por colegas
A postura de forte oposição adotada por Fá-

varo depois da saída do governo é motivo de 
duras críticas de parlamentares e demais políti-
cos. Um dos que se manifestaram foi o deputa-
do estadual Max Russi, que também pertencia 
ao primeiro escalão do governo do Estado até 
a primeira semana de abril, quando encerrou  a 
janela partidária. 

Russi não poupou críticas a Fávaro e co-
mentou que muitos políticos, como o ex-vi-
ce-governador, teriam apenas se aproveitado 
do governo até quando puderam e, no último 
momento, mudaram de situação. Ele chegou a 
comparar a situação a uma laranja.

“É como pegar uma laranja: você suga até o 
bagaço, depois descarta e não serve mais”, co-
mentou. “Quer dizer, durante todo esse tempo o 
governo era uma maravilha, mas agora que se 
aproxima o processo eleitoral os interesses são 
outros. Aí o que prestava ontem já não presta 
mais”, afirmou. 
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ovos tipos de relacionamento surgem 
a todo momento graças a internet 
e a facilidade de contatar pessoas 
que estão a milhares de distância. 
Para isso foi criada a plataforma 
de relacionamento sugar Meu 

Patrocínio. O conceito dos ‘tradicionais’ sugar baby 
e sugar daddy consiste em unir jovens ambiciosos, 
com metas de vida pessoais ou profissionais, a 
pessoas mais experientes, que buscam parceiros 
decididos, determinados e também com beleza 
física. Apesar disso, o relacionamento não é uma 
negociação, mas uma relação honesta e transparente 
em que ambas as partes esclarecem o que esperam 
um do outro. É assim que a fundadora e CEO do Meu 
Patrocínio, Jennifer Lobo, define a relação. Para ela, 
o relacionamento sugar nasceu para que pessoas 
determinadas não percam tempo com relações sem 
futuro. Afinal, não é mais fácil se relacionar quando 
se tem certeza que o parceiro tem a mesma ambição 
que você? – questiona ela, pragmaticamente. O Meu 
Patrocínio chegou ao Brasil de forma pioneira, em 
novembro de 2015, e hoje é um dos maiores sites 
do segmento. Atualmente, conta com mais de 500 
mil pessoas cadastradas. Apenas em Mato Grosso, 
o número é de mais de 11,1 mil usuários, sendo 
que 89% desse público se enquadram como sugar 
baby, que pode ser homem ou mulher disposto a ser 
sustentado. 

Em entrevista ao Circuito Mato Grosso, a CEO 
explicou os conceitos do relacionamento, abordou 
tabus e explicou o passo a passo para se tornar 
um sugar. A fundadora também comentou seu livro 
“Como conseguir um homem rico”, no qual dá dicas 
para que os leitores consigam atrair pessoas com a 
personalidade desejada.
 

Circuito Mato Grosso: O que é o relacionamento 
sugar?

Jennifer Lobo: O relacionamento sugar é um 
relacionamento que tira o tabu das finanças. Você fala 
o estilo de vida que você quer desde 
o início, é transparente e honesto. se 
você quer só curtir ou quer casar, 
qualquer coisa. Você pode ser obje-
tivo e ter metas claras desde o início. 
Não tem que fingir nada. Pode ser 
completamente transparente. 

CMT: Quais são as vertentes 
desse relacionamento sugar?

J.L.:  Existem diferentes tipos 
de cadastro dentro desses relacio-
namentos. Tem o sugar daddy e 
o sugar mommy. Quem são essas 
pessoas? são pessoas mais maduras. 
Normalmente, são empresários, 
pessoas bem-sucedidas, que têm 
pouco tempo para gastar. Eles são 
objetivos, determinados, principal-
mente generosos. são generosos não só na questão 
financeira, mas com tempo, com carinho etc. Tem 
também o sugar baby, que pode ser masculino ou 
feminino. são pessoas que buscam um sugar daddy 
ou sugar mommy, são pessoas jovens, ambiciosas, 
inteligentes e também com metas claras e objetivos na 
vida. Eles sabem aonde querem chegar e qual o tipo 
de relacionamento desejado.

CMT: De onde surgiu a ideia de trazer esse estilo 
de relacionamento para o Brasil?

J.L.: Ah, eu sou americana. Lá mesmo tem cem... 
Tem diferentes sites desse tipo. É muito comum lá. E 
eu estava em Nova Iorque, trabalhei com diferentes 
mídias. Eu nunca pensei que iria mudar para o Brasil e 
ter um site de relacionamento sugar, mas eu já estava 
vendo isso há muito tempo, pesquisando e entendendo 
o conceito há muito tempo. só que houve uma sinergia 
que aconteceu e eu mudei para o Brasil e tudo deu 
certo. Eu vi que sites de relacionamento estavam bom-
bando e não tinha esse nicho que falava sobre finanças, 
com diferença de idade, como o relacionamento sugar. 
Já estava acontecendo, mas ninguém no Brasil falava, 
então eu vi a oportunidade.

CMT: Quando pensou em trazer esse conceito 
americano para o Brasil, você considerou que o país 
é um pouco mais conservador que os EUA?

J.L.: Os americanos são mais diretos e aqui é 
menos. Mas, olha, se você vai a um restaurante, vai 
a um bar ou uma festa, você já vê esse tipo de rela-
cionamento, só não tinha um rótulo aqui ainda. Isso 
já estava acontecendo desde o princípio da relação 
de homens e mulheres. Então, eu sabia que tinha um 
mercado em que pessoas queriam se conhecer, e eu só 
criei a plataforma de tecnologia na qual essas pessoas 
que querem o mesmo estilo de vida podem entrar lá 
e se conhecer.

CMT:  Seria uma coisa cultural?
J.L.: Eu acho que ninguém falava direto sobre 

isso. Estava acontecendo desde o começo do mundo, 
mas não se falava. Eu acho o relacionamento sugar 
do Meu Patrocínio um relacionamento tradicional, em 
que tem o homem, normalmente mais velho, que é o 
provedor, mas é num jeito mais moderno, online. E 
aí tem a sugar mommies também. Então é uma coisa 

N
tradicional, só que com um jeitinho mais moderno.

CMT: Acontece de confundirem o mundo sugar 
com prostituição?

J.L.: Tem um preconceito quando se fala sobre 
relacionamento e dinheiro. É uma barreira que nós 
sempre tivemos. Mas quando realmente se conhece 
o relacionamento sugar, eles vêm que não é isso. O 
Meu Patrocínio não deixa isso acontecer no site. Por 
isso também temos uma fila de espera. Temos nossos 
termos e condições, temos formas de denúncia. O Meu 
Patrocínio é um site de relacionamento. Não é um lugar 
para esse tipo de serviço e você vai ser bandido se 
tentar fazer isso. Tem vários lugares pelo Brasil inteiro 
que, se você está procurando isso, você pode ir. Não 
precisa entrar num site de relacionamento e pagar uma 
mensalidade. Você só está perdendo tempo tentando 
fazer isso no site, porque não é o objetivo.

CMT: E com acompanhante de luxo?
J.L.: Eu acho meio hipócrita quando pessoas 

tentam comparar o relacionamento sugar com esse 
tipo de coisa, porque, no fim, as finanças são parte de 
um relacionamento. Fingir para si mesmo, fingir no 
relacionamento que finanças não fazem parte só traz 
problemas, porque, sim, vai fazer parte em algum mo-
mento. Está fazendo parte todo dia, mas você não teve 
problemas ainda para discutir isso. Tem muitas pessoas 
que casam e nunca falaram sobre dinheiro. Tipo, você 
casa e vê que ele tinha R$ 50 mil em dívidas de cartão 
e você tem suas coisas, e quando olham juntos têm 
R$ 100 mil de dívidas e estão tentando começar uma 
vida juntos. Eu digo: não vai dar. Então você tem que 
discutir sobre dinheiro. É muito mais fácil se você já 
sabe isso. Por que não começar um relacionamento 
já falando sobre o que você quer e suas expectativas? 
Você vai poupar 57% dos seus problemas. Aí dizem: 
“isso é ser interesseira”. Não! Isso é porque você se 
valoriza, valoriza seu tempo e sua vida e você tem 
metas claras e não vai perder tempo com alguém que 
não quer a mesma vida que você. 

CMT: E na plataforma, qual é o maior público?
J.L.: Na plataforma inteira há mais mulheres. Há 

seis vezes mais mulheres do que 
homens, falando em sugar babies 
femininas procurando sugar dad-
dies. É que, obviamente, tem muito 
mais mulher querendo homens 
bem-sucedidos. Então, é normal.

CMT: Por que uma mulher 
quer estar com um homem bem-
sucedido?

J.L.: Porque eles são inteligen-
tes, carismáticos, bem resolvidos. 
são todas as qualidades que fazem 
um homem se tornar bem-suce-
dido que atraem as mulheres para 
querer estar com ele. É diferente 
você querer ter um relacionamento 
saudável e querer pagar alguém pra 
te acompanhar e dormir com você. 

Você tem que ter química e afinidade. O sugar não é 
só sobre dinheiro. É um pacote do homem.

CMT: Você já experimentou uma plataforma 
para relacionamento sugar?

J.L.: Eu realmente tenho um site de relaciona-
mento, mas nunca entrei em um (risos). Mas eu já 
tive relacionamento sugar, mesmo quando eu não 
sabia qual era o conceito. Eu me formei com 20 anos, 
lá nos Estados Unidos dá para terminar mais rápido. 
Depois eu me mudei para Nova Iorque, tinha um 
emprego, um apartamento. Eu digo: o que é que eu ia 
fazer com alguém com 20 anos? Eu estava crescendo 
na minha carreira, bem rápido, tive oportunidades, 
não tinha química e afinidade com garotos de 20 anos 
que estavam na faculdade. Eu era mais madura, tinha 
mais experiências, tinha minha própria vida e mais 
responsabilidades. A minha preocupação era comple-
tamente diferente da de um homem de 20 anos. Eu 
não tinha nada a ver com gente da minha idade. Então, 
só foi coincidência que depois eu vim para o Brasil e 
consegui criar a plataforma.

CMT: E por que uma pessoa iria querer ser 
sugar?

J.L.: Uma coisa que é transparente e clara é que 
57% dos relacionamentos terminam por causa de 
finanças. Então, faz sentido. Uma coisa que é muito 
tabu é falar sobre dinheiro. Mas você está gastando 
dinheiro desde que você acorda, com a pasta de dente 
que você comprou, até quando você vai dormir. Então, 
se você não quer o mesmo estilo de vida, ou se você 
não gasta do mesmo jeito – por exemplo, alguém quer 
gastar em viagens, mas a outra quer um carro. Uma 
pesquisa do serasa mostra que as brigas são maiores 
quando são por dinheiro. Causa muito estresse. As 
pessoas fingem, falam que o amor vai superar tudo, 
mas não vai. se você quer uma coisa e não consegue, 
você vai ficar frustrado, então vocês têm que ter os 
mesmos objetivos, querer as mesmas coisas, precisam 
querer chegar ao mesmo lugar. se não, o casal só briga 
e passa a ter um monte de problemas. Então, se você 
quer facilitar, eu recomendo se cadastrar no aplicativo 
do Meu Patrocínio. Muitos desses sugar daddies são 
bem-sucedidos, eles não têm muito tempo para gastar 
e não vão frequentar as baladas. Já passou do tempo. 
Eles não ficam saindo toda noite. Então uma platafor-

Por Camilla Zeni

MEU PATROCÍNIO

Amores com balanços e metas 

ma online é o caminho mais fácil para encontrá-los.

CMT: Você mencionou as sugar mommies. 
Como é essa vertente?

J.L.: Há muito menos sugar mommies que sugar 
daddies, mas isso é no mundo real também. se você 
pensar quantas mulheres estão com homens mais 
jovens e são bem-sucedidas... Porque você pode ser 
uma sugar baby e ser bem-sucedida, mas não é porque 
você é bem-sucedida, que trabalha, que ganha bem, 
que quer estar com alguém mais jovem e ser provedor 
do relacionamento. Talvez ela ainda queira ser sugar 
baby. Mas tem muito, muito sugar baby masculino 
procurando sugar mommies.

CMT: Tem alguma faixa etária específica no 
perfil?

J.L.: Então, em cada país é diferente. sinceramen-
te, no Brasil, todo mundo pensa que vai ser um homem 
de 60 anos com garotas de 19, mas, na realidade, a 
média de idade de sugar daddies no Meu Patrocínio 
é de 42 anos e de sugar babies é de 26. Então nem é 
muita diferença.

CMT: E como faz para ser um sugar?
J.L.: Não necessariamente você precisa estar num 

site para ser um sugar baby ou sugar daddy, mas, 
obviamente, se você quer esse tipo de relacionamento, 
o site facilita que você consiga. Você vai entrar numa 
plataforma em que você sabe que todo mundo ali quer 
a mesma coisa. Todo mundo que está lá pensa como 
você pensa, tem as mesmas metas e objetivos, e você 
consegue pesquisar entre as pessoas que querem o 
mesmo tipo de relacionamento que 
você.  

CMT: Há alguma relação con-
tratual?

J.L.: Como 50 tons de cinza? 
(risos). Não, não. somos uma pla-
taforma de tecnologia em que pes-
soas que querem o mesmo estilo de 
relacionamento podem se conhecer 
e, depois, passem ao mundo virtual, 
onde é muito mais fácil e rápido, 
sem essa barreira de onde você está 
no mundo. E depois mudar para o 
mundo real, viver o relacionamento 
no mundo real. E pra nós funciona 
porque cada casal que sai traz mais 
dois ou três, porque indicam que deu 
certo, já que foram honestos desde o 
início. É muito mais fácil achar alguém assim do que 
fingir que você é alguém que não é, só para entrar 
num relacionamento, e depois se mostrar de verdade. 
E aí você descobre que a pessoa não é quem você 
pensou que era. 

CMT: Como funciona o cadastro no site?
J.L.: Você primeiro tem que ler os termos e condi-

ções. Lá você entende o que é o relacionamento sugar, 
vê as regras da comunidade e já sabe o que pode fazer 
ou não. Depois você se cadastra. Escolhe se você é 
sugar daddy, mommy ou baby, homem ou mulher e o 
que busca. Temos também o Meu Patrocínio gay, então 
você pode montar a combinação que quiser. Todos os 
cadastros pedem cor de cabelo, altura, peso, medidas, 
essas coisas. E também, nós pedimos que você saiba 
claramente o que você quer, porque você está num site 
de relacionamento, está conhecendo pessoas, fica na 
dúvida e depois não consegue encontrar.  A diferença 
no cadastro vem depois. Para os daddies e mommies, 
você tem que anunciar o estilo de vida que você vai in-
vestir no relacionamento, porque é bem diferente para 
você ir para o Rio no final de semana ou ir para a Grécia 
ou Ásia, e, obviamente, se você vai de primeira classe 
ou econômica. Tudo isso envolve dinheiro, então 
tem que ter um número lá dizendo o quanto você vai 
investir em viagens, jantares, no seu relacionamento 
em si. Os sugars daddy e mommy também colocam 
lá o patrimônio e a renda. Depois disso, você coloca 
suas fotos. Nós verificamos perfil por perfil, então 
não adianta colocar foto de artista, tem que ser fotos 
reais, se não, você não será aprovado. A gente precisa 
comprovar que você é real. Depois que você termina 
o cadastro, que é meio longo, mas é completo, você 
entra na fila de espera, quando o perfil é verificado. 
Depois você é aprovado.

CMT: Por que vocês pedem a renda?
J.L.:  Porque o que é ser rico para mim é diferente 

do que é pra você. Porque a riqueza é relativa entre as 
pessoas, como 10 mil é muito para uma pessoa e pouco 
para outra. É muito importante que você escreva bem 
claro o que é que você busca no relacionamento. Quer 
curtir? Beleza. Quer casar? Fala. É só falar o que você 
quer. Você pode colocar todos os seus desejos que vai 
ter alguém que se encaixe no seu perfil. Talvez não na 
sua cidade, mas num outro local. Você não está preso 
só no que está perto de você. Talvez o amor da sua 
vida esteja em outro lugar.

CMT: Vocês filtram esses cadastros por perfil 
do usuário?

J.L.:  Olha, qualquer pessoa pode se cadastrar. só 
não pode usar fotos falsas. Não pode tampar o rosto, 
porque óbvio que queremos que tenham sua privaci-
dade, mas, se você está se apresentando em um site 
de relacionamento, não deveria se esconder. Também 
não pode muito photoshop, porque às vezes as pessoas 
reclamam que a pessoa chega ao encontro e era tudo 
edição, que não parece a mesma menina. Os homens 
não fazem muito isso, porque são mais velhos e não 
perdem tempo, mas é uma coisa que indicamos para 
as meninas. Tem que ser honesto, se você vai ter um 
relacionamento, ele vai ver você todo dia, então não 
precisa mostrar uma coisa falsa.

CMT: É cobrado algum valor para os usuários 
do aplicativo?

J.L.: O perfil é sempre gratuito para sugar babies. 
Para os sugar daddies e mommies, eles recebem dez 
mensagens grátis para testar a plataforma, ver que 
todo mundo é real e conhecer. Depois devem pagar 

uma mensalidade. Tem o membro 
premium, que é R$ 199 por mês ou o 
elite, que é R$ 1.000. No elite, você 
ganha um selo, tem um destaque maior 
e ficha de antecedentes criminais con-
sultada. É como o ‘camarote do Meu 
Patrocínio’.

CMT: A plataforma interfere no 
relacionamento de alguma forma?

J.L.: Não. A combinação acontece 
entre os usuários. É tipo uma platafor-
ma de tecnologia na qual os usuários 
querem as mesmas coisas e se conhe-
cem. É como se você fosse num bar e 
soubesse que as pessoas lá são solteiras 
que querem um relacionamento. Você 
tem que conversar com muitos, tem 
um perfil explícito. Então, primeiro 

você tem que pensar o que você quer, vai ler o perfil do 
outro e refletir: tem afinidade aqui? Querem a mesma 
coisa? Então você vê as fotos e decide se vai entrar em 
uma conversa ou não. Você entra na conversa, começa 
a se conhecer, passa para o Whatsapp, vai para um pri-
meiro encontro, vê se tem química, afinidade, e vocês 
começam um relacionamento como qualquer outro, 
mas já sabendo o objetivo da vida das outras pessoas. 

CMT: Você também escreveu um livro sobre 
relacionamento com homens ricos. A ideia surgiu 
a partir do site?

J.L.:  Não. Eu gosto de escrever e tive a opor-
tunidade de escrever esse livro. Eu fiz um curso de 
matchmaker, que é sobre como juntar casais, então 
tem algumas dicas de lá. Esse livro fala sobre como 
conseguir um homem rico, mas não só no financeiro, 
um homem rico em tudo.  Rico emocionalmente, de 
generosidade, de calma, de carinho, de tudo. E eu es-
pero que esse livro consiga ajudar as pessoas, porque 
muitas pessoas não trabalham elas mesmas..

CMT: E como é a abordagem do livro?
J.L.: O livro fala basicamente: cuide de você 

mesmo e, obviamente, você vai atrair as pessoas 
melhores para você. Começa sobre como fazer um 
plano de carreira, sobre onde você quer trabalhar, 
onde quer morar, qual o tipo de corpo você quer ter, o 
tipo de hobbies, qual vida você quer, marcas que quer 
usar. Enfim. Porque se você sabe aonde quer chegar 
você consegue enxergar os passos que vão te levar até 
lá, consegue enxergar o tipo de homem para você. E 
depois você começa a ver que para isso você precisa 
ser a melhor versão de você mesmo. Quando você faz 
tudo isso e consegue mapear o que você quer para a sua 
vida, você vai atrair as pessoas que se encaixem melhor 
com você. Porque, se você não está bem consigo, não 
vai estar bem com ninguém. Mas se você está bem, 
você atrai as pessoas que estão bem. 

“na plataforma 
inteira há mais 
mulheres. Há 
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Da Redação

Coworking se expande em Cuiabá
Empresas cuiabanas oferecem espaços bem estruturados e diferencial no mercado

TRABALHO COMPARTILHADO

mpreender um negócio sem-
pre se mostrou uma tarefa 
difícil. São inúmeros empeci-
lhos que surgem a partir de 

várias necessidades ordinárias – como 
ter uma estrutura básica para que o 
pontapé inicial seja dado. 

O coworking, conceituado há pouco 
menos de 20 anos, chega para suprir 
não somente esta, mas outras peculiari-
dades, além de agregar novos pontos ja-
mais imaginados para o modelo comum 
de negócio.

Em poucas palavras, o coworking 
promove o trabalho em conjunto, em 
que, por exemplo, pessoas de áreas dis-
tintas trabalham em um mesmo local. 
Como o próprio coworking se tornou 
um modelo de negócio, algumas agên-
cias começaram a surgir proporcionan-
do planos que se adaptam a qualquer 
perfil, seja empresarial ou até mesmo 
de um freelancer, oferecendo salas pri-
vadas, de reunião, escritórios virtuais e 
compartilhados.

Devido a sua juventude, o modelo de 
trabalho ainda engatinha em algumas 
cidades. Em Cuiabá, o coworking cres-
ce aos poucos, com algumas empresas 
expandindo suas filiais, apostando em 
segmentos específicos e apoiando-se em 
algo totalmente novo até mesmo para 
este modelo. 

Conversamos com as empresas 
cuiabanas Use Coworking, Black An-
gus Steakhouse e Coworking e Animus 
Coworking Jurídico para entender um 

E
pouco do cenário deste modelo de negó-
cio na cidade. Por meio de entrevistas, é 
possível perceber um consenso quanto 
ao coworking: a comodidade oferecida ao 
cliente. 

Além dos altíssimos preços de salas 
comerciais comuns, o profissional ainda 
deve se preocupar com outras despesas, 
como internet, água e energia. O espaço de 
coworking reúne todos os dispositivos que 
suprem essas necessidades por um preço 
único. Samya Okde, sócia-proprietária da 
Realize Mais Viagens e cliente da Use, in-
clusive, optou por trocar a sala comercial 
onde trabalhava justamente por esta pra-
ticidade. Sua empresa completa 10 anos 
em 2018, mas somente há um ano que se 
tornou adepta do modelo.

Quem procura

Com exceção ao Animus, não há um pa-
drão nos perfis ou áreas profissionais que 
mais procuram o espaço de coworking. De-
coradores, arquitetos, engenheiros, publi-
citários, advogados e coaches são alguns 
dos profissionais mais frequentes, porém 
há casos de personal stylists agendarem en-
contros com seus clientes em tais espaços. 

Peculiaridades

Quando se pensa em coworking, logo se 
associa a união de profissionais de áreas 
distintas, mas há casos em que o modelo é 
pensado para um único segmento. Apesar 
de abrir espaço para outras áreas, o Ani-
mus foi concebido para o meio jurídico. 
O espaço, inclusive, é repensado para tais 
clientes, com uma disposição totalmente 

diferente do modelo comum.
Enquanto em outros espaços os escri-

tórios são totalmente compartilhados, no 
Animus é tudo separado, cada um com seu 
espaço. Débora Pinho, jornalista e proprie-
tária, conta em entrevista ao Circuito Mato 
Grosso que, inicialmente, foi oferecida uma 
sala compartilhada, porém o negócio so-
mente alavancou quando houve uma aposta 
total em salas mais privativas. Ela acredita 
que devido ao carácter privado que as pro-
fissões jurídicas pedem, os advogados pre-

ferem um ambiente próprio.
O Black Angus Steakhouse e 

Coworking, por outro lado, apos-
ta em um segmento diferente para o 
coworking. Além do tradicional, o es-
paço também oferece a possibilidade 
da realização de eventos corporativos 
aos seus clientes. Lauro Antonio, um 
dos proprietários, entretanto, explica 
em entrevista ao Circuito que hoje o 
espaço também tem recebido eventos 
sociais, como aniversários.

Animus Coworking Jurídico
Com pouco mais de um ano, o Animus segue contra a maré e dá 

grande suporte ao meio jurídico. Apesar do foco, o espaço também é 
aberto para outras áreas, oferecendo salas privadas e de reunião. Para 
mais informações, ligue para (65) 3025-1018.

Black Angus Steakhouse e Coworking
Localizado na Avenida Miguel Sutil e fundado no fim de janeiro deste 

ano, o Black Angus, além do coworking, dá suporte a eventos corporativos 
e sociais. Os planos são de colocar em funcionamento um steakhouse no 
mesmo espaço. Mais informações: (65) 3364-4600.

Use Coworking
Fundada em 2012, a Use tem duas filiais na cidade, uma delas 

localizada no Goiabeiras Shopping, enquanto a segunda fica na Avenida 
José Monteiro de Figueiredo, em frente ao 44º Batalhão de Infantaria 
Motorizado. Dúvidas e informações: (65) 3358-8280.
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PROfEssOR E ExEMPLO

Atleta supera dificuldades e vence no tênis
Campeão no Circuito Estadual de Tênis, Robson observa a carência sofrida pelo esporte no Estado

Por Camilla Zeni

uem hoje vê o tenis-
ta Robson Nunes ser 
consagrado campeão 
do tênis no Estado 
mal imagina sua his-

tória de vida e o suor necessário para 
leva-lo à posição. Muito além de dis-
ciplina, foco e obstinação, a principal 
arma do atleta foi a superação: usou 
o caminho do esporte para rebater 
um caminho de drogas e criminalida-
de que o levariam a um futuro muito 
diferente. 

“Era para estar morto se não fos-
se o tênis”, confessa. Se-
gundo ele, dos amigos de 
infância, muitos viraram 
bandidos ou foram assas-
sinados. Ele conseguiu 
driblar o caminho dos 
colegas quando, aos oito 
anos, foi convidado para 
ser catador de bolinhas no 
Clube Monte Líbano. Ini-
cialmente, aceitou o trabalho para ter 
“um trocado”. Um tempo depois, por 
iniciativa de um associado, passou a 
se interessar pelo esporte, quando ga-
nhou sua primeira raquete e começou 
a treinar. 

Dos oito anos para frente, a vida 
de Robson foi o esporte. Aos 14 anos, 
em 1994, foi campeão estadual de tê-
nis. O feito se repetiu nos quatro anos 
seguintes, quando, aos 16 e 18, refor-
çou o título. Atualmente, Robson é, 
além de atleta, professor de tênis em 
um clube da capital. Entre treinos e 
aulas, disputa e organiza campeona-
tos. Hoje, aos 38 anos, sagrou-se cam-
peão pelo Circuito Estadual de Tênis 
2018, na categoria 1ª Classe Profis-
sional (a principal do campeonato), 

Q
torneio que venceu também em 2015. 

Apesar de gostar da disputa, Rob-
son revela que a vida de atleta profis-
sional é muito difícil. Ele, que já via-
jou para torneios em todo o país, optou 
por se tornar treinador por avaliar que, 
com uma família, é necessário ter “os 
pés no chão”. Segundo ele, a vida de 
tenista profissional exige, além de de-
dicação exclusiva, “patrocínio para 
sobreviver e pagar as viagens”. 

“Já viajei bastante. Conheço todo o 
país, mas me casei e tive filhos. Então 
isso teve grande peso na escolha. Mi-
nha vida é o tênis. É tudo que sei fazer. 
Sou extremamente competitivo e não 

conseguiria ficar sem este 
esporte”, revelou. Diante 
disso, Robson procurou se 
atualizar com cursos profis-
sionalizantes e conseguiu o 
Certificado Internacional da 
Federação de Tênis (ITF, 
em inglês), que lhe permite 
dar aulas a qualquer faixa 
etária e nível de jogo.

Ser professor, contudo, também 
não é fácil e Robson aprendeu a 
lidar com o dia a dia na prática. 
“É necessário ter maturidade, pru-
dência na hora de tomar decisões e 
sabedoria para saber lidar 

com as pessoas. O professor precisa 
animar o aluno o tempo inteiro, preci-
sa incentivar para que ele não desista e 
goste das aulas. Preciso ser tudo dentro 
de quadra e não apenas professor”, co-
mentou, destacando que a relação com 
os alunos exige, também, confiança, es-
pecialmente quando os atletas o procu-
ram para desabafar. 

“Os alunos chegam e desabafam 
seus problemas e não posso simples-
mente ignorar. É preciso mostrar que 
sou uma pessoa de confiança e que me 
preocupo com o bem-estar dele. É este 
vínculo forte que constrói a segurança 
entre o professor e o aluno”, comentou. 

Dividido entre professor e compe-
tidor, Robson constantemente esbarra 
com os alunos nos torneios. Para ele, a 
situação é mais normal do que para os 
novos atletas, que, eventualmente, dei-
xam de participar de competições ao 
descobrirem que o professor também 
irá disputar a premiação.  “Há, sim, 
alunos que deixam de participar de tor-
neios quando veem meu nome na lista 

de inscritos. Acham que não vale 
a pena competir tendo alguém 
mais forte, mas isso é uma pena. 

simplesmente res-
pondo que, 

se acham a primeira classe difícil, então 
deveriam tentar a segunda. Mas muitos 
competem pelo prazer de competir”, 
comentou, revelando que, ao contrário 
dos alunos, compete pelas premiações, 
já que o dinheiro oferecido é um gran-
de incentivo.

O cenário mato-grossense
De acordo com Robson Nunes, o 

número de atletas profissionais em 
Mato Grosso ainda é baixo e precisa 
de ajuda. Ele destaca a falta de incenti-
vo financeiro como um dos principais 
gargalos. “No profissional, nós peca-
mos. A razão disso é a falta de incen-
tivo, de patrocínio. É muito caro se 
manter em um esporte, e o tênis não é 
um esporte que está sempre na mídia, 
como o futebol”, destacou. 

Segundo o professor, quando um 
jogador chega a um nível mais avan-
çado e se destaca, costuma migrar para 
São Paulo ou até mesmo outros países 
no exterior, como Espanha ou Esta-
dos Unidos. “São lugares onde podem 
evoluir melhor”, observou.

No entanto, o cenário do tênis para 
Mato Grosso é considerado otimista, 
já que a modalidade esportiva ganha, 
pouco a pouco, mais adeptos. “Temos 

bons atletas aqui para o nível ama-
dor, mas ainda precisamos me-
lhorar”, pontuou. Para Robson, 
ainda falta as famílias incentiva-
rem o passeio em clubes ao invés 
de shoppings. 

“Quando era criança, o cuia-
bano frequentava bastante o clu-
be e praticava mais esportes”, se 
lembrou. Segundo ele, o fenô-
meno ainda acontece no interior 
do estado, em cidades como Si-
nop, Rondonópolis e Tangará da 
Serra. “São municípios fortes no 

tênis, porque lá as pessoas passam o fi-
nal de semana no clube jogando”.

Para o professor, o tênis é, assim 
como outros esportes, um refúgio para 
que crianças de bairros mais carentes 
não circulem em ambientes violentos. 
“Dá uma oportunidade de ele tomar 
um rumo, ter uma visão de futuro”, 
comentou, lembrando a semelhança 
com sua própria história. Além de uma 
modalidade na qual se pode trabalhar o 
porte físico, o tênis também explora o 
lado competitivo e ensina sobre traba-
lho e disciplina. 

Questionado sobre algum aluno que 
apresentou mudanças graças ao esporte, 
ele se lembrou de Pedro, que começou 
com o tênis quando tinha 11. O rapaz 
possuía retardo mental leve, raciocínio 
devagar e pouca coordenação motora. 
Ao longo dos 10 anos da prática da 
modalidade, apresentou melhoras em 
vários aspectos, incluindo as do âmbi-
to social e escolar, já que antes quase 
não tinha amigos. “O tênis desenvolve 
a mente”, comentou o professor.

Com tantos benefícios, Robson es-
pera que a escolha pelo tênis cresça no 
Estado, e que atletas não precisem dei-
xar Mato Grosso para evoluir. Segun-
do ele, o caminho ainda é longo, sendo 
necessários maior patrocínio, presença 
na mídia e até professores. “É comum 
encontrarmos, nos prédios e clubes, 
quadras de tênis, mas faltam professo-
res. No entanto, só é possível formar-
mos mais professores com a entrada de 
pessoas novas no tênis”, observou. 

Para ele, parece clichê, mas o futu-
ro do esporte são as crianças. “É pre-
ciso haver uma formação desde a in-
fância, porque serão essas crianças que 
nos darão uma base de apoio para o 
futuro. Serão elas que vão alavancar o 
esporte”, sintetizou. (Com Assessoria)Ju
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REfORÇO fEDERAL

MT recebe auxílio no combate às facções 
A PF irá atuar diretamente junto com a Sesp no combate às ações realizadas por membros de facções criminosas no estado

Por Jefferson Oliveira

Polícia Federal (PF) passa a inte-
grar as forças de segurança do es-
tado de Mato Grosso no combate 
às ações das facções criminosas. 
Em coletiva realizada na manhã 
desta terça-feira (23) na sede da 

Secretaria Estadual de Segurança Pública 
(Sesp), o delegado Ricardo Ruiz, do 
setor de Combate ao Crime Orga-
nizado da instituição, falou das 
ações que começaram na Ope-
ração Panóptico* Integrada 
II, em Cuiabá.

“Esse trabalho marca o 
início de uma nova fase de 
integração entre as forças 
com a participação da Polí-
cia Federal. A orientação da 
nova direção geral da instituição 
é o foco no combate à corrupção e 
também facções criminosas. A PF está ini-
ciando esse trabalho conjunto com as forças 
de segurança estaduais com material humano 
e tecnológico”, explicou o delegado.

O delegado também narrou que além do 
material há um acordo para que policiais 
atuem diretamente nas investigações junto às 
polícias Militar e Civil. “Existe um acordo que 
está sendo estabelecido para trabalharmos, in-
clusive de maneira formal, com uma equipe 
trabalhando exclusivamente com esse foco de 
combate às facções criminosas e estaremos à 
disposição da Sesp para realizar esse trabalho 
que é o norte da nossa direção geral”, afirma. 

O diretor geral da Polícia Civil, Fernando 
Vasco Spinelli Pigozzi, também falou do iní-
cio da nova parceria: “Com essa nova parceria 
com a PF, quem sai ganhando é o cidadão de 
bem”.

O delegado da Polícia Federal Carlos Au-
gusto Schwengber explicou como se dará o 
apoio da PF à Sesp no combate às facções. “A 
intenção é que seja ampliada a colaboração 
das polícias. E que essa atuação não ocorra 
mais de forma pontual e passe a ser permanen-
te, com a troca de informações, experiências, 
tecnologias, sendo um trabalho de conjunto 
mesmo”, afirmou.

Ricardo Ruiz falou que em virtude de o 
problema relacionado às facções ser nacional 
a direção da instituição pediu a aproximação 

A
da PF junto aos órgãos de segurança estaduais 
para combater de fato as facções que praticam 
roubo a banco, tráfico, entre outros.

“A Polícia Federal vem direcionando o seu 
trabalho para esse enfoque (combate às fac-
ções), já realizávamos antes esse trabalho, po-
rém hoje o enfoque é muito maior e para isso 
vamos nos unir às forças de segurança estadu-
ais; temos hoje policiais federais trabalhando 

dentro de um núcleo especializado da 
Polícia Civil daqui (Mato Grosso) 

que gerou esse apoio à operação 
que foi deflagrada nesta terça-
feira”, explicou.

Parceria nacional 
A parceria já vem acon-

tecendo em outros estados, 
como Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e Ceará, e vai se expandir 
para todo o país. “Aqui em Mato 

Grosso a PF cada vez mais irá se di-
recionar a isso, e vamos ceder mais policiais, 
vamos levar a nossa tecnologia e know-how 
e aprender com as forças 
estaduais, tudo visando 
ao combate à criminali-
dade e melhoria de vida 
da população”, explicou 
Ricardo.

Na manhã desta ter-
ça-feira as forças de 
segurança deflagram a 
Operação Panóptico In-
tegrada - fase 2, em que 
foram expedidos pela 
7ª Vara de Combate ao 
Crime Organizado da 
Capital 13 mandados de 
busca e apreensão em 
continuidade ao trabalho 
de repressão a facções 
criminosas.

“A Operação Panópti-
co teve um objetivo espe-
cífico de enfrentamento 
ao crime organizado. Em 
outra fase contamos com 
o apoio da Polícia Mili-
tar, e nesta fase de hoje 
(terça-feira) tivemos a 
satisfação de ter apoio da 
PF. Essa fase visa identi-

ficar os integrantes que se dizem faccionados 
e todos que forem identificados como mem-
bros serão presos em flagrante por associação 
criminosa”, disse o delegado Diogo Santana, 
da Gerência de Combate ao Crime Organizado 
(GCCO).

O delegado disse que todos que forem 
identificados como faccionados responderão 
pelo crime previsto na Lei 12.850 que prevê: 
“(quem) promover, constituir, financiar ou in-
tegrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, 
organização criminosa responderá a pena – re-
clusão, de três a oito anos, e multa”.

“Todo dado coletado durante as operações 
é tratado e encaminhado ao setor responsável 
policial; uma vez identificados outros indiví-
duos, eles são indiciados e encaminhados ao 
Poder Judiciário. Essa operação será constante 
e reiterada, no combate ao crime organizado, 
e novas fases da Panóptico virão, agora com 
apoio da Polícia Federal”, explicou Diogo.

As ordens judiciais são cumpridas em en-
dereços residenciais nos bairros CPA (seto-
res I, II, III e IV), Jardim Umuarama, Jardim 

Brasil, Altos da serra, Jardim florianópolis e 
Jardim Milênio, todos localizados em Cuiabá.

A operação de caráter preventivo visa co-
letar dados sobre a facção criminosa que atua 
dentro e fora dos presídios, na prática de di-
versos crimes como tráfico de drogas, aten-
tados a membros e órgãos públicos, crimes 
patrimoniais (roubos e furtos em residências, 
comércios e veículos), homicídios, explosão 
de caixas eletrônicos e outros.

“Estamos potencializando nossas forças 
operacionais, incluindo todo o sistema de se-
gurança pública estadual, sistema penitenciá-
rio, o Ministério Público, o Poder Judiciário, 
e agora a Polícia Federal, para trabalhos con-
juntos em resposta às ações da criminalidade 
organizada”, afirmou Gustavo Garcia.

* Panóptico - significa construção, cuja 
estrutura faz com que se consiga observar a 
totalidade da sua superfície interior a partir de 
um único ponto. O termo foi utilizado pelo filósofo 
e jurista inglês Jeremy Bentham em 1785, para 
designar um modelo de penitenciária ideal.

Resposta aos ataques

referência ao ataque na sesp, o secretário foi 
enérgico e disse que a segurança pública é 
o poder do estado.

“de toda forma, o meu pensamento (após 
o ataque) não muda, nós somos o poder de 
estado, nós estamos no comando e vamos 
continuar prendendo como prendemos hoje, 
todas as investigações já estão sendo reali-
zadas pela Gerência de combate ao crime or-
ganizado (Gcco) e pela atuação permanente 
da polícia Militar, nós temos prendido diver-
sas pessoas e vamos continuar prendendo, e 
não nos sentimos desestimulados, estamos 
com o moral elevado e imbuídos no intuito 
de garantir a segurança de todos”, disse.

“independente de existir facção ou não, 
nós vamos continuar empregando todo o 
nosso efetivo que é muito capacitado e 
treinado para enfrentar qualquer facção 
criminosa no estado de Mato Grosso”, com-
pletou o secretário.

Já o secretário de Justiça e direitos 
Humanos (sejudh), Fausto José Freitas da 

ois ataques foram realizados a 
órgãos de segurança do esta-
do em menos de uma semana: 
na madrugada de quarta-feira 

(18/04), bandidos de uma facção crimi-
nosa realizaram um ato de vandalismo 
e explodiram e picharam o muro da se-
cretaria estadual de segurança pública; 
já nesta segunda-feira (23), a base da 
polícia Militar no bairro Lixeira foi alvo 
de possível ataque realizado por uma 
facção criminosa. em áudio que circulou 
nas redes sociais, ouve-se uma pessoa 
relatando pelo rádio comunicador que a 
base foi alvo de ataque e que o suspeito 
após realizar os disparos fugiu em uma 
motoneta Honda biz preta, trajando rou-
pa também de cor preta, tomando rumo 
ignorado.

o secretário Gustavo Garcia, durante a 
coletiva, disse que os criminosos ligados 
a facções estão se sentindo incomodados 
com o trabalho da segurança pública. em 

D silva, falou do trabalho realizado dentro dos 
presídios para coibir as ações das facções 
nesses locais.

“tem uma lei tramitando que visa obri-
gar as operadoras de telefonia a realizar o 
bloqueio de celulares, já foi aprovada no 
senado e tramita hoje na câmara Federal. 
temos que trabalhar atualmente com alter-
nativas, porque os sistemas de bloqueio de 
celulares atualmente são muito caros, para 
a gente instalar hoje em uma única unida-
de, por exemplo, a penitenciária central do 
estado (pce), fica algo em torno de cinco a 
seis milhões de reais, um sistema eficiente, 
é algo que os estados hoje não têm esse 
investimento para esse tipo de tecnologia”, 
explicou Fausto. 

o secretário informou também que a 
comunicação de dentro das unidades para 
fora não é a única responsável pelas ações 
de facções que acontecem no estado.

“vem sendo divulgado, e de maneira 
muito forte, que tudo o que acontece é por 

conta da comunicação, nós entendemos 
que o combate é necessário, porém 
efetivamente, se conseguirmos fazer o 
bloqueio, em um primeiro momento terá 
um reflexo muito positivo na redução da 
criminalidade, mas efetivamente esse 
não é o único fator que resolve o proble-
ma, em são paulo, por exemplo, existem 
bloqueadores de celulares nas maiores 
unidades onde estão concentradas as 
lideranças do crime organizado e nem 
por isso deixou de existir crime em são 
paulo”, comentou.

o secretário da sejudh ainda frisou 
que nas unidades prisionais estão sendo 
feitos trabalhos para coibir a entrada de 
celulares e outros materiais ilícitos, mas 
um problema maior na visão de Fausto 
seria a entrada de uma arma de fogo na 
unidade, que isso poderia acarretar uma 
tragédia muito grande, então, trabalhos 
estão sendo realizados todos os dias para 
apreender todo e qualquer tipo de mate-
riais irregulares nos presídios.

“ainda não é o resultado que nos 
deixa contentes, mas temos buscado 
mecanismos para mudar isso daí, com os 
instrumentos que temos hoje e investindo 
em tecnologias para melhorarmos ainda 
mais, porque as diversas apreensões que 
foram feitas nas unidades, mostram que 
os materiais ilícitos entram de diversas 
formas, por meio de visitantes, represen-
tantes de órgãos que fazem a defesa dos 
criminosos, servidores públicos e até por 
drones que já identificamos, mas vamos 
melhorar a parte humana e operacional 
e a parte de tecnologia para ter melhores 
resultados”, afirmou Fausto.

ainda na manhã de terça-feira (25), 
uma operação na pce com agentes pe-
nitenciários e policiais do batalhão de 
rondas ostensivas tático Móvel (rotam) 
apreendeu 93 celulares e vários car-
regadores, além de garrafas pet com 
aproximadamente 80 litros da bebida 
artesanal conhecida como “Maria Louca” 
(frutas fermentadas). 
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A P R E S E N T A :

CALÇADA MOLHADA

Por STJ

Vítima fraturou a costela e o STJ manteve condenação a empresa considerando a ‘teoria do risco do empreendimento’

m grande problema enfrentado 
por muitos motoristas são as 
autuações, as famosas multas de 
trânsito, que corriqueiramente 
sofremos e ao tentar retirar novo 

documento do veículo nos deparamos com 
esse problema.

isso ocorre porque os departamentos 
de trânsito dos estados brasileiros muitas 
vezes não enviam as multas a tempo de pa-
gá-las, o que gera uma atualização do valor 
das mesmas e impossibilita o proprietário 
do veículo de quitar o débito, que ele só 
vai saber que existe na hora de renovar o 
documento do veículo.

assim, é bom informar aos condutores 
que o artigo 285, em seu parágrafo terceiro 
do código de trânsito brasileiro, permite 
aos condutores recorrerem das multas que 
lhes foram impostas pela administração 
pública e pedir efeito suspensivo da referida 
multa até o julgamento do recurso.

essa informação não nos é dada quando 

estamos na autoescola e poucos advogados 
têm conhecimento sobre isso, mas é uma 
possibilidade excelente para os condutores 
e proprietários de veículos que são pegos 
de surpresa com a quantidade de multas 
em seus veículos ao tentarem renovar o 
documento.

o efeito suspensivo pedido no recurso da 
multa literalmente suspende a exigibilidade 
daquela autuação pelo poder público até o 
julgamento do recurso, o que permite ao 
proprietário do veículo renovar o documen-
to sem qualquer impedimento e ainda não 
ter os pontos contabilizados em sua carteira 
de motorista.

Lembrando que cada multa deve ter um 
recurso específico, por se tratar de condutas 
distintas no código de trânsito, não haven-
do a possibilidade de se utilizar um recurso 
genérico para todas as multas.

O Efeito Suspensivo do Recurso 
em Multas de Trânsito

ARTIGO

Quarta Turma do superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), em decisão 
unânime, manteve a condenação 
de um posto de gasolina pelos 
danos sofridos por um idoso que 

escorregou e caiu ao passar pela calçada mo-
lhada. Ao negar agravo interno apresentado 
pela empresa, o colegiado confirmou decisão 
monocrática do relator, ministro Luis Felipe 
Salomão, que havia considerado ser cabível 
a indenização por danos materiais e morais 
para a vítima, a qual fraturou as costelas após 
cair no passeio público em frente ao posto.

De acordo com o processo, a calçada onde 
o idoso escorregou estava molhada, pois a 
mangueira usada no pátio do posto estava 
aberta, permitindo o escoamento da água 

para o passeio. Na hora do acidente, não ha-
via sinalização indicando que o piso estava 
escorregadio.

O ministro Salomão aplicou a teoria do 
risco do empreendimento consagrada no Có-
digo de Defesa do Consumidor (CDC), se-
gundo a qual todo aquele que exerce atividade 
lucrativa no mercado responde pelos defeitos 
dos produtos ou serviços fornecidos, indepen-
dentemente de culpa.

Equiparação
O ministro explicou que todo consumidor 

goza da proteção do CDC e, mesmo não par-
ticipando diretamente da relação de consumo, 
qualquer pessoa que sofra as consequências de 
um evento danoso decorrente de defeito do pro-
duto ou serviço também pode contar com essa 
proteção, de acordo com a legislação.

Para Salomão, o Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul (TJRS) acertou quando de-
cidiu que, mesmo o idoso não tendo feito ne-
nhuma compra no estabelecimento comercial, 
esse fato não afasta a proteção do CDC, pois 
a vítima pode ser considerada consumidora por 
equiparação.

Luis TheófiLo      
é advogado em natal-rn, atuando junto ao 
tJrn, trt 21, trF 5 e tribunais superiores.

A

FIQUE ATENTO

boleto de cobrança é um instru-
mento de pagamento de um pro-
duto ou serviço prestado por um 
fornecedor. através de um boleto 

de cobrança, o emissor daquele documento, 
intitulado “beneficiário”, receberá em sua 
conta o valor referente a este produto ou 
serviço. 

ao pagar um boleto de cobrança, verifi-
que sempre se os dados do “beneficiário” são 
de quem lhe vendeu o produto ou serviço. 
verifique sempre se o logotipo impresso no 
corpo do boleto de cobrança corresponde 
ao código do banco* que consta no início da 
linha digitável.

desconfie se o código de barras estiver 
com falhas que apresentem espaços ex-
cessivos entre as barras ou qualquer outra 
alteração que impossibilite o reconhecimento 
pela leitora. sempre que tiver dúvidas sobre 
a veracidade de um boleto de cobrança, 
consulte diretamente o fornecedor que o 

Não caia no ‘golpe do boleto’
Por Febraban

o
emitiu. evite reimprimir boletos de cobrança 
em sites que não sejam do banco emissor do 
boleto. evite negociar valores de descontos 
de boletos com pessoas estranhas, ou que se 
identificam como funcionários dos bancos ou 
de empresas de cobrança.

* o código do banco está descrito nas três 
primeiras posições do código da linha digi-
tável. o banco correspondente a este código 
pode ser obtido no site da Febraban pelo 
endereço “busca banco”.

aLerta de Fraude
- verifique seMpre se os dados do bene-

ficiário (banco, empresa, concessionária de 
serviços públicos etc.) correspondem aos do 
prestador de serviço.

- se o código de barras estiver com falhas, 
desconFie.

- não gere boletos de cobrança em sites 
que não são do banco emissor original da 
fatura.

- está escrito “boleto não protestável” e/ou 
“pagamento optativo e facultativo”? cheque a 
oriGeM da cobrança. 

u

Idoso é indenizado após escorregão
De acordo com o ministro, “o artigo 17 do 

Código de Defesa do Consumidor prevê a figu-
ra do consumidor por equiparação, sujeitando à 
proteção desse dispositivo legal todos aqueles 
que, embora não tendo participado diretamente 
da relação de consumo, sejam vítimas de even-
to danoso resultante dessa relação”.

Culpa da vítima
A defesa do posto de gasolina alegou que os 

precedentes citados por Salomão não se aplica-
riam ao caso em análise, pois não teria havido 
relação de consumo, nem mesmo por equipara-
ção. Alegou ainda a ausência dos requisitos da 
responsabilidade civil que ensejariam o dever 

de indenizar e afirmou que a queda teria decor-
rido de culpa exclusiva da vítima.

De acordo com Salomão, os argumentos da 
empresa não são suficientes para afastar as con-
clusões do acórdão do TJRS, que está bem fun-
damentado e em harmonia com a jurisprudência 
do STJ.

Diante disso, o ministro aplicou as súmulas 
83 e 7 do STJ. “O acolhimento da pretensão 
recursal quanto à existência de culpa da vítima 
demandaria a alteração das premissas fático
-probatórias estabelecidas pelo acórdão recor-
rido, com o revolvimento das provas carreadas 
aos autos, o que é vedado em sede de recurso 
especial”, afirmou.
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CULTURA
Por Luiz Marchetti

Luiz Marchetti é cineasta 
cuiabano, mestre em 

design em arte midia, 
atuante na cultura de 

Mato Grosso e é careca.

 CIRCUITO AUTORAL reunirá artistas de diversos gêneros musicais 
com repertório totalmente autoral, e nesta edição conta com a participação 
da banda Choko Freaks, de hardcore que vem a Cuiabá divulgar o 
recente álbum “Viva La Choko”. O baterista da banda, Paul Domingos, 
é indiscutivelmente um dos artistas mais talentosos e pé no chão do 
circuitão nacional. Eu admiro! Vamos lá tomar bênção! Neste sábado 28 
de abril a partir das 15h no Espaço Cultural Silva Freire - Av. Palmiro 

Paes de Barros, Cuiabá (ao lado da Policlínica do Coxipó). INFO: 65 9600-9388

O
CIRCUITO AUTORAL

Há dois anos, bandas cuiabanas se mobilizam 
para debater e tratar da circulação na 
capital. Billy Espíndola, cantor, guitarrista e 
organizador do evento, sabe a importância 
de voltar a investir e expandir os trabalhos 
autorais em Mato Grosso.

Cada peça, além de cores, títulos e formas, possui texturas diferentes, pois de perto percebemos o quanto a pedra arenosa altera suas porosidades. Com tamanhos distintos, as obras 
na exposição AMOR DE PEDRA têm preços super acessíveis. Confira! 

u fui chamada para depor na CPI do Paletó porque eu que dei o paletó de 
presente para o Emanuel, mas ele tinha bolsos largos. Vou comentar também 
sobre a CPI dos Fundos, do Pedro Taques”. O ator ANDRÉ D’LUCCA neste 
final de semana convida a todos para uma maratona com Almerinda. No sábado 
28 de abril às 20 horas, no palco do Cine Teatro Cuiabá, vamos rir da política 
local na peça Os Segredos de Almerinda e as CPIS. “Os Segredos de Almerinda” 
é sucesso de público há 18 anos, a cada ano que passa Almerinda volta pro divã 

do Analista com segredos mais picantes e atualizados.  E no  domingo Almerinda toma outro rumo, 
ela fará seu primeiro showmício. A comédia Almerinda Governadora será na noite de 29 de abril, 
às 20h, também no Cine Teatro Cuiabá. Com o slogan “Sou rica, não preciso roubar”, Almerinda 
apresentará suas propostas de candidatura. Entre elas tem o projeto “Feiúra Zero”, “Bolsa Botox”, 
“Piscina para Todos” e a “Caravana da Transformação Para Melhor”. “Tenho propostas lindas para 
as áreas de Educação, Saúde e Segurança. Vou criar a Penitenciária Wilson Nada Santo. Wilson 
vai ser o primeiro a inaugurar”. Ingressos por R$ 40 e R$ 20 (meia). A censura é livre. Imperdível! 
INFO: (65) 2129 3848 

"E
FINAL DE SEMANA COM ALMERINDA

Para sátira política em Mato Grosso uma noite é pouco, você precisa do sábado e do domingo, duas peças diferentes com 
a imprevisível socialite Almerinda George Lowsbi, somente assim para acompanhar todos os babados de Grampolândia

PAULO 
PIRES

A CASA DO PARQUE 
APRESENTA A 
EXPOSIÇÃO 
‘AMOR DE PEDRA’

Você está convidado para a vernissage da exposição AMOR DE PEDRA do escultor PAULO PIRES. Com entrada franca nesta quinta-feira 26 de abril às 19h, uma série inédita com 
21 obras, na CASA DO PARQUE.  INFO: (65) 3365 4789 e 98116 8083
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MENINA INOCENTE
A eterna capital de Mato Grosso, a nossa que-

rida Cuiabá, guarda até hoje boas lembranças de 
pessoas que alegraram a alma cuiabana. Exem-
plo: Lenyr Clara Paes, a conhecida Preta, que 
teve a infância marcada pelos sorrisos, encantos 
de várias crianças da época. Quem dessa geração 
que não se lembra da menina-mulher conhecida 
como Preta com a infância repleta de luzes dos 
anjos da paz? Que injustiça cometida por nossos 
governantes em não ter até agora homenageado 
a figura carismática, inesquecível de Lenyr Clara 
Paes, a Preta! Ela era uma mulher que se vestia 
de menina, com vestido laise e laço no cabelo. 
Na realidade, ela só tinha corpo de mulher, sua 
mente era de criança. Preta, essa menina inocen-
te, era beata da Antiga Catedral, amava o coreto, 
as praças Alencastro e da República. Figura obri-
gatória nas festas religiosas, nas grandes festas 
de aniversários infantis das tradicionais famí-
lias, ela brincou com crianças de muitas famílias 
da nossa sociedade. Merecia uma praça, uma ho-
menagem. É gente nossa, que faz parte da nossa 
história, que faz parte do pensamento coletivo 
do novo povo. Lembrança doce e serena de um 
tempo de paz, quando as crianças brincavam nas 
praças e calçadas de nossa capital.              

BOLO DOS 300 ANOS
Se nos 250 anos foi o Centro da América do 

Sul, será que a Comissão dos 300 Anos já pensou 
qual será a logomarca? A receita do bolo dos 250 
anos é uma receita super saborosa, a massa leve 
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(eu tenho essa receita), falo sempre em meus 
lanches cotidianos. Em 1969 esse bolo consu-
miu 3.000 dúzias de ovos, 250 quilos de farinha 
de trigo, 100 quilos de manteiga, 100 litros de 
leite, 10 quilos de pó Royal, 150 quilos de açúcar, 
70 quilos de frutas secas, sendo montado no Jar-
dim Alencastro. Havia uma cozinha provisória 
na praça onde se preparava o bolo que rescendia 
com aquele cheiro inigualável. No dia do corte, o 
bolo de 8 de abril de 1969 foi cortado pela espa-
da do fundador da cidade, Pascoal Moreira Ca-
bral, e essa delícia foi servida a todos os presen-
tes. Foi um ano marcante na memória cuiabana.   

DELÍCIAS LEMBRADAS   
Quando nos referimos às delícias lembradas, 

isso é uma prova de que a mulher cuiabana é 
superprendada nos dotes culinários, e a fabri-
cação das delícias servia realmente como fonte 
de renda familiar. Antigamente essas mulheres 
eram consideradas banqueteiras, preparavam 
pratos deliciosos que ficaram na imaginação dos 
apreciadores da boa mesa.  Exemplo: quindim e 
doces de Telé Vieira, torta branca de Elza Bian-
cardini, filé a tornedor de Zélia Cardoso, carnei-
ro recheado de Ercila Bucair, cuscuz paulista de 
Maria Galdina, os salgados de Maria José, as de-
lícias de Leila Mansur e outras variedades; essas 
pérolas cuiabanas preparavam as delícias que 
eram dignas de aplausos. Sempre se primou na 
arte de bem receber com mesas fartas de sabo-
res inigualáveis. 

CA
DE

IR
A 

DE
 B

AL
AN

ÇO
 

Po
r 

Ca
rl

in
ho

s 
Al

ve
s 

Co
rr

êa

Carlinhos é jornalista
e colunista social 
cultura@circuitomt.com.br

u tinha tudo pra ser um cara de di-
reita. Não esses malucos que votam 
no Bolsonaro. Mas aquele pseudo-
socialista que vota no PSDB e acha 
que ajuda o povo. Vota no PMDB 
e acha que é mudança. Sou evan-

gélico luterano, religião fundada por Martinho 
Lutero lá pelos anos de 1.500. A desculpa foi a 
doutrina de que o perdão de Deus poderia ser 
adquirido pelo comércio das indulgências. Mas 
na real, era pra atender os ensejos de uma cer-
ta classe que estava em ascensão na Europa: a 
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João Carlos Manteufel, 
Publicitário, cineasta, pai do 
João, da Maria e do Francisco.

E

Teatro
tal da burguesia. Estudei somente em escolas 
alemãs evangélicas luteranas, escola de filhos 
de empresários e diretores de grandes empre-
sas. Meu pai era diretor de uma multinacional, 
a maior empresa do ramo de tanino do mundo, 
empresa que apoiava o governo de Jair Soares, 
do PDS, partido que havia financiado a ditadura.

Mas não. Ter acesso a uma boa educação, 
ter acesso a diferentes ideologias, ter acesso 
a mestres que ensinam a questionar, ensinam 
a pensar, ensinam a você escolher seus cami-
nhos, sempre tive a convicção de que somente 
com um povo forte teremos uma nação forte. 
Somente com um povo que tenha alto nível de 
educação apararemos as distâncias amazônicas 
de nossa disparidade social. Só com a transfor-
mação terciária organizada viraremos uma po-
tência em todos os sentidos.

Só que dar murro em pontas de faca machu-
ca. É duro lutar pelo povo se o próprio povo não 
quer deixar de ser povo. Mais uma vez, o repre-
sentante de uma burguesia coronelista feudalis-
ta autoritária cresce e vira esperança da nação. 
Como um cachorro que corre atrás do rabo, o 
ser humano teima em não evoluir. Daqui a 20 
anos, estaremos cantando músicas de liberta-
ção, música de incentivo à queda do capitalismo 
desenfreado, voltaremos a pensar em mais cul-
tura, ciência, e, por conseqüência, liberdade. Um 
teatro muito bem ensaiado. Que pena.



Em Porto Alegre o Banco Santander publicou Curadoria em Artes 
Visuais, um Panorama histórico e Prospectivo. O livro organizado 
pelas curadoras e pesquisadoras Gabriela Motta e Fernanda 
Albuquerque registra questões de um seminário promovido 
em 2017 pelo Departamento Cultural do Santander. Foram 
realizados oito encontros com a participação de André Venzon, 
Cauê Alves, Mônica Hoff, Marília Panitz, Suely Rolnik, Frederi-

co Morais, Marta Mestre, 
Ceres Storchi, Nico Ro-
cha, Moacir dos Anjos e 
José Augusto Ribeiro, a 
publicação traz textos de 
cada um dos palestrantes. 
Solicite gratuitamente 
um exemplar através do 
Santander Cultural (tira-
gem de 800 exemplares). 
INFO: (51) 3287 5500
www.santandercultural.
com.br.
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Você pode participar do Garimpo Cultural submetendo 
sugestões para o seu evento, sua pesquisa artística, livros 
ou oficinas. Mande para marchetti@circuitomt.com.br

Nesta quinta 26 de abril o Ponto de Cultura Escola de Música 
abre  a TEMPORADA 2018 da Orquestra Jovem de Nova Mutum. 
O Concerto de Cordas será no Sindicato Rural de Nova Mutum 
às 19h30 com ingresso social pelo Movimento "Banco de Leite". 
Para ajudar famílias carentes da cidade, leve sua doação de leite e 
colabore. Esta temporada comemora os 30 anos de Nova Mutum, 
focando na arquitetura urbana do município. O primeiro espetá-
culo homenageia o monumento “O Semeador”, escultura do artista 
Nelson Camillo Piga. INFO: (65) 3308 3667.

A banda cuiabana comemora dez anos de carreira num show 
incrível em duas sessões nesta sexta 27 de abril. A primeira apre-
sentação às 20h está esgotada, mas a segunda sessão às 21h30 
ainda conta com alguns ingressos à venda na bilheteria do Cine 
Teatro Cuiabá ou no guicheweb – goo.gl/JX7Xwb 

Atenção: levando 1 kg de alimento não perecível você paga 
meia. INFO: (65) 2129 3848.

CoNCErto DE CorDaS >

4º Slam Do Capim XEroSo >

Arrepiou no nome do show? Com formação ampliada e reper-
tório anos 80/90, Dario Scherner, Uba Meirelles, Shinho Ribeiro e 
convidados prometem uma noite de total groove understanding. 
Muito sentimento ao piano neste sábado 28 de abril às 21h na 
Casa do Parque. Chame os amigos, reserve sua mesa e bora cantar 
junto. INFO: (65) 3365 4789 e 98116 8083.

liVro CuraDoria Em artES ViSuaiS >

Os democratas de todas as cores e de todas as religiões reagem 
com os  artistas contra uma forte onda  reacionária e antide-
mocrática numa noite de arte. Prestigie os shows de diversos 
artistas se revezando no Palco Livre diante do Acampamento 
do MST CPA (em frente ao INCRA MT). Será grátis nesta sexta 
27 de abril às 18h.

BlaZE oF GlorY >

liBErDaDE, liBErDaDE, aBrE aS aSaS SoBrE NÓS...>gARIMPO CULTURAL
Por Luiz Marchetti

VaNGuart aCouStiC NiGHt >

A Batalha de Poesias cresce também em qualidade na região 
da Praça da Mandioca. Confira assistindo e se puder partici-
pe, a próxima edição será neste sábado 28 de abril às 19h30. 
Basta descer a Rua Ricardo Franco pela Praça da Mandioca.  
As regras proíbem recursos musicais, figurinos ou cenário. 
Os poetas terão que apresentar 3 poesias de autoria própria, 
não podendo ultrapassar 3 minutos cada uma. São 3 rounds, 
3 minutos com 3 poesias. Haverá pocket show com o grupo 
3por10Oficial e brechó para ajudar a ONG Feliz da Vida. INFO: 
(65) 99220 7965 e 99284 1624.
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esligue sua mente das histó-
rias do passado. A mente ado-
ra contar histórias dramáticas 
girando no passado e futuro, 
nunca no agora. Quem vive de 

histórias do passado vai garantir que seu fu-
turo carregue as mesmas essências e vai se 
movendo em círculos sem grandes mudanças 
e anulando a criatividade. E a mais crítica 

das consequências são os rótulos que foram 
criados de si mesmo no passado. Um dos 
exemplos: se na infância foi um mau aluno e 
muito repreendido, vai carregar consigo este 
rótulo de fracasso. E por incrível que pare-
ça, as vibrações emanadas por esses rótulos 
penetram todos os cantos da casa, inclusi-
ve no mobiliário. Não é olho grande de ou-
tras pessoas e sim o passado não resolvido 
que toma conta de tudo emanando energias 
ruins.  Tudo aquilo que a mente agarrar sua 
atenção, com todos os pensamentos que ela 
cria e ainda por cima você permite que isso 
aconteça, deixa você está à mercê da mente e, 
assim, você nunca pode deixar seu passado, 
porque você continua renovando-o com sua 
atenção. Quando se faz a harmonização, é 
mudada a sua história e esvaziada sua mente 
que está cheia de rótulos. Uma nova energia 
começa a circular. Não é preciso trocar todo 
o seu mobiliário para renovação. Precisamos 
dar manutenção sim e deixar ir identidades 
vindas do passado cheias de rótulos que fo-
ram criadas na mente, para não mais impreg-
nar tudo de novo.

D

Esvaziando a 
mente

Theresa é arquiteta, consultora 
de Feng Shui e pregadora oficial 
de quadros de amigos
fengshui@circuitomt.com.br
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os últimos meses fomos apresenta-
dos a alguns tipos de amostragem 
do desenvolvimento nas áreas de 
transporte, saneamento, mobilida-
de urbana e arquitetura que giram 

a economia e afetam diretamente a vida nas 
cidades.

É uma campanha publicitária de grande im-
portância para o nosso país explicando e mos-
trando que as cidades estão sempre em movi-
mento, não importa seu tamanho e a sua região.

O “Descubra o Brasil” consta de programa-
ções que apresentam a diversidade cultural e 
as belezas naturais do território nacional, mos-
trando que o país é cheio de lugares para serem 
explorados turisticamente. O “Agro: a Indústria 
Riqueza do Brasil” busca conectar o consumidor 
com o produtor rural e, ao mesmo tempo, mos-

trar a relevância da cadeia de produção do Agro-
negócio aos olhos da sociedade urbana.

O Projeto “Em Movimento” mostrará em 
cinco etapas para o público se aprofundar mais 
sobre os assuntos no meio ambiente digital, com 
material disponível em multiformatos, como tex-
tos, fotos, infografias, vídeos e testes interativos.

Com estes brilhantes projetos que estão sen-
do programados e apresentados pela Rede Glo-
bo para promover temas de enormes dimensões 
econômicas e que interferem diretamente na 
sociedade com alta eficiência na apresentação 
dos vídeos, temos como entender todos os fun-
damentos e aplicações para o maior crescimento 
da evolução em todos os setores de infraestrutu-
ra do país.

A apresentação desta revolucionária maneira 
mostra a todo o público como é possível admi-
nistrar o sistema comprovando sua importância 
econômica e social.

Com resultados surpreendentes, a Globo lan-
ça novos temas para que possamos ter maiores 
aprendizados e qualificações nos projetos “Em 
Movimento”. Assim como: Geração de Empresas, 
Saneamento e Infraestrutura Urbana, Mobilida-
de, Arquitetura e Identidade Cultural.

Concluímos que, apesar de tão recente, este 
movimento possibilita uma melhor comunicação 
e explicação a todos os brasileiros sobre novos 
conceitos das tendências nos setores de infraes-
trutura do país. É com manifestações como estas 
que vamos entendendo que o Brasil bem admi-
nistrado tem o futuro certo e definido. 

É só acreditar.

www.facebook.com/arqedmilsoneid
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Em Movimento
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Edmilson é arquiteto 
e festeiro oficial da 
Praça Popular 
cultura@circuitomt.com.br
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 semana abriu com 22 de abril, 
Dia da Terra. Jane Goodall, que 
estudou a vida social dos chim-
panzés na Tanzânia por mais 
de 40 anos, disse: “Uma vez, eu 

estava no Parque Nacional de Gombe e co-
meçou a chover. Quando a chuva parou pude 
sentir o cheiro do pelo molhado dos chim-
panzés e ouvir a sinfonia dos insetos, me 
senti em união plena, uma sensação de admi-
ração e reverência. Na floresta você entende 
que tudo está interconectado e até a menor 
espécie, por mais insignificante que pareça, 
tem um papel importante 
na trama da vida”.

Posso entender o sen-
timento de “união ple-
na” experimentado pela 
primatóloga, etóloga e 
antropóloga britânica, 
ainda que não tenha vi-
vido na ambientação da 
floresta e nem mesmo 
entre chimpanzés. Viven-
ciei sensações da “união 
plena” homem-animal-
natureza quando passei 
a morar no cerrado do 
Planalto Central, onde co-
nheci árvores com tron-
cos retorcidos. Àquela 
época, sem o conforto da 

A

Jacutinga: o 
encontro no cerrado
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Anna é doutora em História, 
etnógrafa e filatelista.
cultura@circuitomt.com.br 

A menopausa 
chegou; e agora?! 

menopausa é a fase da mulher 
quando ocorre um decréscimo de 
aproximadamente 60% na pro-
dução de estrógeno, e esta dimi-
nuição leva à cessação dos ciclos 

menstruais, sinalizando o fim dos anos repro-
dutivos. Mesmo quando os ovários param, ou 
mesmo com a retirada do útero por motivos 
cirúrgicos, uma pequena e fraca quantidade de 
estrógeno continua a ser liberada pelas glân-
dulas suprarrenais. À medida que o estrógeno 
diminui, os sintomas da menopausa começam 
a aparecer, e os efeitos variam de mulher para 
mulher. Os sintomas mais comuns são indispo-
sição e falta de energia para executar as tarefas 
do dia a dia, fadiga e calorões ou fogachos, dores 
ósseas e facilidade para fraturas, devido ao de-
créscimo da massa óssea, diminuição da saúde 
cardiovascular, pois a baixa concentração de es-
trógenos afeta as concentrações de lipídeos san-
guíneos, causando aumento de LDL colesterol e 
diminuição do HDL colesterol. Causa também 
aumento de ansiedade e depressão, alteração 
do sono e humor, sudorese e manchas verme-
lhas na pele e aumento de peso e gordura abdo-
minal. Mas a boa notícia é que com bons hábitos 
alimentares você pode diminuir estes sintomas 
ou até mesmo nem senti-los, e ter um envelhe-
cimento muito mais saudável e prazeroso. Pode 
fazer uso do chá da folha de amora que possui 
grande quantidades de flavonoides; pesquisa-
dores identificaram que esta folhinha ajuda na 
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diminuição dos fogachos e vermelhidões que 
estão associados a uma disfunção na atividade 
antioxidante. Inclua alimentos ricos em vitami-
na B12 e ácido fólico em sua alimentação diária. 
Estes nutrientes ajudam nos sintomas de altera-
ção do humor, depressão, distúrbio bipolar, me-
mória e cognição. Fontes alimentares de vitami-
na B12 são as carnes vermelhas, peixes e frutos 
do mar, e fontes alimentares de ácido fólico são 
feijões, lentilha, levedo de cerveja, espinafre e 
soja. O Ômega 3, além de ser um excelente an-
ti-inflamatório natural, ajuda nos sintomas de 
depressão, saúde cardiovascular, regularização 
do LDL e HDL sanguíneos. Suas fontes alimenta-
res são sardinha, salmão, sementes de chia, se-
mentes de linhaça, nozes. A cúrcuma (Cúrcuma 
longa) tem ação antioxidante, anti-inflamatória, 
ajuda a modular níveis de fibrinogênio plasmá-
tico e na proteção cardiovascular. A semente de 
linhaça: em um estudo duplo-cego, randomi-
zado, testaram seus efeitos em mulheres me-
nopausadas durante um ano e houve redução 
significativa nos níveis de LDL e colesterol total, 
melhora da densidade óssea, e diminuição dos 
sintomas relacionados à menopausa.  A romã é 
uma fruta riquíssima em nutrientes e fitoquí-
micos que apresentam diversos benefícios para 
nossa saúde, ela demonstrou inibição da ação 
estrogênica através da competição pela ligação 
dos receptores de estrogênio. O gergelim, além 
de ser rico em cálcio, também melhora a saúde 
cardiovascular e a relação LDL e HDL.Com tan-
tos estudos mostrando que a alimentação é um 
fator determinante para nossa saúde e também 
na diminuição dos nossos sintomas, procure aos 
poucos ir incluindo estes alimentos em seu dia 
a dia que você vai sentir os efeitos na sua vida. 

A

água encanada e da luz elétrica, meu sistema 
sensorial ganhou, pouco a pouco, outras di-
mensões, a me mostrar outras maneiras de 
sentir o mundo.

Me lembro que saí de Brasília rumo a 
Cuiabá, depois de me despedir de minha 
mãe, que me levou até à rodoviária. Grande 
parte do percurso estive a chorar. Acho que 
de medo. Eu não sabia ao certo para onde 
estava indo, em que aldeia viria a morar, 
como os indígenas me receberiam. De Cuia-
bá a Vilhena, Rondônia, sede da Funai onde 
deveria me apresentar, são 712 quilômetros. 
Em Cuiabá, com dó de mim, ganhei uma pas-
sagem de Taba (Transporte Aéreo da Bacia 
Amazônica) do Delegado da Funai, depois 
de me dizer que não aguentaria a viagem de 
ônibus pela BR-364, sem asfalto e na época 
da chuva. E lá fui eu para a cidade que não 
tinha no meu Atlas escolar...

Cheguei em Vilhena em algum dia de ou-
tubro de 1982. Na Funai, como professora, 
fui designada para a escola do Posto Indíge-
na Aroeira, na Terra Indígena Pyreneus de 
Souza, uma aldeia a 20 quilômetros da ci-
dade que tinha o apelido de “Princesinha da 
Amazônia”. 

Não fiquei em Aroeira. Conheci Jacutinga 
e o curso de minha vida tomou outro rumo...
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Ar para se respirar

a última quinta-feira demos início ao 
curso presencial “A Lei de Umbanda” 
que foi planejado de forma a esclarecer 
as origens míticas, místicas e litúrgicas 
da religião umbandista. Na primeira 

aula tratamos sobre a Raiz Vermelha, a raiz natu-
ral de nosso país, o tronco indígena. À medida que 
ia falando, mentalmente, viajava na história de 
minha vida, desde cedo aprendi as questões per-
tinentes aos indígenas de forma superficial e fan-
tasiosa. Contam os grandes estudiosos de nosso 
século que as antigas civilizações indígenas foram 
marcadas por grandes ideias e tecnologias, cuja 
compreensão real nem sequer ainda alcançamos, 
mas, inquestionavelmente, a grande marca carac-
terística de nossos ancestrais – e nesse quesito 
não apenas os índios – era a espiritualidade. Ao 
contrário de hoje, o espiritual não era algo sepa-
rado, era real, presente, pulsante. Se vivia a ideia 
do espiritual na mesma proporção que se vivia 
a realidade material. Não existia momento para 
louvar os ancestrais, manifestar louvor ao cria-
dor ou amar sua criação; para que definir tempo 
quando a vivência é completa e intensa em suas 
realidades??? A natureza era um santuário, a sala 
de encontro entre irmãos: os que viviam nela era 
para ter contato com as experiências humanas e 
os próprios homens.  Enquanto discorria sobre o 
tronco Tupi, refletia sobre a capacidade de se ver o 
espiritual em todo momento da vida se forma na-
tural, comum e irmanada. A constelação do Cruzei-
ro do Sul, por exemplo, foi altar de muitas preces 

realizadas dentro do templo interior de cada um. 
Os templos físicos eram locais assinalados para o 
encontro coletivo mas nunca limitador da busca 
do espiritual. Então, percebemos o quanto nos 
afastamos de nossas origens e nos enganamos 
quando o assunto é o espiritual. A fé que antes era 
vivida constantemente passou a ser uma espécie 
de mesa de chá para a qual só nos dirigimos a fim 
de manter contatos sociais e mesmo assim com 
horário, pose e modelito predefinidos. Os ritos se 
tornaram momentos maçantes, em que de tudo 
se pensa, menos no que deveria ali se pensar. A 
fé se tornou algo industrial, se produzem fiéis aos 
montes, sem preparo, sem consciência da fé, com 
ameaças de um calabouço de fogo ardente em vez 
de um céu de nuvens a quem, pura e simplesmen-
te, acreditar que é o certo e defender essa ideia 
com unhas e dentes, mas também com pedras e 
paus se for preciso. A espiritualidade se tornou 

status, sim, é algo chique ser espiritual, até Glória 
Kalil já está dando workshops de como ser fino 
em ações religiosas, com direito a dicas de como 
se portar em Celebrações Ecumênicas de forma a 
não agredir nenhum dos presentes, mas ninguém 
se preocupou ainda em ensinar os milhares de 
supostos líderes religiosos, de todas as correntes, 
a terem a ética de olhar o verdadeiro tesouro que 
habita em seus fiéis em lugar de olhar os tesouros 
de suas contas bancárias que insistem em se tor-
nar, há séculos, razão principal de paparicações, 
elogios, revelações, bênçãos e outras coisas mais, 
mas em nada colaborando realmente para a evo-
lução do homem. Tudo talvez fosse aceitável se ao 
menos pudéssemos ainda viver a fé de nossos an-
cestrais, viver a crença de que Deus está em todo 
lugar, que não temos horário para encontrá-lo, que 
a vida material pode ser vivida junto do espiritual. 
O dia da minha fé não é o dia da celebração cole-
tiva, o dia da minha fé é hoje, é agora, Quem não 
pratica sua fé é apenas religioso, e sua recompensa 
consiste apenas em um título religioso. Vivamos 
como nossos pais e mães ancestrais, vivamos a 
fé, vivamos a vida, vivamos a natureza, aspiremos 
pelo ser superior. Ao final de tudo é que se constata 
o quanto somos nada, o quanto somos pó e o quan-
to a enganação serviu para enganar apenas a nós 
mesmos, afinal, aquele a quem se poderia enganar 
sabe quantas vezes em toda a vida o fizemos ar de 
nossa existência, pois aquele que vive sem respirá
-lo já é morto mesmo estando vivo. 
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a Deus que nós temos que agra-
decer, pois nós somos os eleitos, 
os escolhidos pelo amor de Ma-
ria Santíssima e pela misericór-
dia de Jesus, que nos permite re-

tornar ao nosso lar de outrora, do passado, 
para que juntos na mesma família, juntos 
com aqueles que nós construímos o nosso 
amor, agradecer porque juntos: eu, o meu 
pai, a minha mãe, a tia Zane, nós fomos 
oportunizados.

Na nossa simplicidade, na nossa sin-
ceridade íntima, eles acreditaram que o 
meu pai podia mudar, que o André podia 
mudar, que a Tia Zane poderia adquirir no-
vos conhecimentos, que a minha mãe não 
ia tombar na loucura, porque o amparo 
chegou antes da dor. O Consolador já esta-
va no seu coração, minha mãe, a doutrina 
espírita, por isso nós não nos perdemos, 
nós não enlouquecemos e quando nós tes-
temunhamos a dor da separação nós já es-
távamos abraçados com Jesus. E isso nos 
fortalece, e o que é maior, pai, é a grandeza 
dessa bondade. Nós nunca nos separamos, 
esta é a verdade, eu aqui estou e vocês es-
tão comigo todos os instantes e a gente vai 
prosseguindo e quando eles observaram 
em nossos corações a vontade de sermos 
diferentes e não querermos aguardar o 
amanhã foi aí que nós fomos convidados a 
ingressar nesse projeto tão grandioso.

Nós decidimos mudar a vida e o rumo 
de centenas e milhares daqueles que co-
nosco estão na mesma história, e isso que 
é grandioso. Se eu mudo minha intimidade, 
se o André muda a intimidade, nós arras-
tamos milhões, centenas. Se o Manu, se a 
tia Zane, se você, pai, quando abandonou a 
bebida, você fez com que centenas de legi-
ões fossem convidadas também a mudar a 
sua intimidade e foram muitos aqueles que 
aceitaram, por isso, pai, o teu mérito, por-
que você conseguiu arrebanhar muitos que 
como nós estiveram perdidos sem rumo no 
passado, mas nós decidimos mudar e essa 
mudança mexeu com o Universo, pai.

O que nós estamos fazendo aqui hoje 
sacode e treme o outro lado do mundo. 
Quando vocês concentram e pedem por 
uma criança no extremo, lá na África, nós 
rasgamos a terra e aquela energia inten-
sa toma o peito dessa criança, aquece, é o 
amor, e assim nós vamos deixando as nos-
sas sementes neste mundo. 

Vencemos as nossas batalhas intimas e 
Eles nos estudam, nos estudam para poder 
ajudar aos outros que não conseguiram 
como nós serem vencedores. Eu me sin-
to abraçando o Universo todo porque nos 
abraça Jesus e essa força é que nos conduz, 
não deixemos o nosso trabalho cair no es-
quecimento, não tenhamos ouvidos para 
as críticas maledicentes e irônicas, porque 
nós sabemos e temos a certeza do que te-
mos, para o que viemos e o que devemos 
fazer.

Jesus nos abençoe, abençoe a minha alma 
minha mãe, abençoe o meu coração meu pai, 
que Jesus possa abençoar a todos nós.

Eu tenho muito honra e muito orgulho 
de vocês, nós vamos longe, pai, nós vamos 
longe...

MARCO ANTONIO NARDEZ BRANCO 
(espírito)

mensagem psicofonada por: marco an-
tonio N. Branco (espírito)

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

luz”

Mudando a história  
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aí de casa aos 16 anos, e vivi experiências 
que nenhum dinheiro ou estudo puderam 
suportar. Já no exterior, aprendi coisas in-
teressantes como lavar, passar, cozinhar e 
limpar minha própria bagunça. Não que 

eu não seja limpinha, sempre fui obcecada com 
limpeza e organização, mas com uma ajuda sempre 
é bom, né! Quando ainda adolescente, na casa da 
família “inglesa” que morei, descobri que não havia 
“doméstica” para ajudar na casa. Foi um choque. 
Mas hoje acho engraçado. Como coisas tão simples 
e corriqueiras, que a gente pode fazer, eu não fazia?

Hoje há uma transformação no Brasil, onde as 
empregadas domésticas são raras e caras. Além do 
salário, suas exigências aumentaram, poucas acei-
tam dormir no emprego, trabalhar à noite e fins de 
semana. E as famílias de classe média estão sentin-
do na pele as dificuldades. Isso trouxe uma mudan-
ça na rotina dentro da casa, onde o homem ajuda a 
mulher nos afazeres. Dizem que os homens brasi-
leiros ajudam apenas 4 horas por semana. Já os es-
candinavos ajudam 18 horas. Mulheres, na falta de 
empregada, casem com um dinamarquês (rsssss).

Milhares de profissionais brasileiras viajam ao 
exterior dispostas a trabalhar como domésticas ou 
cuidadoras, pois além do salário alto, são respeita-
das e valorizadas. E raros os laços patrão/funcio-
nário como se vê no Brasil, referindo essas profis-
sionais a seus empregadores como clientes, e não 
patrões. E estas evitam trabalhar com e em casas 
de brasileiros, devido à postura autoritária dos pa-
trões, o modo senhorio/serviçal, cálculos e atrasos 
nos pagamentos. Ter uma doméstica trabalhando 
fixo e diariamente como no Brasil pode render uma 
quantia boa, de uns US$ 5.000 (R$ 17 mil), ou seja, é 
uma profissão de luxo que nem todos podem pagar. 
Muitas trabalham por horas/pagas, normalmente 
2 vezes por semana entre 2 e 4 horas por dia. Sen-
do assim, têm vários clientes; saem de uma casa e 

correm para outra. O trabalho é puxado, cansativo 
e corrido. A pessoa não tem tempo para comer, ba-
ter papo, enrolação. Cada hora é valiosa e o retorno 
financeiro também. E como os brasileiros sobrevi-
verão sem a empregada doméstica? Bom, terão que 
se educar e aprender a limpar sua própria sujeira, 
colocar sua roupa suja na máquina, pendurar, lavar 
seu próprio prato, trocar o lixo e manter a casa lim-
pa, deixando o puxado para a diarista (se tiver). Se 
a diarista perder tempo lavando seu prato, a sujeira 
pesada ficará para trás. Muitas não aceitam traba-
lhar além da hora combinada, pois o outro cliente 
está esperando. Portanto, brasileiros, se eduquem. 
O fim das domésticas no Brasil caminha para o 
mesmo modelo dos países avançados.

Na visão de uma brasileira britânica sobre as do-
mésticas brasileiras, isso é um aspecto da socieda-
de brasileira que a deixa envergonhada. “A empre-
gada estava de folga e ofereci cozinhar para a minha 
família. A maioria adotou o discurso do ‘deixa dis-
so’, ‘Imagine! Deixa que a gente chama uma pizza!’”. 
Cozinhar não era normal. Lavar a louça, jamais! 
Minha família brasileira é de classe média, com 
médicos, engenheiros e advogados. E minha família 
inglesa também. A diferença? Todo mundo cozinha, 
lava louça e arruma a própria casa. Na Inglaterra, 
ter uma empregada cuidando de tudo é coisa de pa-
ródia de aristocrata inglês. Também sempre estra-
nho quando vejo em prédios um elevador "social" 
e outro de "serviço", e as babás e empregadas de 
uniforme ou com suas roupas brancas. Eu não sei 
como reagir. Usar o elevador 'social' faz com que eu 
me sinta muito envergonhada. Deixar o meu prato 
para uma empregada de uniforme lavar faz com 
que eu me sinta muito envergonhada. A segregação 
e o regime de servidão praticados pela classe média 
do Brasil me deixam muito envergonhada. Por que 
sinto essa sensação? Porque, ainda que more longe, 
sou parte deste país. Em Londres, onde eu cresci, 
existe desigualdade social, econômica e racial que 
também é visível no dia a dia. Oxford, a universida-
de onde estudo, tem poucos estudantes de classes 
mais pobres. Não há utopia na Inglaterra. Por outro 
lado, não me parece existir um sistema de dessen-
sibilização tão forte. Quando eu era criança, estudei 
em uma escola pública, brinquei no parque públi-
co, e não convivi com instrumentos tão óbvios de 
segregação no dia a dia. São as damas de branco e 
o apartheid à brasileira. Peço desculpas se ofendi 
alguém com minha crítica. Minha sensação vem das 
experiências que tive do Brasil que nunca irão re-
presentar o todo. Eu gostaria muito de saber o que 
jovens da minha geração acham deste assunto e se 
eles acham que a mentalidade está mudando no 
Brasil. O que vocês acham? Boa reflexão!

Domésticas - Luxo e 
apartheid à brasileira

S
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u me mudei. Mudei de cidade. Mu-
dei de casa. Mudei vida. Depois de 
28 anos morando em Cuiabá me 
mudei para Sinop-MT. Não imagi-
nei que estava tão cristalizada, por-

que viajo muito, conheço pessoas do mundo 
inteiro, logo, pensei: vai ser moleza; não está 
sendo. “Voltar pra casa” não é apenas físico, 
é altamente emocional, é voltar pra compor-
tamentos conhecidos, emoções recorrentes, e 

o mais desafiador: voltar pra crenças de uma 
vida inteira. É me perceber tendo um compor-
tamento que antes era automático, mas que 
agora, além de ser percebido, não cabe mais. 
É como diz meu amigo Mousinho, “construir 
o avião em pleno voo”. Percebo a importância 
de buscarmos a mudança, viajar (viajar traz 
o inesperado, quanto menos viajo, menos me 
desafio e cresço), mudar os móveis, a rota diá-
ria, a comida, conhecer pessoas diferentes do 
círculo de convivência, ler assuntos variados, 
enfim, sair do trilho de vez em quando. Per-
cebi que meu trilho estava me deixando mui-
to segura de mim, e isso é um veneno. Situ-
ações, locais, pessoas conhecidas me trazem 
segurança, mas criam ‘certezas ilusórias’, vou 
ficando descuidada. Não mudar é cristalizar 
crenças, hábitos, emoções, o destino. Como já 
disse Gabriel O Pensador: “Mude, que quando 
a gente muda o mundo muda com a gente, a 
gente muda o mundo na mudança da mente, e 
quando a mente muda a gente anda pra fren-
te. E quando a gente manda ninguém manda 
na gente”. Pra eu ‘mandar’ em mim mesma eu 
preciso me enxergar, reconhecer os obstácu-
los que estão me impedindo de estar onde eu 
gostaria de estar e mudar. Portanto meu dese-
jo pra você hoje: mude-se. Fique bem.

E

Mude-se

oger Mello é um jovem talento da 
ilustração brasileira que, com es-
tilo próprio e linguagem pictórica 
renovadora, abre novas perspec-
tivas para a educação visual das 

crianças do país. Primeiro brasileiro a vencer 
na categoria ilustração do Prêmio Hans Chris-
tian Andersen, ele é conhecido pelo trabalho 
como autor de belíssimos livros-imagem, títu-
los sem texto cujas histórias são conduzidas 
apenas por ilustrações.
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As histórias e 
ilustrações de 
Roger Mello

A obra Maria Teresa (1996), publicada pela 
Editora Agir, ganhou o Prêmio Melhor Ilustra-
ção - FNLIJ (1996) e foi selecionada para a 
Lista de Honra – IBBY – 1998. Nesta obra, está 
como autor e ilustrador do texto, e demonstra 
grande sensibilidade para os temas ligados ao 
regionalismo e às coisas do Brasil, contribuin-
do para enriquecer uma vertente da produção 
cultural para crianças voltada para a confi-
guração de uma identidade nacional e para o 
resgate dos nossos valores.

Maria Teresa narra seu cotidiano como 
carranca ao longo do rio, contando-nos his-
tórias tristes, histórias de amor, de medo e 
de festa, numa conjunção entre mundo real 
e imaginário com que o pensamento infantil 
tanto se identifica. Conta também seus medos 
e sua coragem ao enfrentar e vencer o mons-
tro Bicho-d’água, que assombra e aterroriza a 
todos os que vivem no rio.

As ilustrações de Roger Mello, por serem 
tão singulares, colocam o autor no cenário da 
literatura brasileira voltada para crianças e 
jovens, mas também encantam os adultos que 
têm o privilégio de conhecê-las.

R
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Quando consumido com moderação, o chocolate pode ser rico 
em substâncias antioxidantes que protegem o organismo dos 
radicais livres.  É recomendado o consumo em sua versão mais 
amarga (entre 50% e 70% cacau). Pode aproveitar, mas com 
moderação. Se alimentar melhor #esseéplano

Pra pensar  

“Os mais perigosos inimigos não são aqueles que te odiaram 
desde sempre. Quem mais deves temer são os que, durante um 
tempo, estiveram próximos e por ti se sentiram fascinados.”

     Mia Couto

... e como sei disso! Muita oração na causa. Boa quinta, boa 
semana, amigos-leitores. Um beijo!

Dra. Mara Kenia Dier sendo modelo do estilista em 
dia de evento na Corpo e Arte. Ele, Vitor Zerbinato, 
mostrando como uma camisa segunda pele pode  
mudar e valorizar qualquer look. Coluna social, 
aqui também ensina!

Alunos do 3º Ciclo e do EJA aprendem a história 
de Cuiabá em City Tour

Ensinar a história da capital mato-grossense através de aulas 
de campo, de forma que os alunos possam ver de perto os locais 
onde aconteceram fatos importantes da cidade. É este o objetivo 
do City Tour do Projeto Educando para a Cuiabania, da Secreta-
ria Municipal de Educação (SME), em parceria com a Secretaria 
Municipal de Cultura, Esportes e Turismo e Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos.

Segundo a assessora pedagógica da Coordenadoria de Pro-
gramas e Projetos da SME, Andréia Mesquita Foratto, a proposta 
de realizar esta aula de campo é resgatar o Centro Histórico de 
Cuiabá. “Os alunos que participam do City Tour recebem infor-
mações sobre ruas, palácios, praças, teatro, cinemas dentre outros 
pontos de suma importância de Cuiabá e de nossa região, bem 
como das transformações no espaço geográfico desde a fundação 
da cidade”, explica a assessora.

... adorei saber! 

Veja Comer e Beber 

Acontece hoje, dia 26, a entrega dos prêmios para os melhores 
bares, restaurantes da cidade. As categorias são várias. Eu fui 
jurada com muito prazer e hoje vou ter a honra de entregar um 
dos prêmios a um dos vencedores. Toda a logística é de SP. As 
avaliações aconteceram há meses e o sigilo era um dos itens do 
convite. Por aqui, a Pau e Prosa, tendo a supercompetente Ana 
Peron à frente, coordena os convidados, listas e toda a estrutura 
da festa que vai acontecer logo mais no Buffet Leila Malouf. Na 
semana que vem, conto todos os vencedores. Cuiabá é referência 
na qualidade de seus restaurantes, seus bares e de que tudo por 
aqui tem a mais alta qualidade. Orgulho define!

Lindíssima como sempre e chiquérrima 
Marisa Ferraz, com um legítimo e eterno Vitor 
Zerbinato  em dia de evento do estilista. Sou fã!

Amo muito todas elas e acho 
esta foto talvez uma das me-
lhores que temos, em toda a 
nossa história de vida, e lá se 
vão mais de 40 anos – uhuu!: 
Adriana Crepaldi, a minha 
pessoa (a foto é da festa de 
aniversário dela, no final 
do ano passado), Natasha 
Slhessarenko e ainda Lorian 
Bouret. A gente vive junto e a 
gente se dá bem... 

Achismo: dinheiro sem fama não adianta... 

Tenho visto uns novos personagens surgirem na cidade. 
Pagam para aparecer. Não por serem profissionais, ou interes-
santes, mas aparecer, apenas. Viram youtubers, compram canais, 
seguidores. Eu não tenho nada contra. Estou apenas pensando 
alto e compartilhando tais altos pensamentos com vocês, meus 
amigos-leitores. Penso, porque sinceramente, tenho dificuldade 
para entender. A vida está estabelecida – para a maioria sempre 
esteve –, mas acham a vida tão interessante – é o contrário, ób-
vio que o buraco emocional precisa ser tratado – que precisam 
contar para o mundo toda a felicidade e suas lindezas, da hora 
que acordam até quando dormem. Penso, ainda alto, que essas 
"estorinhas" já não vingam mais. Penso que a verdade cada vez 
mais é o que custa mais caro no mundo real. Penso, ainda, que 
quem é de verdade sabe quem é de mentira e não perde tempo 
em dar moral para tamanha’$ vaidade’$. Oh! Senhor Bom Jesus 
de Cuiabá, quem irá nos salvar???!!! 

Priscila Lino, sempre querida, simpática e antena-
da em moda, segue os passos de sua mãe Silvia no 
comando da Maison do Duque de Caxias. Na foto com 
sua princess Maria Eduarda. Lindas!

Bailinho BB = Baracat+Bianchini

Dia 29 de junho, na véspera da megasuperultrafesta Feijoada 
de Inverno 2018, vai acontecer o Bailinho BB, na Villa Glamour, 
uma pousada muito charmosa, com um gramado lindo, que será 
transformado pelo superdecorador Marcos Correa num ambiente 
de memória afetiva total. Dos anos 80 até hoje, muitos objetos de 
decoração, muitas cores, muitas referências lindas. Vai ser open 
de alguns itens. E o mais importante é que vai ser uma festa com 
boa música e muitos amigos juntos, e unidos numa vibe linda e 
totalmente do bem. Agradeço imensamente ao meu amigo Fer-
nando pelo convite em fazer com ele a festa. E vou fazer o meu 
melhor. Vai ser lindo. Vamos? Mais informações no meu whats: 
9 9215- 9232. UHuu!!!
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