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Bem-vindo a

Nova Várzea Grande
Prometida para ser o polo industrial do Estado, a
verdade é que Várzea Grande nunca decolou como
tal e sempre foi vista como o patinho feio da Baixada
Cuiabana. Na capital, as piadas mais leves lembravam
a ausência de prédios, as mais pesadas denotam o
preconceito racial e social com a população da cidade

ENTREVISTA DA SEMANA

do outro lado do rio Cuiabá. Agora, construtoras
oferecem novos endereços para quem quiser investir e
morar lá. Mas nem tudo são flores, como mostra nossa
matéria de capa, mesmo com nomes bonitos como
Florais da Mata, Chapéu do Sol e Parque Genebra.
Pgs. 4 e 5

José Cruz Agência Brasil

Mais ilustre personagem de
MT esquecido no estado
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MPE X Emanuel

fred gustavos

153 ANOS DE RONDON

Se cassado, prefeito será o
1º da história de Cuiabá
RODRIGO JANOT FALA AO
CIRCUITO mATO GROSSO
O ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot estará
em Cuiabá no dia 17 de maio para palestrar sobre combate à
corrupção a estudantes no Centro de Eventos do Pantanal. Janot
é um dos responsáveis pelos processos da Operação Lava Jato e
por apresentar duas denúncias contra o presidente Michel Temer
no Superior Tribunal Federal (STF). Bacharel e mestre em
direito, o mineiro que também denunciou ao STF corruptores e
corrompidos de peso como os irmãos Joesley e Wesley Batista,
do grupo JBS, Moreira Franco, Eduardo Cunha e Geddel Vieira
Lima, concedeu uma entrevista bate-pronto ao Circuito Mato
Grosso na qual fala sobre a quase impossibilidade de prescrição
dos crimes imputados ao atual presidente da República, Michel
Temer (MDB), da prisão de Lula e vários outros assuntos.
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BLAIRO E SÉRGIO

PGR denuncia ministro e
ex-deputado por caso TCE
Pg.7

GRANDE EXEMPLO

Cuiabano de 21 consegue
feito inédito no atletismo
Pan.2

A FARSA DO COLECIONISMO
Com curadoria de Jacqueline Hoofendy (RJ), um de nossos
talentosos colaboradores, o artista fotográfico FRED
GUSTAVOS participa neste final de semana da FOTO FEIRA
CAVALETE #8 que acontece no MIS em São Paulo. No
sábado 5 de maio abre às 12h e no domingo 6 de maio às 11h,
tudo dentro da programação do Maio Fotografia, evento anual
de fotografia do Museu. Quer mais dicas de cinema, teatro e
circuito cultural? O seu guia semanal está digoreste!
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Nova sede, Velhos
problemas em VG

JLSiqueira

entre aspas
“Na hora em que essas coisas vierem à tona e nós tivermos um marqueteiro
experiente, competente, maduro, como nós estamos atrás, não tenho dúvidas
de que nós vamos vencer essas eleições.” Deputado Wilson Santos (PSDB) que afirma

A

cidade de Várzea Grande
sempre teve sonho de se tornar
importante polo industrial
no Estado. Também buscava
crescimento e reconhecimento
de empresários com promessas para a região
que nunca chegaram a sair do papel. Grande
parte do problema é a falta de infraestrutura
básica, que afugenta, também, os próprios
várzea-grandenses mais abastados.
Nesta semana, o Circuito Mato
Grosso traz uma visão panorâmica sobre a
solução encontrada pelo mercado imobiliário,
que oferece uma “Nova Várzea Grande”, aos
mais ricos, vindos da capital ou moradores
de lá. Essa nova cidade, construída na região
do distrito da Passagem da Conceição,
convenientemente distante da velha, porém,
mal foi loteada e já possui problemas com o
Ministério Público Estadual. Com a chegada
do 153º aniversário do Marechal Cândido
Rondon, mato-grossense de origem indígena
que desbravou o Brasil, fizemos também um
apanhado sobre sua história e relevância.
E há muito mais nesta edição, como a
entrevista da semana, com o ex-procurador
da República Rodrigo Janot, responsável
pelos casos da Lava Jato e por duas denúncias
contra o presidente Michel Temer. E as
denúncias e investigações movidas contra os
chefes do Executivo estadual e municipal,
Pedro Taques (PSDB) e Emanuel Pinheiro
(MDB). Por fim, tem a história do matogrossense Matheus de Assis Silva, de 21
anos, que venceu o Campeonato Brasileiro de
Atletismo na prova dos 800 metros, categoria
sub-23, e muito mais. Aproveite a leitura.

que não há dúvidas de que o governador Pedro Taques será reeleito em outubro deste ano.

“Eu vou assinar junto com o vereador Luis Cláudio o requerimento 005/2018,
que trata do pedido de investigação dessa onda de denuncismo que um
determinado veículo de comunicação está fazendo sobre a Câmara Municipal de Cuiabá, com certeza a mando de alguém, com objetivo de denegrir
esta Casa.” Vereador Toninho de Souza (PSD) sobre a proposta de investigação do colega
parlamentar Luis Carlos Sodré (PP) para investigar uma série de reportagens veiculadas pelo
apresentador Everton Pop, no Programa do Pop na TV Cidade Verde/Bandeirantes, que também
já foi vereador por Cuiabá.

“Um estado que não repassava os valores dos poderes em dia é um estado
quebrado, em que falta autoridade. É má gestão.” Carlos Fávaro (PSD), que deixou
a vice-governadoria do Governo de Mato Grosso para concorrer a uma vaga no Senado, sobre
a gestão do seu ex-aliado Pedro Taques (PSDB).

“Sim. Rompemos a barreira da Lei de Responsabilidade Fiscal em razão dos
aumentos dados pela administração passada.” Governador Pedro Taques (PSDB)
ao afirmar que o Estado rompeu com a legislação em relação aos gastos com folha salarial por
conta de aumentos concedidos pelo ex-governador Silval Barbosa.

“Trata-se de mais uma notícia que a gente fica sabendo em ‘primeira mão’
pela imprensa. É sempre assim: eles pesam e elaboram projetos sem a nossa
participação.” Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde de Mato Grosso,
Oscarlino Alves, que desabafou dizendo que desconhece o projeto de lei elaborado pelo governo
para criar um Plano de Demissão Voluntária (PDV).

“Nós tínhamos um prazo para o Mauro Mendes.
Eu sabia desse prazo ao entrar no PDT. Respeitei.
Mas esse prazo já se esgotou. O prazo era 30 de
abril, aí o Jaime deu prazo de 20 de maio. Então
o DEM deu outro prazo. Acredito que não precisamos mais ficar esperando o Mauro Mendes e
muito menos o DEM. O DEM faz parte do governo
Pedro Taques.” Deputado estadual Allan Kardec (PDT)

que defendeu que, sua legenda e no grupo de dissidentes da
base aliada ao governo, não esperem pela decisão de Mauro
Mendes (DEM) de se candidatar ao cargo de governador nas
eleições deste ano.

#bombounarede
#INCÊNDIO EM SP
Fato triste foi registrado na madrugada do dia 1º, quando um prédio
desabou após incêndio em um dos andares. O local, o Edifício Wilton Paes
de Almeida, no Largo do Paissandu, em São Paulo, foi, há décadas, um
ponto modernista e de luxo, e considerado um dos patrimônios do município, e sede de uma importante companhia. Após ser fechado, ele foi
ocupado por 146 famílias, de forma irregular. Na madrugada desta terçafeira, as pessoas, que já não tinham um lar próprio, perderam a moradia,
os pertences e até animais de estimação. Cerca de 50 pessoas estão desaparecidas, sem informações se estão sob os escombros ou não. O caso
mobilizou a população, que tem enviado doações às vítimas.

fatos da semana
reprodução

APÓS REIVINDICAÇÃO

Estudantes da UFMT
impedem que reitoria aplique
o ajuste na refeição do RU

reprodução

implantação da nova política de
alimentação. Essa medida cautelar tem validade até o mês de
maio de 2018. O documento foi
carimbado, assinado, depois lido
na presença dos manifestantes,
que comemoraram a conquista
com palmas e gritos.
Entenda o caso.
No mês de fevereiro, a UFMT
publicou um comunicado explicando que devido a cortes no
orçamento da instituição, era
necessário fazer ajustes no valor
cobrado pela refeição servida
no RU, que atende, por dia, demanda média de 900 cafés da
manhã, 2.800 almoços e 1.500
jantares. A mensagem enfatizava que a medida foi tomada para
manter o reequilíbrio financeiro
para o cumprimento de compromissos de manutenção.

Taques aumenta verba
indenizatória de oficiais de
Justiça em quase R$ 1 mil
esde sábado (28), a verba indenizatória dos
oficiais de justiça subiu
de R$ 3,8 mil para R$ 4,6 mil. O ato
foi assinado pelo governador Pedro Taques (PSDB) e publicado na
sexta (27), para ser publicado no
Diário Oficial do dia seguinte. Esse
aumento de 17% causará impacto de R$ 4 milhões no orçamento
anual do Judiciário. A cada mês,
o incremento custará R$ 336,6
mil aos cofres públicos. Taques
atendeu ao solicitado pelo projeto
de lei 92/2018, incidente sobre a
Verba Indenizatória para Atividade Externa (Vipae), um dos benefícios a que oficiais de justiça (nem
todos concursado) têm direito.
O Tribunal de Justiça (TJ)
elaborou um documento no qual
Taques se baseou para atender o
pedido, pois “há previsão e dis-

ponibilidade orçamentária para
concretização do feito, limitando
ao quantitativo de 750 servidores e ao valor unitário de R$ 4,6
mil”, segundo consta em parte
do estudo. A Vipae de R$ 3,8 mil
fora estabelecida desde 2015 e
foi reajustada, portanto, há dois
anos. Esse dinheiro é para o oficial colocar combustível e realizar
manutenção do veículo utilizado
por ele, sempre de propriedade
do mesmo.
Por atraso no repasse desse
dinheiro, oficiais de justiça simplesmente deixaram de realizar
as entregas de mandados judiciais em todo o Estado. A Ordem
dos Advogados do Brasil de Mato
Grosso (OAB-MT) cobrou o Tribunal para a regularização dos repasses. Foi atendida e as entregas,
regularizadas.

a próxima terça-feira
(8) os municípios vão
apresentar a dimensão
do rombo que o desvio de repasses do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)
causou nas 141 prefeituras de
Mato Grosso. Os números serão
apresentados na reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) dos Fundos, que também
investiga o desvio no repasse do
Fundo Estadual de Transporte e
Habitação (Fethab).
Segundo o deputado Allan
Kardec (PDT), que também é professor, todo dinheiro do Fundeb
provém de fundos federais e, segundo a Lei nº 11.494, de 2007,
deve ser repassado de forma automática para a sua finalidade,
sustentar a educação. “O governo

reteve um dinheiro que não é dele
e sem comunicar às prefeituras. A
lei do Fundeb prevê automaticidade: arrecadou, o Estado tem que
repassar. O Estado patrocinou o
empobrecimento dos municípios
retendo esse dinheiro”, afirmou
o deputado em entrevista ao Circuito Mato Grosso. Foi o auditor
do Estado Emerson Alves Soares
quem confirmou retenção de pelo
menos R$ 331 milhões do Fundeb.
Um relatório da Controladoria Geral do Estado (CGE) demonstrou
que, entre janeiro e dezembro de
2017, o governo reteve R$ 331
milhões do Fundeb. A verba que
deixou de ser depositada durante
o ano foi repassada no final de dezembro. Assim, o Estado depositou R$ 1,886 bilhão no Fundeb em
2017. A grande questão não seria
o valor, mas sim a forma como foi
executado esse repasse.
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Assembleia investiga desvio
de até R$ 500 milhões de
verba da educação
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A

cadêmicos da Universidade Federal de
Mato (UFMT) realizam
desde o dia 21 abril vários protestos no campus da capital para
reivindicar mudanças na política
de alimentação anunciadas pela
reitoria na cobrança da refeição
vendida no restaurante universitário (RU). Na semana passada,
os estudantes fecharam uma das
entradas da instituição, impedido o acesso do público. Os manifestantes armaram barracas na
portaria e outro grupo invadiu a
sala da reitoria para acampar no
local e exigir que a medida fosse
revogada.
Diante da manifestação, o
vice-reitor, Evandro Aparecido
Soares da Silva, assinou um documento escrito à mão, suspendendo a cobrança prevista pela
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PÉROLAS
“Garrados no ódio”
A cerimônia de casamento da filha do ministro
Blairo Maggi movimentou a cena política e social
da capital. Em pleno fervo de véspera eleitoral,
muitos desafetos se esbarraram pela festa, como o
governador Pedro Taques e o ex-vice-governador
Carlos Fávaro. Quem viu a troca de olhares garante que era ódio puro. Também, pudera... além de
“desembarcar” do governo, Fávaro saiu fazendo
graves críticas! Agora pergunto: onde estava ele
este tempo todo? Tem gente que perde a chance
de permanecer calado...
O cacique está com tudo!
O deputado Carlos Bezerra, que há poucos dias
rechaçou qualquer possibilidade de pendurar as
chuteiras – com nove mandatos consecutivos –
provou que está com tudo mesmo! Publicação desta
quarta-feira (02) do Diário Oficial da União traz
a nomeação de sua esposa, Teté Bezerra, como a
nova presidente da Embratur (Empresa Brasileira
de Turismo). Uma chancela e tanto dentro do cenário político, que prova que o velho cacique do
PMDB mantém não só o poder como também o
prestígio. Ainda que o mandato seja breve, esperamos que Teté possa olhar para as mazelas matogrossenses do setor.
Perguntar não ofende
Será que a recente investigação do Ministério Público sobre os altos valores gastos pela Casa Civil
com diárias – mais de R$ 754 mil só em 2017, de
acordo com o MP – não poderia se estender àquela
viagem à China feita pelo governador e comitiva
no mesmo ano? É que a visita de Pedro Taques e
companhia ao berço da Grande Muralha custou
estimados R$ 116.686 em diárias somente para os
dez dias por lá (entre os 3 e 12 de novembro). O
valor é baseado na cotação do dólar daquela sextafeira, dia 10, de R$ 3,26. A GCom esclareceu à

época que pagou somente as despesas de 11 das 54
pessoas que integraram aquela comitiva. Claro que
continua não sendo pouco o que gastou a Casa Civil,
mas comparando que isso foi ao longo de 365 dias,
enquanto a ida à terra do Bruce Lee durou só 10,
não precisa ser matemático pra entender que isso é
quase 15,5% do valor gasto em um ano inteiro ou
12 meses ou muito para um terço de um único mês.
Desceu quadrado
O senador licenciado e ministro da Agricultura
Blairo Maggi (PP) não gostou nem um pouquinho
da denúncia apresentada pela procuradora-geral da
República Raquel Dodge envolvendo o nome dele
ao Supremo Tribunal Federal por suposta participação numa tramoia de compra e venda de vaga de
conselheiro no Tribunal de Contas do Estado (TCE)
por um nada módico preço de R$ 12 milhões. Feito
aquele comercial de cerveja, os mais próximos do
senador disseram que ele engoliu a história de um
jeito quadrado, e o próprio também não fez questão
de esconder a azia na nota divulgada à imprensa
sobre o caso. Para ele, nada além de notícia velha,
pois tanto ele quanto a denúncia já foram objeto de
investigação em 2014. Pelas mãos do ministro Dias
Toffoli, há dois anos, e arquivado por falta de provas.

A prefeitura de Vila Rica
informa que foi contratada
uma empresa especializada
em locação de estrutura de rodeio para a festividade do 32º
aniversário do município, que
acontecerá entre os dias 10 e
13 de maio. A contratação da
empresa foi feita pelo processo
licitatório nº 36/2018, Inexigibilidade nº 4/2018. A empresa
responsável será a Dydayr
Parreira Eventos Ltda – ME,
e o preço global do contrato
é de R$ 145 mil, sendo que o
pagamento será efetuado com
50% na assinatura do contrato
e 50% após a realização do
evento. A informação foi publicada no Diário Oficial do
Estado do dia 27 de abril.
FORNECIMENTO DE REMÉDIOS

A Secretaria de Estado de
Saúde (SES-MT) torna público
que realizará licitação para
registro de preço para futura
e eventual compra de medicamentos oncológicos destinados a cumprimento de decisão
judicial. Inicialmente haverá
cadastramento de propostas
desta quinta-feira (3) até o dia
15 de maio. A abertura da sessão e das propostas será no dia
15. Para quem quiser maiores
informações, o edital está
disponível no portal http://
aquisicoes.gestao.mt.gov.br/,
onde será realizada a sessão

pública e todas as operações
relativas ao certame.
CONTRATAÇÃO PARA COFFEE
BREAK

A Secretaria de Estado de
Trabalho e Assistência Social
do Estado de Mato Grosso (Setas-MT) torna público
que realizará Procedimento
Licitatório, na Modalidade
Pregão Eletrônico, do tipo:
Menor Preço, cujo objeto é
a contratação de empresas
especializadas na prestação
de serviços de alimentação
preparada, coffee break, locação de auditórios e salas
de apoio, equipamento de
sonorização e audiovisual e
confecção de camisetas, sacolas e bonés, para atender
as demandas da Setas e suas
unidades descentralizadas.
O lançamento do pregão e
envio de propostas é de 3 a
15 de maio. O edital está disponível no site da instituição.
PREGÃO PARA MATERIAIS
ELÉTRICOS

Um pregão presencial para
aquisição eventual e futura de
materiais elétricos será feito
pela Prefeitura de Tangará
da Serra, conforme publicado
no Diário Oficial do Estado. O
certame será realizado no dia
15 de maio, às 8h, na sala de
licitações da prefeitura. Os materiais licitados serão usados
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parte a “falta de provas” aludida por Blairo Maggi, a verdade
é que o caso foi contado e recontado nas delações premiadas
de gente diversa, de todo tipo, ligada ao senador ao longo da
carreira política, como o ex-governador (e sucessor dele no cargo,
apoiado por ele inclusive) Silval Barbosa, do ex-chefe de gabinete
de Silval, Sívio César Corrêa Júnior, e do empresário Gércio Marcelino Mendonça Júnior, o Júnior Mendonça. Se condenados na
denúncia de Raquel Dodge, entretanto, não é só a possibilidade
de cadeia que doerá tanto no atual ministro quanto no ex-deputado. Eles deverão devolver ao erário nada menos que os R$ 4
milhões que teriam custado a cadeira de conselheiro perdida por
Sérgio Ricardo.

Sobe

DESCE

Número de idosos cresceu 18% em cinco anos e ultrapassou
30 milhões em 2017, segundo IBGE.

Mato Grosso registrou aumento de 56 para 102 no número
de notificações de casos suspeitos da gripe influenza em uma
semana.

Ministério do Turismo estima que R$ 4,3 bilhões sejam
injetados na economia com o feriado do Dia do Trabalhador
(1º de maio).
Já o Ebit, órgão que mede a reputação das lojas virtuais,
espera que R$ 2,16 bilhões sejam movimentados no comércio
eletrônico no feriado do Dia das Mães.

CARTA CONVITE
ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Culpa do Silval

Em 2017, a Secretaria de Segurança Pública do Estado
registrou 4.542 ocorrências de ameaças contra mulheres de
18 a 59 anos.
O desemprego no Brasil cresceu de 12,3 milhões para 13,1
milhões neste primeiro trimestre do ano.

as mais comentadas
para atender às necessidades
das secretarias municipais. O
edital completo já está disponível no site da Prefeitura para
que os interessados possam
obter maiores informações.
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

A Prefeitura de Sinop informa que a empresa Centro
de Integração Empresa Escola – CIEE foi contratada (nº
6/2018) para a prestação de
serviços de agente integrador
de estágio, sendo responsável
por selecionar e administrar a
concessão de estagiários nas
unidades educativas e administrativas da rede municipal
de ensino de Sinop. Deverão
ser contemplados os alunos
de escolas públicas e privadas do município, para níveis
médio e superior. O valor total

do contrato celebrado foi de
R$2.535.942,78. O contrato
tem vigência até abril de 2019.
CONFECÇÃO DE APOSTILA

Em Rondonópolis, a Prefeitura torna público que será
realizada licitação para prestação de serviços de edição e
confecção de apostilas para o
cursinho pré-vestibular municipal gratuito (Zumbi dos
Palmares), visando atender à
Secretaria Municipal de Educação. O certame será realizado
no dia 14 de maio, às 8h30, na
sala de licitações da Secretaria
Municipal de Administração,
na Avenida Duque de Caxias,
no bairro Vila Aurora. Será registrada a proposta comercial,
bem como documentos de
habilitação para o certame.
O edital está disponível no
site do município.

30/04/2018 - Assembleia investiga desvio de até R$
500 milhões de verba da educação
Wanderley de Arruda: Assembleia investigando desvio
de dinheiro do Estado? É o fim da picada. Olhem para
dentro da própria casa, senhores deputados. Quem tem
condição de investigar quem?
Bueno Dias Marcelo: Tá na cara. É lógico que são desviados. É só fazer umas visitas às escolas, e fora a saúde.
Todos esses anos e agora que estão vendo isso. Estão com
vontade de trabalhar, hein!
Ercílio Francisco: Será que agora esses deputados serão
punidos com a perda do cargo e a devolução do dinheiro
e cadeia?
Juca Neto: Quem fiscaliza o Governo é Assembleia. Por
que será só agora no final do governo legalista estão
fiscalizando? É velha política do atraso, o toma lá dá cá.
Pedro Portilho: Será que essa fiscalização vai acontecer
mesmo? Esses deputados estão quase todos ao lado do
governo. Por isso que as coisas não acontecem.
29/04/2018 - Julgamento de Gilmar Fabris é adiado
pela segunda vez
Laís de Sá: Devolva a grana. Simples assim.
Maria José Costa Martins: Manda ele para Curitiba.
Orlando Lima: Não duvide de mais nada aqui em Mato
Grosso para proteger os bandidos políticos daqui. Todos
os deputados flagrados por imagens, ninguém fala nada
e eles estão por aí fazendo campanha. Cadê o TRE? Será
que estão na mesma panela, porque no MPE ninguém
acredita mais.
Cezar Granetto: O maior julgamento dele será nas urnas.
Faxina!
29/04/2018 - MPE pede afastamento do prefeito
Emanuel Pinheiro
Maria de Fátima Camargo Barroso: Adorei, até que
enfim alguma atitude foi tomada!
Bueno Dias Marcelo:Nem acredito. Ufa! Já era pra estar
é preso.
26/04/2018 - Deputados aprovam projeto de empréstimo de R$ 51 milhões para compra de maquinário
Haron Alvares: O cara mendigando dinheiro do FEX para
poder pagar servidor, lascou com a saúde de Mato Grosso mesmo com superávit de 6 bilhões e está contraindo
dívida pro próximo gestor. Esse é a forma Pedro Taques
de gerir um Estado. Não é capaz de tocar bolicho na beira
de rodovia vendendo banana e está aí no poder.
Vando Matos:Espero que esse dinheiro não seja gasto
com política.

Paisagem Araguaia

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

Nova Várzea Grande: ilha dos

Perímetro de 50 km no entorno da Passagem da Conceição

Por Rodivaldo Ribeiro e Celestino Carlos

A

cidade de Várzea Grande, à
parte sua promessa antiga de
ser polo industrial do Estado, é
hoje em dia pouco visada para
quem deseja fazer grandes investimentos. Ausência de infraestrutura básica (falta de rede de esgoto, ruas sem asfalto ou com este destruído,
abastecimento de água sofrível) sempre
foi o problema a afastar grandes empresas
até mesmo moradores mais abastados, que
sempre criaram ilhas de privilegiados em
meio ao caos.
As mais recentes delas avançaram agora
sobre a região do distrito da Passagem da
Conceição, localizada na parte ainda preservada do rio Cuiabá, em meio à vegetação
abundante. Lá, em uma área total de cerca de 40 quilômetros, estão sendo instalados diversos condomínios fechados, como
o Chapéu do Sol e mais um dos luxuosos
Florais da Construtora Ginco; no caso de
lá, apropriadamente chamado de Florais da
Mata (apesar do risco de embargo do empreendimento, devido a um pedido do Ministério Público Estadual, conforme matéria
nesta mesma página porque a concessão foi
para 621 unidades, mas estão sendo negociados 645 lotes).
Também há pontos turísticos como o Mirante do Pary (a ser construído na gleba do
rio Pari, uma sesmaria concedida pelo rei
do Portugal ainda nos tempos do Brasil colônia), a chamada Rota do Peixe e a própria Passagem da Conceição, além, claro,
da promessa de tranquilidade e paz de um
lugar localizado em meio à vegetação intocada e de frescor às margens do rio. “Eles
prometeram faz tempo que iam trazer um
monte de coisa pra cá, mas isso já tem anos
e a única coisa que chegou até agora foram
um corpos que acharam aí, além de vários
carros roubados, que agora, toda semana,
acham um aí”, contou à reportagem o aposentado seu Antônio (nome fictício), morador do distrito.
Sentado no meio da praça, conversando
com outros dois amigos, em meio às risadas irônicas deles, a preocupação é unâni-

me com os rumos a serem dados à região
em que moram há mais de 72, 40 e 30 anos,
respectivamente, pois todos “nasceram e
foram criados” ali. Mesmo o mais novo vê
com receio o que antes parecia progresso e
melhoria. “Estão fazendo tudo lá pro rumo
do Chapéu do Sol e do tal Florais, pra cá só
tá vindo o que não presta mesmo: bagunça,
lixo, corpos e carros desovados”, contou,
sotaque carregado, o ajudante de pedreiro
José (nome fictício). Ele lembra também que
lá “o pouco asfalto que tem é bem ruim”.
Os atrativos oferecidos pelas construtoras e corretores imobiliários incluem a

proximidade com a capital (cinco minutos de
carro), estrada boa, ponte duplicada (a Mário
Andreazza), fácil acesso ao aeroporto Marechal Rondon e vizinhos nobres como o novo
campus das Universidades Federal de Mato
Grosso (UFMT) e do Estado (Unemat), além
do Instituto Federal de Educação (IFMT), um
novo complexo jurídico e boa parte da administração da cidade. Já há pelo menos três
condomínios abertos e com gente morando
por lá, como o Parque Genebra.
A cerca de um quilômetro e meio do distrito, 15 minutos depois da conversa na Praça
da Passagem, uma equipe de reportagem do

Circuito Mato Grosso é recebida (sem se
identificar como tal) por um corretor no prédio da administração do Florais da Mata. Ele
oferece água e café, explica que aqueles são
os últimos lotes disponíveis, “todos os outros
já foram vendidos”, e inicia uma palestra sobre a oportunidade de investimento para se
ter uma propriedade nos mais de 600 mil m2
ocupados pelo condomínio.
“Por um preço muito bom [a saber, R$
216 mil, à vista, os menores, de 380 m2] vocês vão morar muito bem, perto de Cuiabá
e de todos os órgãos importantes de Várzea
Grande, além das universidades e um cen-

MP QUER EMBARGAR A VENDA DO FLORAIS DA MATA

M

al chegou a ser loteado e vendido (já há casas em fase de acabamento, inclusive) o primeiro
e único condomínio de luxo de
Várzea Grande já está sob a
mira do Ministério Público Estadual (MPE).
Em ação da promotora de justiça Maria Fernanda Correa da Costa, o residencial criado
e vendido pela Ginco Alfa Incorporações Ltda
teve o parcelamento do solo naquela região
considerado irregular.
Para Correa da Costa, os atos de desmembramentos, unificações, fusões e desdobramentos acontecidos na gleba de terras
originárias da Sesmaria do Pary geraram
imóveis e matrículas individualizadas irregulares e, por isso, ilegais, devendo, assim,
ser desconstituídas e anuladas. De acordo
com matéria do site O Documento, imóveis
e matrículas contrariaram leis federal e a
municipal de parcelamento do solo urbano.
Confirmada pelo MPE, há outra ação
da Promotoria do Meio Ambiente e Ordem
Urbanística da Comarca de Várzea Grande
questionando a correta destinação do esgoto
no local. Também não há muita informação
quanto à fonte de água que irá abastecer o
condomínio.
O início da denúncia, revelou a fonte
do site, começou com uma picada utilizada
pelos antigos moradores da região. Segundo
eles, a Ginco cercou esse lugar, os obrigando
a dar uma volta para chegar até suas casas.
A região é disputada por vários requerentes
e por isso considerada, como boa parte das
regiões de sesmarias, uma das problemáticas
do Estado quando o assunto é a titulação
dos imóveis, normalmente com dois ou mais
documentos de posse.
De uma área total de 284 hectares (ha),
foram desmembrados 60 ha para realização
do empreendimento Florais da Mata. Tudo
certo, tudo bonito. Entretanto, surgiram dois
problemas: o primeiro foi que entre 12 donos
da área, somente 10 fizeram acordo com a
Ginco, sendo que um deles faleceu há pouco
tempo, tornando a parte dele um litígio para
feitura de inventário e divisão dos herdeiros.
O segundo foi que o MP decidiu utilizar

o aplicativo Google Earth para comprovar que
antes de 2004 já existia uma passagem dos antigos moradores na área citada e admitida pela
empresa, dando razão e sustentação à denúncia.
A isso juntou-se o fato de os desdobramentos das áreas necessitarem de prévios
processos de aprovação de plano de loteamento
e arruamento. Para a promotora, os desmembramentos ocorreram somente de modo a
satisfazer o interesse privado, resultando em
“nítido prejuízo para o desenvolvimento da
cidade”. Os proprietários simplesmente fracionaram a extensa gleba de terras sem qualquer
aprovação prévia da municipalidade, plano de
loteamento ou arruamento.
Logo, o MPE recomendou à prefeitura de
Várzea Grande a não emisão do habite-se ao
Condomínio Florais da Mata até a correção de
todas as irregularidades. “Fica evidenciado que

ocorreram inovações viárias e prolongamentos
fraudulentos de ruas que se pretendem ilicitamente doar ao município de Várzea Grande,
destinadas a lugar algum, e sem que tenha havido um prévio resguardo de áreas proporcionais
de uso comum”, diz outro trecho da denúncia.
Correa da Costa considera que o objetivo
das doações de ruas foi apenas fraudar a
ordem urbanística mediante aproveitamento
econômico, já que o correto é a destinação de
áreas (pelo menos 35% de toda a gleba Sesmaria
Pary, de 284.831 hectares) para implantação de
equipamentos urbanos e comunitários, sistemas
de circulação e espaços livres de uso público.
Áreas verdes também foram inseridas no
interior do condomínio e até mesmo áreas de
preservação permanentes. Também não houve,
sempre de acordo com a denúncia, destinação
de 10% de áreas para implantação de equipa-

mentos urbanos e comunitários. Daí em diante, os
empresários resolveram inserir a área de 10 hectares onde está localizado o inacabado COT do Pary
como equipamento comunitário. E aí surge outro
problema, pois a área está em litígio.
A promotora ambiental pediu, por fim, que a Ginco apresente diversos documentos, entre os quais:
ato de aprovação pelo município do parcelamento
e de anuência em alteração de 621 para 645 unidades autônomas; alvará de execução (construção)
e alvará de operação (habite-se); demonstração de
que será assegurado livre acesso da população (não
só dos moradores do condomínio) às áreas verdes;
demonstração de que 10% da área líquida loteada
foi destinada à implantação de equipamentos urbanos e comunitários; todas as licenças ambientais
expedidas pela Sema, acompanhadas dos pareceres
técnicos do empreendimento Condomínio Florais da
Mata; outorga concedida pela A.N.A. para diluição
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A DE SEDE

ricos sem as mazelas da velha

é nova fronteira da exploração imobiliária no município

tro tecnológico, e vão valorizar seu capital
em até 50% em dois anos. Também vão estar
numa ótima vizinhança. Tudo isso sem contar
que vocês já repararam a visão que tem daqui,
né?”, pergunta e argumenta o corretor de 34
anos, bem vestido, sorriso de orelha a orelha,
atitude típica de quem “deu certo na vida”.
Os com mais dinheiro podem optar pelo outro modelo de lote, de 810,10 m2 para desfrutar
também da tranquilidade de segurança armada,
guarita, portão eletrônico com porteiros 24 horas – a conclusão de um complexo esportivo
– o Centro de Treinamento do Pari, prometido
para a Copa 2014 – para as famílias desfruta-

rem momentos de lazer e saúde na caminhada, corrida ou demais exercícios físicos
possíveis em espaço aberto.
A promessa é que passe longe de lá um
problema recorrente em Várzea Grande relacionado ao saneamento básico, quesito no
qual a cidade ocupa uma posição bastante
desconfortável, de acordo com o relatório
de Estudos do Instituto Trata Brasil realizados entre 2011 e 2016 e divulgados em
abril. Nele, a cidade está entre as 15 piores quando o assunto é investimentos básicos de saneamento. Também não vai faltar
água, porque haverá uma central de abastecimento por lá, garantiu o corretor.
Todos os folders dos condomínios da
região relembram outro dado preocupante
para ambientalistas ou quem simplesmente
pensa sobre o futuro do rio Cuiabá: a área
onde está localizada a maioria dessas novas
casas está perto demais dos 250 mil metros
quadrados de área de preservação permanente apontados pela Secretaria de Estado
de Meio Ambiente (Sema). Segundo a Ginco, “o que garante um clima mais ameno e
um ar fresco para você e sua família acordarem ao som de passarinhos, bem longe
das buzinas, do ar poluído e do trânsito”.
Paz, tranquilidade e vida idílica buscada
pelos com mais dinheiro há séculos, como
explica a historiadora Neila Barreto, que
lembra à reportagem que quem por ali habitou por último, já no final do século 19,
foi o padre Ernesto Gomes Barreto. Ele
comprou o Pari inteiro e decidiu construir,
na margem cuiabana, um casarão e também um educandário de moldes franceses,
em sistema de internato. “Quando pequena, nós vínhamos do Pari contornando pelo
bairro Santa Rosa, inclusive, eu lembro
bem. Anos depois, quando comecei a pesquisa, acabei por descobrir que esse padre é
tetravô do meu marido”.
Do lado de lá, os portugueses da sesmaria foram substituídos por brasileiros matogrossenses, que fundaram o recente distrito
de Passagem de Nossa Senhora da Conceição. Ou seja, diferentemente do restante de
Várzea Grande, aquela região sempre foi
cobiçada, tanto faz se pelo rio, devido aos
passarinhos ou simplesmente por causa da
paisagem bucólica, idílica.

OUTRO LADO

P

rocurada para falar sobre como
seria feita a destinação do esgoto
e de onde viria a água que deverá
abastecer o Condomínio Florais
da Mata, a Ginco Alfa Empreendimentos disse, por meio de sua assessoria
de marketing/comunicação, que às 16h15 da
tarde de uma quarta-feira (2) era muito tarde
para encaminhar pedidos, que “não gosta de
falar mais ou menos sobre as coisas” e que
a única engenheira responsável por “falar
adequadamente” sobre isso estava em campo
e portanto não poderia responder sobre o

assunto antes desta quinta-feira (3).
Procurada, a prefeitura de Várzea Grande
negou, também por meio de sua assessoria
de comunicação, que haja movimentação ou
construção de um novo polo judiciário ou
administrativo do município na região ou que
esteja em curso a construção de uma nova
Várzea Grande. “O máximo que pode haver ali
é a transferência de uma ou duas secretarias
da administração municipal para lá”, de acordo
com o secretário de Comunicação de Várzea
Grande, Marcos Lemos, que também não citou
quais seriam elas.

POVOS GUANÁS E GUERRA DO PARAGUAI NA HISTÓRIA DE VG
no rio Cuiabá do esgotamento sanitário e apresentação dos projetos elaborados e aprovados
pelo município de Várzea Grande que abranjam
as inovações viárias na gleba de terras Sesmaria
do Pary.
E não para por aí, pois há também pedidos de
demonstração de que todos os requisitos urbanísticos dirigidos aos loteamentos previstos nas
leis federal e municipal foram satisfeitos nos desmembramentos e desdobros dessa mesma sesmaria; demonstração de que houve a destinação
de 35% da gleba Sesmaria do Pary, de 284.831
hectares, para implantação de equipamentos
urbanos e comunitários, sistemas de circulação
e espaços livres de uso público, demonstração
de que houve prévia aprovação dos planos de
arruamento e de loteamento pelo município de
Várzea Grande e cadeia dominial da gleba com
todas as matrículas e registros delas originadas.

C

om 150 anos, o primeiro povoamento de Várzea Grande era
considerado um local de morada
dos povos indígenas. O primeiro
núcleo da cidade nasceu em 1832,
após uma doação da Sesmaria aos índios aos
povos indígenas Guanás, os hábeis canoeiros
e pescadores que habitavam esse território
e foram “incorporados” aos colonizadores
europeus como empregados por serem
considerados “dóceis” e fáceis de lidar. O
primeiro nome da cidade era “Várzea Grande
dos Guanás”.
A região foi profundamente marcada
pela Guerra do Paraguai (1864-1870). Foi

após a invasão do território mato-grossense
pelas tropas de Solano Lopez, que a relação
entre os povos da fronteira ficou estremecida
e Várzea Grande passou a ser uma localização
estratégica para a capital da Província.
Em 15 de maio de 1867, o general José
Vieira Couto de Magalhães decidiu que o local
seria parte do “Acampamento Couto de Magalhães”, próximo à barra do rio Coxipó. Porém,
em Várzea Grande, que fica do lado esquerdo
(contrário à localização da capital), ficariam
os paraguaios.
Na época, por conta da guerra e da epidemia
de varíola, todos os paraguaios que residissem
na capital foram “relocados” para a região, se-

parada de Cuiabá pelo rio. O deslocamento da
suposta população “inimiga” acabou atraindo
um grande fluxo de mulheres paraguaias
para a região com o fim da guerra. Passado
o conflito, o modo de vida ribeirinho dos
primeiros moradores da região tomou conta
novamente do cotidiano de Várzea Grande.
Cuiabanos e várzea-grandenses foram
de fato conectados após a construção da
primeira ponte no rio Cuiabá, em 1942, pelo
interventor Júlio Muller. Com a construção
do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em 1956, a mais próspera vizinha da
capital cresceu em importância para todos
os habitantes do estado.
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Rondon esquecido pelos conterrâneos
Enquanto escritores nacionais e internacionais lançam livros sobre os feitos de Cândido Mariano Rondon, mato-grossenses deixam
passar em branco os 153 anos do Marechal

U

ma das maiores aventuras científicas do mundo. Assim é considerara a “Comissão Rondon”,
criada pelo Departamento de
Guerra para a construção das
“Linhas Telegráficas Estratégicas de Matto Grosso ao Amazonas”, que durou
de 1907 a 1915, e foi liderada por Cândido Mariano Rondon e trouxe para a Amazônia nomes
como Vital Brasil, Roquette-Pinto, o fundador
do Museu Nacional do Rio de Janeiro.
“Foi a primeira vez que o Brasil foi visto pelos brasileiros. Até então, as explorações eram
todas feitas por estrangeiros”, explica
Elizabeth Madureira Siqueira, historiadora e presidente do Instituto Histórico e Geográfico e
Mato Grosso.
Natural do distrito de Mimoso, de Santo Antônio de
Leverger, nenhum filho de
Mato Grosso conseguiu a fama
de Rondon, considerado um dos
personagens mais instigantes da
história nacional.
Bisneto de índios Bororos e Terenas,
e filho de uma índia Guaná, Cândido Mariano
da Silva Rondon não parecia predestinado a nenhum futuro distinto, além de seguir a trajetória
da família de cuidar de um pequeno rebanho de
gado no Pantanal. Mas foi ele que, apesar de
sua desvantagem física, franzina e com menos
de 1,65 m, ousou viajar por uma Amazônia selvagem, contatou dezenas de povos indígenas
hostis à presença da civilização e desenhou vários dos primeiros mapas da fronteira do Brasil.
Idealizador do Parque Indígena do Xingu, a
maior terra indígena contínua do mundo, Ron-

don foi o único brasileiro indicado duas vezes
ao Prêmio Nobel da Paz, uma delas pelo físico
Albert Einstein que acabou não sendo oficializada, mas contas no arquivo de cartas do físico,
e outra pelo presidente Juscelino Kubitschek e
o Explorers Club, de New York (1956).
Por suas façanhas nas selvas da Amazônia, Cândido Rondon teve o seu nome gravado
em letras de ouro no Instituto de Geografia de
Nova York, entre os cinco maiores exploradores do planeta. Também foi o único homem a
dar nome a um meridiano, sendo o meridiano
Rondon, o marca do ângulo 52 da circunferência terrestre. Apesar de todas as suas glórias,
prestes a completar 153 anos de seu nascimento, poucos se lembram de Rondon.
Na Praça Alencastro, no centro da capital, em frente ao casarão de cor azul
que abrigou a sede da Comissão
Rondon, na Rua Pedro Celestino,
o busto do Marechal mato-grossense é praticamente ignorado
pelos cuiabanos.
O Circuito Mato Grosso foi
até o local para descobrir se as
pessoas que frequentam a praça sabem quem é Marechal Rondon e da
sua importância para a história do estado
e do país. Dos dez entrevistados, oito sabiam
do nome do Marechal, enquanto somente dois
não tinham a menor ideia de quem ele seria.
Quanto ao busto, metade sabia da existência.
Apesar de a grande maioria dizer que conhece a figura, poucos deles realmente explicaram
com alguma profundidade quem seria aquele
homem e qual seria a sua importância.
Jéssica Cristina Cuebas, de 25 anos e auxiliar administrativa, é uma destas pessoas.
Quando perguntada, ela explica que sabe quem
ele é, porém não sabe sobre sua história aprofundada; ela também desconhecia sobre o busreprodução

Por Juliana Arini

Quem foi Cândido Rondon

R

ondon integra o grupo de marechais que não lutou na Guerra do Paraguai, afinal nasceu
durante o conflito, em 1865. Ele recebeu o título apenas em 1955, por ter participado da
“revolução” que desencadeou a proclamação da República. Essa é uma das muitas curiosidades que cercam a vida desse homem, nascido Cândido Amarante que adotou o nome
Rondon em homenagem ao tio que o criou. Indianista, etnólogo, matemático, professor da Escola de
Guerra da Praia Vermelha e que aos 48 anos venceu 22,5 mil quilômetros de selva em regiões ainda
não exploradas do Brasil.

O Circuito Mato Grosso separou a cronologia dos seus principais feitos:
- Entre 1892 e 1898 ajudou a construir as linhas telegráficas de Mato Grosso a Goiás, entre
Cuiabá e o Araguaia, e uma estrada de Cuiabá a Goiás.
- Entre 1900 e 1906 dirigiu a construção de mais uma linha telegráfica, entre Cuiabá e Corumbá,
alcançando as fronteiras de Paraguai e Bolívia.
- Em 1906 encontrou as ruínas do Real Forte do Príncipe da Beira, a maior relíquia histórica
de Rondônia.
- Em 1907, no posto de major do Corpo de Engenheiros Militares, foi nomeado chefe da comissão
que deveria construir a linha telegráfica de Cuiabá a Santo Antônio do Madeira, a primeira a
alcançar a região Amazônica, e que foi denominada “Comissão Rondon”. Seus trabalhos desenvolveram-se de 1907 a 1915. Os trabalhos exploratórios da Comissão Rondon foram estudar e
registrar fatos novos nos ramos da geografia, biologia (fauna e flora) e antropologia, na região
então desconhecida, e dividiram-se em três expedições: a 1ª expedição, entre setembro e novembro de 1907, reconheceu 1.781 km entre Cuiabá e o rio Juruena. A 2ª expedição ocorreu
em 1908 e foi a mais numerosa, envolvendo 127 membros. A 3ª expedição, com 42 homens,
foi realizada de maio a dezembro 1909, vindo da serra do Norte ao rio Madeira, que alcançou
em 25 de dezembro, atravessando toda a atual Rondônia.
- Em 1908 havia sido promovido a tenente-coronel, por méritos.
- Em 1910 organizou e passou a dirigir o Serviço de Proteção aos Índios (SPI), criado em 7/
set/1910. Órgão que deu origem à atual Fundação Nacional do Índio.
- Em 12 de outubro de 1911 inaugurou a estação telegráfica de Vilhena, na fronteira dos atuais
estados de Mato Grosso e Rondônia.
- De maio de 1913 a maio de 1914 participou da denominada Expedição Roosevelt-Rondon,
junto com o ex-presidente dos Estados Unidos da América Theodore Roosevelt, realizando novos
estudos e descobertas na região.
- Em 1930, preso no Rio Grande do Sul pelos revolucionários que destituíram Washington Luís
e levaram Getúlio Vargas ao poder, pediu reforma do exército.
- Entre julho de 1934 e julho de 1938 presidiu missão diplomática que lhe fora confiada pelo
governo do Brasil, mediando e arbitrando o conflito que se estabelecera entre o Peru e a Colômbia pela posse porto de Letícia. Ao encerrar sua missão, tendo estabelecido um acordo de
paz, estava quase cego.
- Em 5 de maio de 1955, data de seu aniversário de 90 anos, recebeu o título de Marechal do
Exército Brasileiro concedido pelo Congresso Nacional.

to. Washington Santos de Almeida, 33 anos,
teve dificuldades para lembrar quem era.
Na verdade, entre todos os entrevistados,
somente uma pessoa parece saber um pouco
além sobre o Marechal. Meire Marinho, de
62 anos e professora aposentada, inclusive, se
refere a ele como “um dos desbravadores do
Mato Grosso”.
Para o pesquisador e escritor João Carlos Vicente Ferreira o desconhecimento sobre Rondon tem raiz no ensino do Estado. “É
uma questão da grade curricular, de educação
mesmo. Nas escolas você teria que ensinar as
pessoas, as crianças e os alunos sobre a história e cultura de Mato Grosso e não temos isso
como obrigatoriedade. Já foi feito trabalho. Um
professor aqui e outro lá faz esse trabalho. Mas
seria necessário que a figura do Rondon fosse
mais enfatizada para os jovens”, diz.
A falta de acesso ao acervo da obra da vida
de Rondon é outro ponto delicado. Erguido no
distrito de Mimoso, onde o marechal nasceu,
o Memorial Rondon demorou 16 anos para ser
construído e custou R$ 3 milhões aos cofres públicos. Inaugurado há dois anos, o prédio segue
vazio, pois o acervo sobre as viagens, descobertas científicas e feitos do Marechal foram todos
levados de volta para seus respectivos locais,
como o Museu da Guerra, no Rio de Janeiro, e
as coleções particulares a que pertence.
“O Memorial Rondon e muito bonito, mas
ficou só a casca. Levaram o acervo todo umas
doze horas depois da inauguração do local.
Hoje o memorial está vazio. Ficou até uma
chacota se chega lá e não se vê nada sobre Rondon”, afirma João Carlos.
Outro local que guardava a memória de
Cândido Rondon era o Museu de Pedra do geógrafo Ramis Bucair. O espeleólogo e engenheiro agrimensor guardava muitas coisas das memórias do Rondon e como explorador buscava
refazer os feitos do Marechal que tinha como
“herói”. Foi ele quem criou a sociedade Amigos de Rondon, que acabou esquecida desde a
sua morte em 2011.
O museu foi inaugurado em abril de 1959,
na Rua Galdino Pimentel, no centro, como uma
forma de homenagear Cuiabá. No entanto, o local fechou as portas em 2011, no dia da morte
do explorador.
“A associação fez um projeto para oferecer
para as prefeituras e câmaras que pusessem em
praças, ruas e avenidas o nome do Rondon e
muita gente o fez. No Paraná tem cidades que
homenageiam Rondon, pois ele também comandou a rendição do Movimento Tenentista
e combateu Luiz Carlos Prestes”, explica João

Carlos.
Para Elizabeth Madureira, do IHMT, o próprio governo de Mato Grosso deveria contribuir mais com a divulgação da obra de Rondon. “Nós editamos um livro ano passado com
a biografia de Rondon, ‘O Brasil pelos brasileiros’, e até hoje a Secretaria de Estado de Cultura sequer fez o lançamento da obra, que reúne
todos os relatórios da Comissão Rondon em um
DVD,” afirma Elizabeth.
Para a historiadora o descaso se faz porque
Rondon é uma figura que tem uma projeção
mais nacional do que local. “O trabalho dele foi
nacional e não é só de Mato Grosso. Acabou
abrangendo a nação inteira. Cada atividade que
ele fez, diz respeito a uma região: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia (batizada
em sua homenagem) e a Amazônia de maneira
geral”.
Para Elizabeth, Rondon foi um dos maiores difusores da ciência do país. “Ele era um
positivista e tinha uma maneira de pensar o
Brasil completamente diferente do pensamento
da época. Só acreditava no que fosse provado
e científico e daí entra a diferença. Ele conseguiu fazer um projeto único, primeiro as linhas
telegráficas, segundo, o Serviço de Proteção ao
Índio, e depois a Comissão Roosevelt-Rondon.
Com a República, quando Rondon entra em
cena, a Igreja a se separou do Estado, então o
pensamento laico passou a ter relevância”.
A historiadora também lamenta a falta de
comemorações realizadas em torno do nome
de Rondon. “Dia 5 de maio é aniversário dele
e não fazemos mais a reunião dos Amigos de
Rondon. Este ano ninguém me procurou e estou chateada e temos que fazer essa comemoração, levar as flores para o busto do Rondon, lá
na praça”.
Segundo a assessoria da Secretaria Cultura
de Mato Grosso, sobre o Memorial Rondon foram cumpridas todas as etapas de seleção das
Organizações Sociais (OSC) para gestão dos
museus do Estado. Para a formalização dos termos de colaboração com as OSCs vencedoras
do certame é necessário o repasse de recursos
financeiros para início das atividades. A SEC
está em tratativas com a equipe econômica de
governo para viabilizar os recursos financeiros
e concluir o processo.
Sobre o lançamento do livro, depois de publicado na íntegra o primeiro relatório científico da Comissão Rondon, a Secretaria de Estado de Cultura disponibilizou para download “O
Brasil pelos Brasileiros”. Ambos os livros estão
disponíveis para download nos links a seguir.
Não houve comentários sobre o lançamento.

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.

- Em 1957 foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz, pelo Explorers Club, de New York.

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

- Morreu no Rio de Janeiro, aos 92 anos, em 19 de janeiro de 1958.

Campo Verde-MT, 19 de abril de 2018.

- Homenageando o velho Marechal, em 17 de fevereiro de 1956, o Território Federal do Guaporé
teve seu nome alterado para Território Federal de Rondônia.
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PREFEITO DE CUIABÁ

Pela 1ª vez MPE pede afastamento
MPE entrou com ação civil pública pedindo afastamento do prefeito eleito por improbidade administrativa
Tchélo Figueiredo Secom

Por Camilla Zeni

O

prefeito
Emanuel
Pinheiro
(MDB) poderá ser afastado do
cargo, caso a Justiça acate novo
pedido do Ministério Público
Estadual (MPE) protocolado na
Vara de Ação Civil Pública. A solicitação gira em torno dos vídeos de suposto pagamento de propina divulgados com a delação do
ex-governador Silval Barbosa em que Pinheiro
aparece recebendo dinheiro e derrubando parte
do bolso de seu paletó. O prefeito é investigado
por improbidade administrativa e será o primeiro da história de Cuiabá a ser tirado do Palácio
Alencastro por esse motivo.
Esse suposto recebimento de propina por
parte de Emanuel Pinheiro aconteceu quando o
político ainda era deputado estadual. O vídeo em
que ele aparece rindo da trapalhada com alguns
maços ganhou notoriedade nacional.
De acordo com as ações movidas pelo promotor de Justiça Clóvis de Almeida Júnior, que
coordena o Núcleo de Ações de Competência
Originária Cível (Naco Cível), as investigações
sobre o caso podem sofrer prejuízo caso Pinheiro
permaneça no cargo.
O promotor escreveu que, inclusive, Pinheiro
“não reúne os requisitos morais necessários para
continuar no exercício da função de prefeito do
município de Cuiabá”, considerando que o cargo
poderia causar danos à sociedade. “Tal posição
lhe permite acesso a uma série de entraves que
poderiam vir a prejudicar a instrução processual
e o desenvolvimento do processo judicial”.
Caso a justiça estadual acate o pedido do
Ministério Público, além do afastamento, a promotoria também solicitou bloqueio de R$ 37 milhões em bens dele e de outra prefeita, Luciane
Bezerra (PSB), também afastada do cargo eletivo
em Juara devido à denúncia de suposto recebimento de propina.
Este não é o primeiro pedido feito pelo Ministério Público em relação aos envolvidos citados
na delação do ex-governador. Em abril, o MPE
ingressou com outras sete ações contra 12 políticos, incluindo os deputados estaduais Baiano

Filho (PSDB) e José Domingos Fraga (PSD).
Apesar disso, Pinheiro se mantém confiante frente ao Palácio Alencastro. Ele, que tem se
mantido distante de grandes escândalos políticos,
afirmou que o pedido de seu afastamento não
surtiu efeito na rotina da prefeitura e que a gestão
segue focada no trabalho por Cuiabá.
Emanuel Pinheiro disse à imprensa nesta
quarta-feira (2), após reunião com seu secretariado, que respeita o Ministério Público e o promotor do caso, Clóvis de Almeida. O prefeito informou que vai manter a postura de se manifestar
junto à Justiça, mas que não vai fazer muitos
comentários sobre as declarações do MPE, considerando que desde que assumiu a gestão, em
2017, está “atuando com transparência e lisura”.
“A denúncia não vai dar em nada”, limitouse a comentar, ponderando ainda que a ação do
MPE é uma medida para tentar “arrastá-lo para a
lama”. Segundo ele, sobre ter moral ou não para
conduzir a prefeitura, as ações promovidas por
ele são visíveis. “Os servidores e as contas do
município estão em dia, as obras estão por toda
parte. Tudo tem sido feito com muita lisura”.

Operação Malebolge
Em setembro de 2017, a Polícia Federal
deflagrou a Operação Malebolge, que cumpriu

mandados de busca e apreensão na Assembleia
Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Tribunal
de Contas do Estado (TCE) e casa de políticos
e empresários. A ação foi a 12ª fase da Ararath,
resultado das delações do ex-governador Silval Barbosa.
Emanuel Pinheiro e outros políticos foram
flagrados recebendo suposto pagamento de
propina das mãos de Silvio Corrêa, no gabinete do ex-assessor de Silval Barbosa, em um vídeo divulgado pelo próprio Silvio. Ao derrubar
os maços de dinheiro, Emanuel ainda brinca
com o ex-assessor: “Ê, Silvio”.
Conforme a delação, o ex-governador teria
feito acordo com alguns deputados, entre 2012
e 2013 para pagamento de “vantagens indevidas”, referentes à aprovação de algumas obras
da Copa do Mundo de 2014, que teve Cuiabá
como uma das sedes. Caso a propina não fosse
paga, os projetos não seriam aprovados na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).
Segundo Silval, apenas os deputados Zeca Viana e Otaviano Pivetta não participaram.
O acordo seria de pagamento de R$ 600
mil, parcelados em 12 vezes. Em alguns casos,
como o da prefeita afastada Luciane, a propina
era de R$ 1 milhão. O vídeo causou indignação
na população, que reprovou a atitude do gestor.
O caso chegou a ser debatido na Câmara Mu-

nicipal de Cuiabá, onde os vereadores instalaram, no final do ano, a Comissão Parlamentar
de Inquérito logo chamada de CPI do Paletó.

Imbróglio na CPI
O instrumento de apuração já foi motivo
de muita discussão e elevação de ânimos na
Câmara. Parlamentares da base do prefeito teriam feito manobras para conseguir, de forma
irregular, participar da composição da CPI.
A questão foi levantada quando o vereador
Diego Guimarães (PP) entrou com mandado
de segurança na Justiça Estadual para suspender os trabalhos da CPI, cujo requerimento foi
acatado. Segundo o vereador, a composição
foi irregular porque dois dos três membros da
comissão teriam assinado o requerimento de
criação da investigação apenas após o documento ter sido protocolado, o que contraria o
regimento interno da Casa.
Hoje, compõem a CPI os vereadores Marcelo Bussiki (PSB), oposição de Emanuel, e
os vereadores Adevair Cabral e Mário Nadaf,
que teriam cometido a manobra também percebida pela Justiça. Na decisão de suspensão
da CPI, o juiz Paulo Márcio Soares de Carvalho, da Quarta Vara da Fazenda Pública
de Cuiabá, citou a possibilidade de vício nas
atividades.
“Em face desse contexto, tenho como configurado o fumus boni juris, pois a aposição
intempestiva de assinaturas no requerimento
administrativo por membros da base aliada do
investigado e a escolha de dois destes membros para integrar, em maioria, a Comissão
Parlamentar de Inquérito, se revela como medida de legalidade duvidosa, além de aparentemente afrontar os princípios da legalidade,
da moralidade e da impessoalidade”, diz trecho do documento.
O presidente da Câmara, Justino Malheiros (PV), da base de Emanuel Pinheiro, entrou com recurso à decisão junto ao Tribunal
de Justiça de Mato Grosso, mas teve o pedido
negado pela desembargadora Helena Maria
Bezerra Ramos, que manteve a CPI suspensa
até o julgamento do mérito da ação.

PEDALADA EM QUESTÃO

Governo se contradiz sobre Fundeb

Depoimento de ex-secretário Gustavo Oliveira à CPI vai de encontro ao relatório oficial da Controladoria do Estado
Por Camilla Zeni

A

retenção do valor destinado ao Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)
causou contradição entre o ex-staff
e o próprio governo do Estado.
De um lado, relatório da Controladoria Geral
do Estado (CGE) aponta desvio de função nos
repasses, pois os valores foram usados dentro da
própria Secretaria de Educação. Do outro lado,
ex-secretário de Estado de Fazenda afirma que
não depositou o valor do Fundeb porque não
havia dinheiro suficiente em caixa. Uma investigação sobre o caso está em andamento para
apurar principalmente a regularidade que os repasses deveriam ser repassados segundo a Lei nº
11.494/2007, que regula a aplicação do Fundeb.
Para elucidar essas questões a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pedalada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT),
ouviu os ex-secretários Gustavo Oliveira (da Fazenda), Marco Marrafon (da Educação), e o auditor da Controladoria Geral do Estado, Emerson
Alves Soares.
De acordo com o deputado estadual de oposição e membro da CPI Allan Kardec (PDT), houve contradição no depoimento do ex-secretário
da Fazenda e no relatório da CGE.
Pela legislação, o Fundeb, é composto pela
contribuição obrigatória de 20% em cima de todas as receitas de ITCMD, ICMS, IPVA, FPE/
FPM, ITR, ICMS Desoneração, IPI Exportação,
Dívida Ativa e algumas receitas acessórias. A lei
é clara e afirma que o dinheiro do fundo deve ser
repassado de forma automática aos municípios do
Estado, com base em critérios do censo escolar.
No entanto, as prefeituras de Mato Grosso afirmam que essa não foi a forma como o repasse foi
feito no ano de 2017.Para o presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM),
Neurilan Fraga, o governo cometeu “pedalada”
no repasse do Fundeb. Neurilan denuncia que Taques reteve parte dos valores durante os meses do
ano e o depositou nas contas dos municípios em
dezembro, quando já não era possível utilizá-lo.
Foi com base na denúncia do órgão que a CPI foi

instalada. O caso também foi levado ao Tribunal
de Contas do Estado (TCE) e ao Tribunal de Justiça (TJMT). O relatório da CGE comprova que
o valor não foi repassado de forma automática
como deveria, sendo que a retenção dos repasses
chegou a R$331 milhões. Também se constatou
que todo o valor que foi devido ao longo de 2017
foi depositado “apenas” em dezembro.
A legislação federal determina que os valores
do Fundeb sejam repassados a cada 10 dias, sendo três repasses ao mês. Foi a grande diferença no
valor esperado e repassado que motivou a Controladoria a investigar a destinação do dinheiro.
Segundo a CGE, houve diferença de repasses
em vários meses, sendo que a entrada de receitas de R$ 88 milhões, nos meses de abril e maio,
“deram cobertura à insuficiência de caixa da fonte 122 Fundeb no mês de abril/2017 (quadro 7)
no valor de R$ 75.334.389,64 (setenta e cinco
milhões, trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), e assim sucessivamente”, diz trecho do
documento.
Ao final, a análise da Controladoria concluiu
que os recursos não repassados foram utilizados
para custear despesas da própria Secretaria de
Estado de Educação (Seduc). O entendimento da
CGE foi reafirmado pelo auditor do caso no depoimento, mas confrontado pelo ex-secretário de
Fazenda. Segundo ele, não haveria ligação entre
a falta de repasse do Fundeb e montantes liberados de forma adiantada à Seduc.
Conforme o ex-secretário Gustavo Oliveira
em depoimento à imprensa, em uma reunião no
Palácio Paiaguás, em 28 de março, foi a crise financeira vivida pelo governo a responsável pelo
atraso no repasse. “Havia, no ano passado, uma
insuficiência financeira no Estado, e essa é a causa de todo tipo de atraso”, se limitou a dizer.
No depoimento à CPI, Gustavo tornou a afirmar que a retenção do valor não foi uma escolha,
mas a única saída, considerando que não havia
dinheiro para fazer o depósito. “Haveria decisão
se houvesse recurso disponível. O que houve foi
falta do recurso”, afirmou aos deputados.
Ao ser procurado pela reportagem do Circuito Mato Grosso, Gustavo Oliveira declarou que
não dá mais declarações sobre o tema, pois a

questão pertence ao Estado.
De acordo com o deputado Kardec, que estava presente durante o depoimento do ex-secretário, foi evidente que a falta de repasses prejudicou
todas as prefeituras. Em suas palavras, o “Estado
causou o empobrecimento dos municípios”, mesmo tendo feito a compensação meses depois, já
no final do ano, principalmente.
“Se você fosse prefeito e estivesse esperando
o repasse para pagar os professores, para comprar
merenda e pagar as contas das escolas e recebesse
apenas R$ 30 mil e no final de ano recebesse R$
100 mil, o que é isso?”, questionou indignado.
Em razão da falta de repasses, o governo teve
que cobrir o rombo do Fundeb com parte do Au-

xílio de Fomento às Exportações (FEX), do Governo Federal. Para o parlamentar, “a legislação é
clara” e a forma como o repasse foi feito não foi
regular. “O Estado não pode desviar esse dinheiro. Essa verba é de uso de exclusivo da educação.
Está claro na Lei do Fundeb: 54% vão para o Estado e 46% para os municípios”, afirmou.
O próximo passo da CPI é ouvir o presidente
da AMM, Neurilan Fraga para saber o tamanho
do estrago que o desvio do Fundeb causou na
educação municipal de Mato Grosso. Após isso
os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito deverão produzir um relatório que será encaminhado ao Tribunal de Contas da União (TCU)
e ao Ministério Público Federal.
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RODRIGO JANOT

Crimes de Temer não serão prescritos

A

e a decisão juridicamente bem estruturada.
Existem varias decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que, após a
condenação em segundo grau de jurisdição, a
sentença penal condenatória deve ser executada, uma delas, inclusive, com repercussão
geral. A decisão do HC seguiu, portanto, a
jurisprudência vigente.

afirmação é do ex-procuradorgeral da República Rodrigo
Janot, que estará em Cuiabá no
dia 17 de maio para palestrar
sobre “Combate à corrupção”.
O jurista vai participar do
Primeiro Encontro Mato-grossense de
CMT: Ficou em voga nos últimos dias a
Estudantes e Profissionais das áreas de discussão sobre a prisão depois de transitaDireito, Administração, Contabilidade, dos em julgado todos os recursos. E é uma
Economia e Marketing (Ecomep), no Centro discussão que ainda pode prevalecer até que
de Eventos do Pantanal.
as ações declaratórias de constitucionalidade
Janot foi responsável pelos processos da sejam decididas. Qual a sua opinião jurídica
Operação Lava Jato e por apresentar duas sobre o assunto?
denúncias contra o presidente
R.J.: O STF, até 2009,
Michel Temer no Superior
entendia que a condenação
Tr i b u n a l F e d e r a l ( S T F ) .
em segundo grau autorizava
Bacharel e mestre em Direito pela
o início do cumprimento
“Acredito
Universidade Federal de Minas
da pena. Entendimento que
que não
Gerais, com especialização em
perdurou, portanto, por 21
Direito Comercial, Ambiental
anos. Em 2009, o Tribunal
podemos
e do Consumidor, foi titular
alterou sua jurisprudência,
da Procuradoria Geral da aprioristicamente dando nova interpretação ao
República entre 2013 e 2017, e
principio constitucional da
reconhecer
denunciou ao STF, entre outros,
presunção de inocência. Em
ideologia ou
os irmãos Joesley e Wesley
fevereiro de 2016, a Corte
Batista, do Grupo JBS (com interesse político retornou ao seu entendimenquem havia feito acordo de
to anterior para autorizar a
dos ministros
delação premiada), os ministros
execução da sentença penal
Eliseu Batista, Moreira Franco,
condenatória confirmada
quando
Henrique Alves, Geddel Vieira
por decisão do tribunal de
votam”
Lima e o ex-deputado federal
segundo grau.
Eduardo Cunha.
Acredito que o entendiAtualmente Rodrigo Janot é
mento atual é que deve preprofessor da Universidade de Los Andes, na valecer. Depois da decisão de segundo grau,
Colômbia. Como bom mineiro, o jurista falou uma vez acertada a autoria e materialidade
(por email) com exclusividade ao Circuito do delito, os tribunais superiores não poderão
Mato Grosso sobre a decisão do STF que mais rever esse enquadramento de fato.
desencadeou a prisão do ex-presidente
Nada mais óbvio que o cumprimento da
Luiz Inácio Lula da Silva e o futuro de suas pena aplicável a um crime, cuja existência e
denúncias contra o atual presidente da autoria foram reconhecidas de forma definiRepública Michel Temer.
tiva.
Circuito Mato Grosso: Qual a visão do
senhor sobre o resultado do julgamento do
habeas corpus (HC) do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva?
Rodrigo Janot: O julgamento do HC
impetrado pelo ex-presidente Lula foi técnico

CMT: O senhor vê alguma ideologia ou
interesse político no posicionamento dos
ministros durante o voto?
R.J.: Acredito que não podemos aprioristicamente reconhecer ideologia ou interesse
político dos ministros quando votam. Isso

José Cruz Agência Brasil

Por Juliana Arini e Allan Pereira

dependeria de uma análise caso a caso.
CMT: O ministro Celso de Mello, do
Supremo Tribunal Federal, “bateu na tecla”
de que as ações declaratórias de constitucionalidade deveriam ser julgadas antes do
habeas corpus de Lula. O senhor acha que
houve irregularidades neste aspecto? As
ADCs não deveriam ser julgadas antes do
HC do ex-presidente?
R.J.: A questão da época e oportunidade
do julgamento das ADCs – antes ou depois
do julgamento do HC do ex-presidente Lula
– não gera nenhuma irregularidade da decisão.
Creio que a sugestão do julgamento das ADCs
antes do HC tem como evitar uma especulação
política no julgamento do HC.
Se a questão já estivesse acertada de forma objetiva antes do julgamento do habeas
corpus, a questão nele ventilada teria perdido
o objeto.
CMT: A atual procuradora-geral da
República, Raquel Dodge, recentemente
arquivou denúncias contra o ex-governador
Geraldo Alckmin, e os senadores José Serra e
Aécio Neves, com o argumento de que houve

prescrição. Porém, muitas das acusações
contra o ex-presidente Lula, e alguns réus da
Lava Jato, são de períodos similares. Qual a
posição do senhor neste caso?
R.J.: Arquivar investigações em razão de
prescrição da pretensão punitiva do Estado
é questão aritmética, objetiva, portanto. Não
comporta ilações sobre uso discricionário da
medida. Temos que fazer a conta e saber se,
pela pena aplicável, a prescrição ocorreu ou
não.
CMT: O senhor acredita que o presidente Michel Temer, quando deixar o cargo,
também terá suas denúncias prescritas? Ou
a suspensão dos processos, impostas pelo
Congresso, impede a prescrição?
R.J.: Dificilmente ocorrerá prescrição da
pretensão punitiva estatal dos crimes imputados ao presidente Temer nas duas denúncias.
A uma, porque os crimes são graves e o quantitativo das penas aplicáveis é bastante alto. A
duas, porque a suspensão do trâmite dos dois
processos penais aplicada pelo julgamento
político da Câmara dos Deputados também
importa na suspensão do fluxo do prazo prescricional.

INQUÉRITO VIRA PROCESSO

PGR denuncia Maggi e Sérgio Ricardo
Os dois são acusados de negociar a compra da vaga de Sérgio Ricardo como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de MT
Por Allan Pereira

D

reprodução

epois de meses de intensa movimentação as várias petições que
formavam o Inquérito de número
4596, do Supremo Tribunal Federal (STF), tornou-se uma peça
capaz (até) de decretar a prisão
de um conselheiro do Tribunal de Contas e de
um senador da República de Mato Grosso.
A procuradora-geral da República (PGR),
Raquel Dodge, apresentou, nesta quarta-feira
(2), uma denúncia contra Blairo Maggi, senador licenciado e atual ministro da Agricultura
do governo Michel Temer. Maggi é acusado de
corrupção ativa por ter participado de um esquema de compra e venda de vagas no Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT).
Além dele, o conselheiro afastado Sérgio Ricardo também foi denunciado pelo mesmo crime e
por lavagem de dinheiro.
Agora, os ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF) devem decidir se aceitam ou não
a denúncia. Caso aprovem a peça, Maggi pode
ser condenado por corrupção ativa. A pena para
este tipo de crime prevê de dois a doze anos de

reclusão.
Segundo informações da assessoria, o caso
foi baseado em um inquérito investigativo relacionado à Operação Ararath, que apura um
esquema de corrupção que desviou recursos milionários dos cofres públicos de Mato Grosso.
Os crimes foram denunciados pelo ex-governador de Mato Grosso (e ex-vice-governador de
Blairo Maggi), Silval Barbosa, em sua delação
premiada, denominada pelo ministro do STF
Luiz Fux como uma “delação monstruosa”.
Dodge pediu também que fossem determinadas a perda da função pública e a reparação
do dano patrimonial no valor de R$ 4 milhões.
Na denúncia também foi solicitado o pagamento de indenização por danos morais coletivos.
A procuradora quer que ambos paguem pelos
danos causados à imagem e à credibilidade das
instituições públicas.
Segundo a denúncia, o caso aconteceu em
2009. Nesse ano, Blairo era o governador do
Estado de Mato Grosso e um dos beneficiados
pelo esquema foi então Sérgio Ricardo de Almeida. Atualmente, ele está afastado do cargo
de conselheiro por decisão liminar do ministro
Luiz Fux.

Para a procuradora-geral da República, Blairo Maggi praticou por duas vezes o crime de
corrupção ativa. Primeiramente na compra da
vaga de Alencar Soares. E, depois, em negociação parecida, mas com a intenção de fazer com
que o conselheiro permanecesse no cargo. Já
no caso de Sérgio Ricardo, a denúncia implica
mais um crime de corrupção ativa que ocorreu
após o fim do mandato de Blairo Maggi (quando efetivamente ocorreu a indicação para o cargo), e também a ocultação de vantagem ilícita.
Foram reunidas provas de que o grupo fez
– em dois momentos – pagamentos ao então
conselheiro Alencar Soares Filho para que ele
se aposentasse. A medida foi efetivada em 2012
e permitiu a indicação do ex-deputado estadual
Sérgio Ricardo de Almeida para a corte de contas. Em troca da aposentadoria, Alencar Soares
teria aceitado propina em valores que podem
chegar a R$ 12 milhões.
Ainda em 2009, após receber adiantamento
de R$ 2,5 milhões de Sérgio Ricardo, Alencar
Soares aceitou outra proposta do então governador (Blairo) e de seu secretário de Fazenda
(Éder Moraes) para continuar no cargo. Como
recompensa pelo segundo acerto, o conselheiro
recebeu um bônus de R$ 1,5 milhão. Naquele
momento, foram repassados R$ 4 milhões ao
conselheiro, que recebeu autorização para ficar
com o saldo da devolução.
O objetivo desse novo acordo era assegurar
que Éder Morais, e não Sérgio Ricardo, fosse indicado para o TCE. De acordo com provas que
acompanham a denúncia, essa possibilidade foi
assegurada em uma reunião realizada no início
de 2010. Na época, Blairo Maggi, que estava
prestes a deixar o cargo (ele se desincompatibilizou naquele ano para se candidatar ao Senado), transferiu para o vice-governador Silval
Barbosa o compromisso de garantir a nomeação
de Moraes, o que acabou não ocorrendo.
Para Dodge, não há dúvidas de que todo o
dinheiro usado para o pagamento das vantagens
indevidas saiu dos cofres públicos. Os valores
foram desviados da Assembleia Legislativa ou
do Executivo por meio de estratégias como contratações simuladas de serviços que jamais fo-

ram prestados.
Blairo também já foi apontado por Rodrigo
Janot, ex-procurador-geral da República, em
outros inquéritos. Ele também está sendo investigado por um possível pagamento indevido de
R$ 12 milhões da Odebrecht a sua campanha
para o governo do Estado de Mato Grosso em
2006. O caso está com Edson Fachin, que é também relator dos processos da Operação Lava
Jato no STF.
Por meio de nota de sua assessoria de imprensa, o ministro se defendeu da denúncia.
Para Blairo, Dodge oferece a peça sem considerar uma decisão do Supremo Tribunal Federal,
que arquivou uma investigação semelhante. Ele
disse que a ação da procuradora “causa profunda estranheza e indignação à denúncia oferecida
pela Procuradoria Geral da República, uma vez
que o mesmo fato já foi objeto de investigação
em 2014 e arquivado a pedido da própria PGR”.
Confira a nota na íntegra:
NOTA À IMPRENSA
O ministro Blairo Maggi deixa claro que
causa profunda estranheza e indignação a denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da
República, uma vez que o mesmo fato já foi
objeto de investigação em 2014 e arquivado a
pedido da própria PGR.
Na época, o inquérito n 3842, da relatoria
do ministro do Supremo Tribunal Federal Dias
Toffoli, foi arquivado pela 2ª turma do STF por
falta de provas.
Desta vez, este mesmo caso é objeto de
novo inquérito que tem o ministro Luiz Fux
como relator, porém sem novos argumentos
ou provas. A procuradora geral da República,
Raquel Dodge, desconsiderando completamente a decisão de arquivamento do STF, ofereceu
nova denúncia.
O ministro ressalta ainda que essa postura
da Procuradoria Geral da República é uma violência contra a competência do ministro Dias
Toffoli e desprestígio absoluto à autoridade de
decisão já proferida pela 2ª Turma do Supremo
Tribunal Federal. (Ministro Blairo Maggi)
*Com informações do Ministério Público Federal

CIRCUITOMATOGROSSO - CUIABÁ, 3 A 9 DE MAIO DE 2018

SOLUÇÃO FÁCIL

Lentes dentais se tornam febre
Procedimento pode levar até dois dias e o resultado dura mais de 15 anos
arquivo pessoal

Procedimento

Por José Lucas Salvani

A

Quem procura

Segundo José Renato, grande parte
dos pacientes que o procuram estão insatisfeitos com seus dentes. O descontentamento se dá através do tamanho dos
dentes — às vezes pequenos demais —,
espaçamento e coloração. Também há
casos de frustração do uso de aparelhos,
como Flávia Anjolino aponta.

que aderiram à onda. Até mesmo o principal jogador da seleção brasileira, Neymar,
também não conseguiu escapar. Por aqui,
a Miss Cuiabá 2018, Hamanda Campos,
de 21 anos, também as usa.
Estudante de nutrição, Hamanda já
pensava em aderir às lentes há algum
tempo. Após vencer o Miss Cuiabá 2018,
realizou o processo em fevereiro. Uma
das motivações por trás do uso delas foi
o descontentamento quanto ao seu próprio sorriso. “Eu não gostava de sorrir,
não achava meu sorriso legal”, explica em
entrevista ao Circuito por telefone.
Flávia Anjolino Fini, de 25 anos e empresária, também começou a utilizá-las
há cinco meses e recentemente passou
pela primeira manutenção. Ela conta em
entrevista ao jornal que já as conhecia,
porém foi após uma amiga fazer a aplicação que decidiu se aventurar também.
Além da estética, a jovem empresária
revela que aderiu ao método também
para fazer a correção de sua mordida.
Ela explica que mesmo após anos usando
aparelho, o espaçamento entre os dentes
não foi corrigido e sua mordida era aberta. A solução encontrada, principalmente
quanto à mordida, foi o uso das lentes.
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busca pela estética dita perfeita se dá através das mais
diversas formas. Pela pressão da sociedade ou de si
próprias, as pessoas fazem intervenções em seus corpos para não somente se sentirem bem consigo como também, em alguns casos, para fazerem
correções necessárias, como a popular
cirurgia de desvio de septo.
Há interferências de todo tipo, umas
mais, outras menos invasivas. O sorriso perfeito também entra nesta corrida
pela perfeição, com clareamentos, usos
de aparelhos e limpeza. Os dentistas
enfrentam nos últimos anos a grande
procura pelas lentes de contato dentais, que se tornaram uma verdadeira
febre no Brasil graças aos famosos que
aderiram à lente, à parte o resultado soar natural ou não tal a brancura
exibida.
Várias celebridades e personalidades usam ou já usaram as lentes. Estrelas da televisão brasileira como Juliana
Paes e Grazi Massafera são algumas

De acordo com o dentista José Renato Tetila,
o procedimento é simples e geralmente
dura por volta de dois dias — da primeira
consulta à aplicação. São feitas análises
com base em formato de rosto, fotos do
sorriso e intrabucais, e a partir delas
é proposto um formato de dente que o
dentista e ceramista, quem confecciona a
lente, julgam ser adequado ao paciente.
Com a aprovação do próprio, elas são
confeccionadas e cimentadas individualmente em cada um dos dentes do paciente.
Após a aplicação, ele deve fazer uma manutenção a cada seis meses, envolvendo uma
profilaxia para evitar futuros problemas.
Os preços variam de acordo com o tipo e
número de lentes; a média é de R$ 1.200 a
R$ 1.500 a unidade.
É esperado que, após a aplicação, elas
durem de 15 a 20 anos; é importante ressaltar que tal estimativa é feita com base
em estudos e pesquisas prévias, visto que
a tecnologia é nova, com pouco menos de

15 anos. Apesar da grande durabilidade,
José Renato aponta que há casos em as
lentes podem quebrar devido aos maus
cuidados do paciente.
Em algumas pessoas, o resultado final
soa artificial; como dentes extremamente esbranquiçados. José Renato Tetila
afirma que já teve casos em que o resultado foi este, mas explica que foram por
vontade de seus pacientes. O dentista
explica também que recomenda sempre
aquilo que acredita ser o melhor para
eles, mas que não se opõe à vontade dos
mesmos.
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atletismo sub-23

Mato-grossense é campeão brasileiro
Atleta treina desde os 8 anos de idade para conseguir conquistar título inédito para o Estado e classificação para o Troféu Brasil de Atletismo
Por Jefferson Oliveira

O

atleta de Barra do
Garças (515 km de
Cuiabá-MT) Matheus
Silva Assis, 21, conquistou no domingo
(29), em Porto Alegre, o Campeonato Brasileiro de Atletismo na prova
dos 800 metros, categoria sub-23.
A conquista na prova é
inédita para o Estado de
Mato Grosso.
A competição reuniu
atletas de todo o Brasil no
Estádio José Carlos Daudt, na Sogipa, em Porto
Alegre, e entra para o hall
de conquistas do jovem
acadêmico do terceiro
ano do curso de matemática da Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT) em Barra do Garças.
Matheus chegou à equipe comandada pelo professor Sivirino Souza
dos Santos aos 8 anos de idade, por
meio do projeto Crescendo com o
Atletismo. Aos 14 anos, foi campeão
brasileiro dos Jogos Escolares da
Juventude competindo na prova dos
1.000m em João Pessoa em 2011.
O jovem reside desde os 16 anos na
casa dos atletas na Villa Olímpica,
em Barra do Garças.
Em conversa com o Circuito
Mato Grosso, Matheus revelou que
não era amante do atletismo até ver
seu irmão conquistar uma prova.
“No começo eu não era fã de atletismo, apenas acompanhava meu irmão nas competições, só que ver ele
ganhando uma prova me despertou
o interesse no esporte e desde então
não parei mais de treinar e compe-

tir”, explicou.
Sobre uma possível saída daqui
para treinar em outro estado, Matheus descartou e falou da força de
Mato Grosso.
“Não compensa sair do Estado,
quero continuar aqui, em breve ganharemos uma pista sintética para
treinamentos e ainda não estamos
ganhando medalhas como atletas de
São Paulo, mas aqui temos excelentes atletas, como os de
Sorriso, por exemplo,
entre vários outros. Estamos sempre brigando por
medalhas”, disse.
Além de Matheus,
outros 23 atletas matogrossense s participaram
da competição. Matheus
integra a equipe Barra
do Garças Associação de Atletismo
(BGAAT). O atleta fez questão de
agradecer o apoio recebido do treinador e também dos apoiadores da
equipe.
“Agradeço a Deus por essa vitória, ao meu técnico Sivirino Souza
dos Santos pelos treinos e a esperança de que eu sempre pudesse chegar
longe, à minha mãe e família, Maria
Silvania Araújo Ramos, que é muito
especial, e também à família BGAAT,
a Escola Interativa Coopema em que
estudei o 9° ano e Ensino Médio”.
O técnico de Matheus se graduou
no ano de 2003 em Educação Física
pela Universidade Federal de Mato
Grosso, especializando-se em educação física escolar, saúde e qualidade
de vida. Atua como professor de educação física na rede pública de educação e como técnico de atletas de alta
performance e rendimento.
Em 2006, idealizou o projeto Vi-

vendo Atletismo, fundando a Casa
do Atleta, referência internacional na
formação de jovens atletas. De acordo com Sivirino Souza, o projeto tem
uma linha fundamental: a inclusão social através do esporte, trabalhar o talento de cada um e trazer um objetivo
na vida dos adolescentes.
Atualmente, o professor Sivirino
também atua como vereador no município de Barra do Garças e conta com
dois parceiros que apoiam o projeto,
que são a Escola Interativa Coopema
e a Unimed Araguaia. Caso algum
parceiro deseje ajudar o projeto, pode
pessoalmente procurar o professor Sivirino ou até mesmo o atleta Matheus.
Para essa competição, mesmo com
o apoio dos investidores, o atleta teve
que desembolsar recursos próprios
para viajar e, com a conquista deste
domingo, Matheus se qualificou para
o Troféu Brasil de Atletismo e ainda
irá participar dos Jogos Pan-Americanos Universitários e também dos Jogos Universitários Brasileiros.

Campeonato

O Campeonato Brasileiro Caixa
Sub-23 é uma realização da CBAt e
da Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul (FAERGS),
com patrocínio da Caixa Econômica
Federal, patrocinadora oficial do atletismo brasileiro, em convênio com o
Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e
apoio da Sogipa.
Jovens atletas conseguiram se
destacar na primeira etapa do Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo
Sub-23. Foram dois dias de competições com provas de lançamento de
dardo, marcha atlética, arremesso de
peso, salto com vara, lançamento de
dardos, salto triplo, salto em distância

e 800 metros rasos, entre outras.
O campeonato foi realizado em
dois dias na capital gaúcha e recebeu a inscrição de 87 clubes de 20
estados e do Distrito Federal. Nada
menos do que 616 atletas foram
habilitados para competir na pista
do Estádio José Carlos Daudt, da
Sogipa.
Na classificação geral, o Pinheiros somou 225 pontos. A Orcampi
Unimed ficou em segundo lugar,
com 151, seguida da Fecam, campeã
do ano passado, com 132. No mascu-

lino, o clube paulistano somou 121
pontos, contra 88 da Orcampi Unimed e 82 da Fecam. E, no feminino,
o Pinheiros totalizou 104 pontos, superando a ASA-Sorriso, que teve 85,
e a Orcampi Unimed, com 63.
No quadro geral de medalhas, dividido por Estados, São Paulo foi o
grande campeão, com 58 medalhas,
sendo 20 de ouro, 21 de prata e 17
de bronze. Santa Catarina ficou em
segundo lugar, com 16 medalhas (5
ouros, 6 pratas e 5 bronzes), seguido
do Rio de Janeiro, com 8 (4, 2 e 2).
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AÇÃO CONJUNTA

Meia tonelada de cocaína é apreendida
Por Jefferson Oliveira

U

ma aeronave bimotor modelo
Baron foi abatida na manhã de
quarta-feira (25) por um avião
modelo supertucano da Força
Aérea Brasileira (FAB) em uma
região identificada como Baía
Uberaba, próximo à base do Exército Brasileiro
de Porto Índio, na fronteira do Brasil com a Bolívia. Dentro do bimotor, os policiais encontraram
aproximadamente 500 quilos de cocaína.
Esta é a segunda vez que isso acontece em
toda a história do patrulhamento aéreo brasileiro.
De acordo com o comandante do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), tenentecoronel Juliano Chiroli, a operação iniciou-se no
mesmo dia e sete dias depois, esta quarta-feira
(2), as buscas na região onde a aeronave fez um
pouso de emergência continuavam, pois o piloto
ainda encontrava-se foragido.
Segundo Chiroli, a Polícia Federal acionou
a FAB e também o Ciopaer e informou sobre a
aeronave que estava vindo da Bolívia transportando droga.
“A Polícia Federal iniciou o trabalho, através
do combate de tráfico a entorpecente, e acionou
a FAB para que enviasse um avião radar e um
avião de caça para poder fazer a interceptação
do avião com drogas. A PF nos acionou também
(Ciopaer) para que realizássemos o trabalho de
segurança pública propriamente dito, pois a FAB
faz o trabalho de interceptação. Depois da aeronave no chão, somos nós que fazemos o trabalho
de prisão de piloto, apreensão de drogas, retenção da aeronave e outros procedimentos”, explicou o tenente-coronel.
Ao ser identificado o bimotor suspeito, a
FAB ordenou que o piloto se identificasse e pousasse a aeronave, porém como o piloto não respondia aos primeiros interrogatórios, estabelecidos no protocolo das medidas de policiamento

do espaço aéreo brasileiro pela Lei 7.565/1986,
foi realizado um tiro de advertência, mas mesmo
assim o piloto não obedeceu às ordens e um segundo tiro, chamado de detenção, foi efetuado.
O piloto então levou a aeronave para uma região grande de lagoa, fazendo um pouso forçado,
e em seguida a equipe do Ciopaer se aproximou
e localizou a aeronave, realizando a apreensão
da droga, porém o piloto estava desaparecido.
O tenente-coronel explicou que buscas estão
sendo feitas na região para localizar o piloto e
apreender a aeronave que está submersa.
“Onde a aeronave caiu é uma lagoa extremamente extensa, ela submergiu no meio da lagoa,
e não há terra firme no raio de uns três a quatro
quilômetros. Ainda não se sabe se o piloto realmente conseguiu fugir ou foi tentando nadar e
acabou sucumbindo no meio aquático. As buscas para localizar o piloto não têm prazo para
terminar e está inclusive sendo feito um estudo
para ver como será o procedimento para resgatar
a aeronave que está naufragada e trazê-la para
terra firme.
A equipe do Grupo Especial de Fronteira
(Gefron) auxilia nas buscas para localizar o
foragido.
Ainda no combate ao tráfico internacional de drogas, o jovem Fabrício Aparecido
de Souza Oliveira, 25, foi preso na noite de
terça-feira (1º) pela equipe do Grupo Especial
de Fronteira (Gefron) próximo ao Distrito de
Clarinópolis, no município de Cáceres (225
km de Cuiabá), quando tentava atravessar da
Bolívia para o Brasil transportando 21 quilos
de cloridato de cocaína.
De acordo com o boletim de ocorrência, a
equipe do Gefron, em rondas no referido local,
se deparou com três suspeitos com mochilas
nas costas seguindo por uma cerca que dava
acesso à MT-388. Diante da suspeita, os poli-

U

Jovens com sinais de embriaguez
caem em vala ao perder controle

T

rês jovens ficaram feridos na
manhã desta terça-feira (1) ao se
envolverem em um acidente de
carro próximo do Auto Posto 2001
na Avenida JK, no município de
Juína (735 km de Cuiabá). Uma das vítimas
ficou presa nas ferragens e precisou ser retirada pela equipe do Corpo de Bombeiros.
Os jovens apresentavam visível estado
de embriaguez e estavam numa caminhonete
Mitsubishi L200, quando o condutor, identificado como Ian Pandovani, perdeu o controle
do veículo e caiu com o carro em uma vala,
destruindo uma ponte de madeira.
Ian ficou preso nas ferragens e precisou
ser retirado da caminhonete pelos bombeiros, já seus amigos tiveram ferimentos

mais leves, porém o trio foi encaminhado à
Unidade de Pronto- Atendimento de Juína,
pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

reprodução

operação “ordem pública”

à força e praticou o estupro.
A vítima informa que após cometer o crime
o empresário a colocou no carro, a deixou na
Avenida Marechal Rondon e fugiu em seguida.
A PM chegou a realizar buscas atrás do empresário, mas não o encontrou.
Diante dos fatos, a Polícia Civil realiza buscas
para localizar o acusado para que possa ser
ouvido e dar a sua versão dos fatos ao delegado responsável.

avenida beira rio

Jovem morre ao cair da garupa
de motocicleta no Dom Aquino

O

cocaína, assim como os foragidos, e que cada
um receberia a quantia de R$ 150 por quilo de
droga atravessada na fronteira.
Os policiais em buscas nas mochilas abandonadas encontraram mais drogas, totalizando
63 quilos de cocaína. Fabrício foi encaminhado à Delegacia de Fronteira (Defron) com a
droga apreendida e segue à disposição da
justiça.

juína

Mulher acusa empresário de
estupro após passeio em balneário

jovem identificado com as iniciais
M.V.S. morreu em um acidente de
trânsito na noite de terça-feira (1)
na Avenida Beira Rio, em Cuiabá,
ao cair da motocicleta que era
conduzida pelo seu amigo A.B.P., quando o
mesmo não conseguiu fazer um retorno na
referida avenida.
De acordo com as informações da Polícia
Militar, o Centro Integrado de Operações
de Segurança Pública (Ciosp) acionou os
PMs informando sobre o acidente com uma
possível vítima em óbito. Imediatamente a
equipe da Polícia Militar foi ao endereço e se
deparou com o Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu) realizando os primeiros
socorros nas vítimas.
Em conversa com a equipe médica, os

ciais deram ordem para que o trio parasse para
abordagem, quando os mesmos largaram as
mochilas e correram para um matagal.
Os policiais iniciaram as buscas na região
de mata e conseguiram localizar Fabrício,
sendo que os outros dois comparsas do suspeito conseguiram êxito na fuga. Em conversa
com o detido, este relatou que estava vindo da
Bolívia com a mochila contendo 21 quilos de

Outra prisão

rondonópolis

m empresário de 55 anos que não
teve o nome revelado é acusado de
ter estuprado uma mulher de 33
anos no domingo (29) no bairro Jardim Guanabara, em Rondonópolis
(212 km de Cuiabá). Ele está sendo procurado.
De acordo com as informações locais, a vítima
procurou a 1ª Delegacia de Polícia no domingo
e informou que foi estuprada pelo homem,
proprietário de uma empresa de reboques
e engates de veículos. Segundo o relato da
mulher, o empresário teria levado a vítima
para um passeio em um balneário na Rodovia
do Peixe e, após o encontro, ele a estuprou na
volta do passeio.
A mulher explicou que assim que chegaram à
cidade o empresário alegou que teria que ir
em sua empresa trocar de roupa, convidou a
mulher para entrar no local e esperá-lo. A vítima conta que, depois que entrou na empresa
do acusado, ele a levou para o quarto e tentou
manter relação sexual com ela, que recusou o
ato. Foi quando o criminoso arrancou sua roupa

JEFFERSON OLIVEIRA

Aeronave é a 2ª na história do Brasil a ser abatida por um avião militar. Gefron auxilia nas buscas para localizar piloto que está foragido

militares foram informados que M.V. veio a
óbito ainda no local, e seu amigo apresentava várias lesões no corpo e foi encaminhado
ao Hospital e Pronto-Socorro Municipal de
Cuiabá (HPSMC).
O local do acidente foi isolado até a chegada da equipe da Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec), bem como a Polícia
Civil por meio da Delegacia Especializada de
Delitos de Trânsito (Deltran).
A Polícia Civil já instaurou inquérito para
apurar as causas do acidente, mas inicialmente a polícia trabalha com a hipótese de o
condutor da motocicleta não ter conseguido
fazer a curva em um retorno no canteiro
central, perdendo o controle e caindo. Com a
queda, a motocicleta foi arremessada a alguns
metros do local do acidente.

‘Nós não negociamos com
criminosos’, diz Pedro Taques

“N

ós não negociamos com
criminosos, nós não daremos flores a criminosos”, a
afirmação é do governador
do Estado de Mato Grosso,
Pedro Taques (PSDB), durante o lançamento
da 6ª Etapa da Operação Ordem Pública,
desencadeada pela Polícia Militar na manhã
de sexta-feira (27) em Cuiabá.
Durante o ato de lançamento da operação
que visa realizar o enfrentamento às facções
criminosas presentes no Estado, o governador disse que Mato Grosso é exemplo a ser
seguido na área de segurança pública.
“Nosso Estado hoje é exemplo de segurança no Brasil. A evolução do sistema de
segurança, as ações do sistema, os resultados
desse sistema de segurança nos orgulham. É
lógico que temos um árduo, um caminho longo a percorrer, mas dou parabéns e agradeço
a todos os profissionais de segurança aqui
presentes”, disse o governador.
“Essa operação significa presença do
Estado, não é possível que tenhamos locais,
como, por exemplo, em outros estados, em
que a autoridade não pode entrar, onde o
Estado não se faz presente através de suas
forças. Aqui em Mato Grosso, em todos os
lugares o sistema de segurança se faz presente”, completou.
Secretário do Estado de Segurança Pública, Gustavo Garcia, também falou sobre a
Operação Ordem Pública e o enfrentamento
às organizações criminosas.
“Faremos mais uma operação, como
muitas já foram feitas, esta tem um efeito
importantíssimo, significa a presença do
Estado na rua para garantir a segurança 24
horas. Dentro do nosso planejamento, está
fortalecer o Estado visivelmente, e nós continuaremos realizando operações e dando

resposta àqueles que queiram infringir a lei”,
garantiu o secretário.
O comandante geral da Polícia Militar,
coronel Marcos Vieira da Cunha, explicou a
importância da operação lançada nesta manhã, e também da sensação de segurança que
a população sente ao ver a polícia nas ruas.
“A operação realizada aumenta ainda
mais a nossa capacidade operacional, e
leva ainda mais a sensação de segurança à
população, essa operação ocorrerá durante
todo o ano, visando cumprir nossas atribuições constitucionais, que são preventivas, e
combater com o apoio da inteligência essas
facções criminosas, pois em Mato Grosso não
iremos aceitar a atuação delas”, disse.

Operação Ordem Pública
Policiais dos cinco batalhões do 1º Comando Regional em Cuiabá, equipes da Rotam
(Rondas Ostensivas Tático Móvel), Bope, Ciopaer (Centro Integrado de Operações Aéreas),
Corpo de Bombeiros, do GCCO, da Polícia Civil,
estarão intensificando apuração, abordagens,
revista e checagem pessoal e veicular.
O alvo dessa ação serão os bairros da área
de atuação do 10º Batalhão, em Cuiabá. Em
outra frente de trabalho, policiais dão cobertura aos funcionários da Secretaria Municipal
de Serviços Urbanos de Cuiabá na limpeza
em muros de prédios públicos e particulares.

RESULTADO PARCIAL
A Polícia Militar prendeu, em Cuiabá, 22
suspeitos de participação em facções e práticas de apologia ao crime. Onze deles por
exibir ou aparecer em vídeos dos chamados
“salves”, de agressão e ameaças em nome
ou exaltando práticas de facções criminosas,
e os demais detidos em flagrante fazendo
pichações.
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UM DOS MAIS AGUARDADOS

Concurso para PF é anunciado

Ao todo 500 vagas serão oferecidas em diversos cargos para nível superior de escolaridade

APRESENTA:

Por Assessoria

O

concurso da Polícia Federal, um
dos mais aguardados do ano,
foi autorizado no último dia 20,
com um total de 500 vagas em
cargos de nível superior de escolaridade. A portaria nº 8.380 foi
publicada no Diário Oficial da União. O prazo para a publicação do edital de abertura das
inscrições será de até seis meses, ou seja, até
outubro de 2018.
Ainda conforme a portaria, serão 180 vagas
para o cargo de agente, 150 para delegado, 80
para escrivão, 60 para perito criminal e 30 para
papiloscopista. Os salários de agente, escrivão
e papiloscopista são em torno de R$ 12,5 mil.

Para perito e delegado, as remunerações são de
cerca de R$ 23 mil.
Podem concorrer ao cargo de delegado da
Polícia Federal aqueles que possuem diploma,
devidamente registrado, de conclusão de curso
de graduação de nível superior de bacharel em
Direito, exigindo três anos de atividade jurídica
ou policial, comprovados no ato da posse. São
atribuições do delegado federal: instaurar e presidir procedimentos policiais de investigação,
orientar e comandar a execução de investigações relacionadas com a prevenção e repressão
de ilícitos penais, participar do planejamento de
operações de segurança e investigações, supervisionar e executar missões de caráter sigiloso,
participar da execução das medidas de segurança orgânica, bem como desempenhar outras atividades, semelhantes ou destinadas a apoiar o
órgão na consecução dos seus fins.
Para concorrer ao cargo de escrivão é necessário possuir diploma, devidamente registrado,
de conclusão de curso de nível superior em
qualquer área de formação. Entre as atribuições
de escrivão estão dar cumprimento às formali-

ARTIGO

A Lei de Terceirização e os
concursos públicos

N

o último dia 22 de março, a Câmara
dos Deputados aprovou o projeto
de Lei 4302/98 que dispõe sobre as
relações de trabalho nas empresas de
prestação de serviços a terceiros. O
projeto foi aprovado em caráter conclusivo e
agora segue para sanção ou veto presidencial.
Com isso, surgiu a discussão acerca da
aplicabilidade ou não da referida lei no campo do serviço público, especialmente com a
controvérsia sobre a possibilidade de afetar
as atividades que dependem de concurso no
Brasil. O texto aprovado não trata expressamente da questão e deixa margem para a
dúvida de permissibilidade da terceirização
de atividades dos agentes do Estado.
A lei não faz referência ao cabimento da
utilização do instituto da terceirização pela
Administração Pública (o artigo 2º, que altera
o artigo 5º-A da Lei 6019/74 apenas fala que
a “contratante” poderá ser pessoa física ou
jurídica).
A dúvida agora é: cabe a terceirização
para atividades que dependem de concursos?
Como sabemos, a questão relativa aos
concursos públicos tem fundamento na Constituição da República, que assim estabelece:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:
(…)
II – a investidura em cargo ou emprego
público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos,
de acordo com a natureza e a complexidade
do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação
e exoneração.
O comando constitucional é cristalino ao
prever que o acesso em cargo ou emprego
público depende da aprovação em concurso
público. O próprio dispositivo afirma que a lei
irá regular a ocorrências dos certames, com
suas peculiaridades, com respeito à natureza
e complexidade da atividade, evidentemente, em típica conduta de razoabilidade e
proporcionalidade.
O inciso II, do artigo 37, não autoriza que

Prof. Darlan Barroso
é Professor no Damásio Educacional

a lei dispense concurso para a investidura em
cargos ou empregos públicos. Portanto, a única
interpretação em conformidade com a Constituição é aquela que não admite a terceirização
para as atividades próprias de cargos ou empregos públicos, com a dispensa de concurso
público (modalidade própria para averiguação
da capacidade do candidato para o exercício
da atividade de um agente do Estado). No mesmo sentido, também vale trazer à discussão o
fato de que a própria Constituição tratou de
forma expressa sobre os casos de dispensa de
concurso e de contratação temporária.
O inciso IX, do mesmo artigo, estabelece
que, mediante regulamentação de lei específica, possa ocorrer a “contratação temporária” – sem concurso – apenas por tempo
determinado e para atender necessidades
excepcionais de interesse público, o que não
se aplica às atividades próprias dos cargos ou
empregos públicos, sendo que essa interpretação já está pacificada no âmbito do Supremo
Tribunal Federal (1).
Assim, a lei aprovada não é inconstitucional por violar o artigo 37, já que sequer cita
a Administração Pública em seu texto. No
entanto, eventual interpretação em sentido
contrário – que permita a terceirização de
atividades típicas das funções de Estado –
gerará uma inconstitucionalidade que poderá
ser reconhecida pelo Poder Judiciário.
Havendo lei de criação de um cargo público, a Administração está impedida de contratar
empresas prestadoras de serviços para o exercício da atividade. Evidentemente, atividades
típicas de agentes do Estado – magistrados,
membros do MP, policiais, advogados públicos,
agentes de fiscalização e arrecadação etc. –
não podem ser terceirizadas, uma vez que a
Constituição exige a realização de concurso
público.
Aliás, 2018 é um ano que promete a
realização de diversos concursos, apenas
no primeiro trimestre já foram publicados
diversos editais, não havendo evidência que
a Administração Pública pretenda se valer de
eventual terceirização. Portanto, para aqueles
que têm o sonho de investidura em um cargo
ou emprego público, nada muda em relação
à forma de ingresso por meio de concursos
públicos.
Aos estudos…

Prof. Marco Antônio Araújo Júnior
é Diretor Pedagógico do Damásio Educacional e Presidente da ANPAC

dades processuais, lavrar termos, autos e mandados, observando os prazos necessários ao preparo, à ultimação e à remessa de procedimentos
policiais de investigação, acompanhar a autoridade policial, sempre que determinado, em
diligências, dirigir veículos policiais; cumprir
medidas de segurança orgânica; atuar nos procedimentos policiais de investigação; desempenhar outras atividades de natureza policial e administrativa, bem como
executar outras tarefas
que lhe forem atribuídas.
Assim como para o
cargo de escrivão e papiloscopista um dos requisitos para ser agente
da PF é possuir diploma
de conclusão de curso de nível superior.
Como atribuições estão:
executar investigações
e operações policiais na
prevenção e na repressão
a ilícitos penais, dirigir
veículos policiais, cumprir medidas de segurança orgânica, desempenhar outras atividades
de natureza policial e administrativa, bem como
executar outras tarefas
que lhe forem atribuídas.
Para perito, o edital
ainda definirá quais áreas de graduação serão

aceitas.
Os inscritos serão avaliados por meio de
provas objetivas e discursivas; sendo classificados, passarão por exame de aptidão física, exame médico, avaliação psicológica, prova prática de digitação (apenas escrivão), avaliação de
títulos, prova oral (apenas delegado) e curso de
formação profissional, na Academia Nacional
de Polícia.

DE OLHO NOS EXAMES

Dicas para se sair bem em
provas de concurso público
Por Assessoria

D

e acordo com a entrevista do
diretor executivo do Damásio Educacional, Marco Antônio Araújo
Júnior, à revista Veja no último dia
30, é importante o candidato conhecer bem
os requisitos do certame, como documentos
necessários tanto para fazer a inscrição
quanto para assumir o cargo, caso seja
aprovado, ficar atento ao conteúdo pragmático – as matérias que vão cair na prova.
Entre o edital e o exame há um prazo de
60 a 90 dias. Para ele, os candidatos devem
aproveitar esse período para revisar toda a
teoria prevista para aquele exame.
“É aconselhável dedicar, pelo menos, 4
horas por dia à revisão, sendo que o ideal
é recapitular até duas disciplinas por dia.
No entanto, mais que duas horas e meia de
estudo por matéria não é uma boa alternativa, porque a partir daí o cérebro reduz
a concentração”, orienta Araújo Júnior, ao
afirmar que depois de rever a parte teórica
é fundamental responder a questões de
provas passadas para diagnosticar o que
precisa de mais atenção.

“Concurso não se presta para passar. Se
presta até passar”, sintetiza Marco Antônio.

Cursos Damásio
O Damásio Educacional oferece cursos
preparatórios para o concurso ajudando você
a sair na frente e se preparar com a equipe
docente especializada, com experientes
professores na área dos concursos públicos,
composta por juízes, promotores, defensores,
procuradores, delegados, advogados e servidores públicos, além da mais ampla didática
e metodologia inovadora e que mais aprova.
Com início no próximo dia 7, o curso
Intensivão da Polícia Federal foi preparado
com aulas totalmente inéditas, para atender
os cargos de agente e escrivão com a abordagem de todas as disciplinas que constam
no último edital publicado.
Para os bacharéis em direito, que buscam
ingressar na carreira pública como delegado
federal, o Damásio conta com um corpo docente especializado, a mais ampla didática e
metodologia inovadora, focado na preparação específica na carreira almejada, considerando o alto índice de aprovação dos alunos
Damásio nos principais concursos públicos.

CULTURA

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

CUIABÁ, 3 A 9 DE MAIO DE 2018

A

pós passar por duas aldeias indígenas, um
quilombo e cidades do interior de Mato
Grosso, a circulação do Projeto Exetina
Kopenoti - Histórias indígenas, encerra
esta temporada em Primavera do Leste.
O espetáculo “Histórias indígenas” traz
mitos e histórias narradas pelo povo
Terena, e na palestra show, Alice Oliveira, a atriz que
realiza as atividades do projeto, conta sua trajetória como
contadora de histórias, técnicas e mecanismos para levar
o lúdico ao público. Entrada franca e sem limite de idade.
INFO: (65) 98118 1618 (Whatsapp)

Às 9h, apresentação do espetáculo
teatral “Histórias Indígenas” e às
14h palestra show “A Arte de Narrar
Histórias”

Nesta sexta 4 de maio, palestra para professores e contação de histórias
indígenas no Centro Cultural em Primavera do Leste

Téo Miranda

Téo Miranda

PROJETO HISTÓRIAS INDÍGENAS

ROTA EM MOVIMENTO: 299 CORES

C

Programação

hame os amigos! A Praça da República volta
a ter vida artística e cultural nesta sexta 4
de maio às 17h. Confira aqui a programação
cultural já confirmada, são shows, batalha
de poesia, fotografia e diversas intervenções.
Tudo com entrada franca. Eu vou!

Intervenções
Izadora Borges
Victor Oliveira
Presto23
Cherry Moret
Eliz Haddad
Amanda Nery
João Gimenez
Luiz Pirata
Andréia

Camila Hybris
Naah Cotrim
Alison Rangel
Mauricio Mota
Thaisa Sedlmaier
Zé Loko
John Abyss
Isabela Maria
Victor André
Bazar
Rafaela Elika (Livros

e Contos)

André Gorayeb (Artes e Ilustrações)
Kessidy Kess (Brechó)
Fusca Sebo
Exposição de Fotografia
Dizão Leão
Aruã Calil
Pedro Ivo
Diego Almeida

Vídeo-projeção
Documentário "Slam
do Capim Cheiroso"
Atrações Musicais
Batalha de Rap
(Versão Conhecimento)
Jesus Pinheiro
N20
Por 10
Artigo REC
Família THC

Conduta do Gueto
Nova Era Session
Ricardo Cotareli
Laura Paschoalick
Delírios Sóbrios
Discotecagem
Alexandre Smile
Alison Rangel
Luisa Lamar
DJ Taba

E

m menos de uma semana
após abertura da exposição
AMOR DE PEDRA e
quase todas as obras do
artista PAULO PIRES já
foram vendidas na CASA
DO PARQUE. Com preços acessíveis,
as obras do escultor comprovaram
o interesse do público, o quanto
precisamos difundir a produção das
artes do interior do Estado e manter,
sem oscilar, a vitrine mercadológica
de nossa cultura. Uma exposição
como essa, com esse volume de
vendas, estabiliza a produção em
ateliês privados por um bom período.
Se você ainda não fez uma visita à
exposição, chame os amigos e confira.
INFO: (65) 3365 4789 e 98116 8083

SESSÃO REALIZADORES
DE MATO GROSSO

N

esta terça 8 de maio confira no Cine
Teatro Cuiabá uma seleção de filmes
de BRUNO BINI, diretor, roteirista e
produtor cuiabano. Bini é presidente da
MTCine, Associação Mato-grossense
de Cinema e Audiovisual, e está em
processo de finalização de “Loop”, seu primeiro longametragem, em coprodução com Valkyria Filmes e Globo
Filmes e supervisão artística de Fernando Meirelles. Seus
filmes receberam mais de 50 prêmios em festivais no
Brasil e exterior. Curtas exibidos na sessão: “Baseado em
fatos reais” (2001, 17’); “Depois da queda” (2011, 18’);
“S2” (2015, 20’); “Três tipos de medo” (2016, 20’). O
realizador estará presente na sessão para conversa com
os participantes. INFO: (65) 2129 3848 e 99635 3486

Luiz Marchetti

Luiz Marchetti

SUCESSO DE VENDAS
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HOMENAGEM PÓSTUMA
Quem dera se todas as igrejas católicas prestassem uma homenagem póstuma aos grandes
baluartes que frequentavam e deram seu sangue
para manter vivas as nossas tradições cuiabanas
na fé. Exemplo: a festa do nosso Padroeiro Senhor Bom Jesus de Cuiabá, o Cura Padre Edimilto
Santos da Mota procurou prestar uma homenagem a algumas famílias cuiabanas que moravam
ao redor da Catedral. As famílias dos homenageados sentem-se até lisonjeadas por tamanha
grande gratidão de serem lembradas neste importante evento do nosso Padroeiro. Durante os
festejos do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, foram
homenageadas: D. Aidinha Epaminondas, D. Mariana Palma, Dona Lourice Ayoub Bumlai; para
este ano essa homenagem será voltada para este
ilustre: Hélio Palma de Arruda, uns dos cuiabanos visionários com uma vasta lista de serviços
prestados à sua terra-mãe. Esse cuiabano foi de
uma reserva moral ímpar na vida pública, tive o
privilégio de trabalhar com Dr. Hélio Palma de
Arruda. Cuiabá, o berço da gratidão pelos seus
filhos que contribuíram para o seu crescimento.
DOM DO TEMOR
Em plena quarta-feira, dia 25 de abril, no
Condomínio Florais, a Imperatriz do Divino de
2018, Drª Gabriela Novis Neves Pereira Lima,
juntamente com o seu esposo Leonardo Oliveira,
recebeu uma pá de gente para a última novena
mensal sobre o Dom Temor de Deus, proferida
a homilia pelo Padre Mauro Sérgio Amorim so-

“TCHA COM BOLO”
O presidente do Grupo Futurista de Comunicação, o empresário Júlio José de Campos, recebeu no passar do dia 26 de abril um seleto grupo de convidados para brindar os 40 anos desse
grupo com requintado “Tcha com bolo”, em que as
delícias foram bem variadas. Quando ouço falar
do Grupo Futurista de Comunicação, já vem logo
à mente a sempre lembrada profª Isabel Coelho
Pinto de Campos, que não media esforços para
que esse veículo de comunicação estivesse sempre em alta. Já prestaram os seus conhecimentos nesta empresa: Wanessa Oliveira, Jejé, Henry
Montgomery, João Pedro de Arruda, Martha Arruda com as suas crônicas inigualáveis, Cláudia
Moura e este jornalista, sendo que foi uma escola
de aprendizagem em minha vida. Nessa época eu
tive orientação de Martha Arruda, Jê Fernandes e
Yenes Barros, que foram uns verdadeiros mestres
da escrita. Sucessos crescentes!

Por João Manteufel Jr.

bre esse tema, e a abertura foi com o Cura da
Catedral Padre Edimilto Santos da Mota. A voz
de Paulinho foi o ponto alto desse encontro em
torno dessa festa secular. A emoção foi total com
o conjunto musical Prato da Casa, que tocou o
tradicional Hino do Divino e nosso mais gostoso
rasqueado, o verdadeiro limpa-banco. O Imperador Dalmi Defanti e a Imperatriz Gabriela Novis
Neves Pereira Lima e os demais festeiros convictos com o sucesso desta festa tradicional. Após
a novena, a anfitriã ofereceu um “lanche” que
agradou a todos os presentes nesta noite do dia
25 de abril. O Divino Espírito Santo é de Cuiabá!

www.circuitomt.com.br
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CADEIRA DE BALANÇO

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

N

ão sei com vocês, mas nunca vivi
uma crise como a de agora. A marolinha do Lula não está sendo
brincadeira. Aliás, não lembro de
ter ficado tão duro assim. A classe
média mais uma vez está sendo
esmagada. Mas não tô falando de trocar a picanha pela costela, de fazer rodízio de contas (um
mês paga casa, um mês paga escola, um mês
paga carro), nem de reduzir a cerveja pra não
cortar a luz. Estou falando de uma crise muito

A crise
mais séria. A crise moral. Perdemos todos os
valores. No Brasil os políticos fazem aquilo que
querem, como querem e quando querem. Essa
cortina de fumaça da Lava-Jato esconde danos
colaterais irreparáveis. Um país massacrado
por interesses internacionais, onde nossos filhos vão pagar a conta, já que vai levar 25 anos
para pagarmos a Copa e a Olimpíada. E, num
ato digno das atrocidades dos grandes ditadores, possuímos um Brasil devastado por seus
comandantes, onde nem cinco gerações vão
recuperar a falta de investimento em educação,
infraestrutura, ciência e tecnologia, que foi destinada ao bolso deles próprios. Dinheiro que vai
sustentar o luxo dessas famílias por mais cinco
gerações. Sim, meu vovô foi preso, mas eu sou
seu futuro senador. É uma espécie de feudalismo moderno. E você, idiota que paga impostos,
que não consegue nem pagar seu plano de saúde, que é honesto e educa seus filhos para ser
assim, é quem vai se foder, de verde e amarelo, no início, no meio e no fim. E não pense em
estudar, meu jovem eleitor. Pense em comprar
o Iphone 8. Uma espécie de nova escravatura.
Nós, os escravos modernos, escravos do consumo, formando gerações de escravos intelectuais, estamos correndo atrás do rabo. Eu, pelo
menos, não vejo saída. Estou num labirinto de
ideias que não levam a lugar nenhum.
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garimpo cultural
Por Luiz Marchetti

SESC MATO GROSSO 2018 >
É hora de entrar no site do Sesc e conferir a programação incrível,
de 3 a 27 de maio temos PALCO GIRATÓRIO em Cuiabá. Chame toda
a família, leia e escolha os espetáculos, as oficinas e palestras desta
edição. O Palco Giratório é o pulmão das artes cênicas em Mato Grosso. As obras na maioria têm ingresso solidário com 2 litros de leite
UHT. As obras escolhidas são de diversos artistas e coletivos cheios de
experiência nas artes, com questões relevantes para nossa cultura e
a nossa indústria criativa. INFO: www.sescmt.com.br/palcogiratorio
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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
BABU78 E GERVANE DE PAULA - PRÊMIO PIPA >
O Prêmio Pipa, uma parceria entre o Instituto Pipa e o
MAM-Rio, tem como missão divulgar a arte, artistas no Brasil,
e estimular a produção nacional de arte contemporânea. Além
dos prêmios do comitê, há também o Pipa Online, disputado na
votação da internet, no site do Pipa. Este ano dois artistas matogrossenses – Babu78 e Gervane de Paula – vão contar com seu
voto: a partir de 15 de julho participe do Pipa Online, basta entrar
na página dos artistas que estão concorrendo. (www.premiopipa.
com) e (www.pipaprize.com).

DIA DAS MÃES >

II SEMANA DA IMAGEM – FOTOGRAFIA CRIATIVA >
Entre os dias 23 e 25 de maio, os alunos do Curso Superior Tecnológico de Fotografia da Unic Pantanal realizarão a II Semana
da Imagem – Fotografia Criativa. No dia 23 de maio haverá Mesa-Redonda sobre Fotografia Criativa, com fotógrafos diversos e
lançamento do Concurso de Fotografia Criativa: Cidade e Cultura,
em comemoração aos 300 anos de Cuiabá. No dia 24, Oficina de
Interação Fotográfica com Rodolfo Luiz, com técnicas de Fotografia
em smartphones e alunos do 4º semestre farão apresentações. No
dia 25 haverá palestra com o cineasta Bruno Bini e a participação
especial do fotógrafo José Medeiros. Durante o evento, confira a
Mostra de Fotografia Criativa, com curadoria de Camila Brandão,
no piso 2 do Pantanal Shopping. O ingresso é 1 caixa de leite UHT.
INFO: (65) 98124 8523

FILME HANNAH ARENDT >
O Grupo de Pesquisa em Direito Constitucional da UFMT convida
a todos para o projeto "Direito e Cinema", desta vez com o filme
"Hannah Arendt”. Os temas serão discutidos tanto no âmbito da
Filosofia, com a participação do professor e aluno da Faculdade de
Direito Roberson Calegaro, quanto no da Filosofia do Direito pelos professores
Alexandre Tavoloni e Felipe
R. de Carvalho.
Será na segunda 7 de maio
às 19h no Auditório do Bloco Didático I
- Faculdade
de Direito da
UFMT. As inscrições serão
feitas na hora e
a certificação é
de 4 horas.

PEÇA EXTINÇÃO COM DENISE STOKLOS >

A Casa do Parque está aceitando reservas para seu almoço
especial do segundo domingo de maio, com um menu incrível ao
som da linda voz de Laura Pompeo e piano. Organize com sua
família e reserve uma mesa para este dia emocionante. Tem até
Bolo Prestígio! INFO: (65) 3365 4789 e 98116 8083

Denise Stoklos, uma das atrizes que mais admiro na atualidade, está em cartaz no Teatro Anchieta (São Paulo), com
a peça “Extinção”, até 20 de maio. Se você der uma passada
em Sampa, vá para a fila e não perca por nada. Inspirada no
romance “Extinção” (1986), do austríaco Thomas Bernhard
(1931-1989), ela promete matar o passado para gerar o novo.
INFO: (11) 3234 3000
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ano está numa velocidade que mesmo com tantas dificuldades os minutos, horas e dias não desaceleram.
Chegamos ao mês de maio com dúvidas no momento de abrir nosso
próprio negócio.
Vemos que, para obter uma forma em que os
desejos de adaptam às suas habilidades no mercado comercial, estes não são atendidos ou são
supridos com deficiência. Como é saber o que
gosta de fazer já que é um passo grande para que
o empreendimento atinja um sucesso com níveis
de felicidade incríveis.
Uma pesquisa mundial confirma que pessoas
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que dedicam metade do tempo acordado trabalhando no que gostam e as satisfazem aumenta
sua vontade de viver e valoriza sua vida.
Estas questões de incertezas acerca do que
fazer, da localização, investimento, do retorno
do capital aplicado, passam ao quanto você tiver
experiência e prática no ramo mais rapidamente
e com menos custos desenvolverá as tarefas operacionais e de gerência.
É de grande importância atualmente não se
basear no comércio que você deseja ou acha que
fará melhor, pois cada atividade de empresas
exige a qualificação pessoal do profissionalismo.
Seja agressivo sem ser invasivo.
Na busca de melhores oportunidades para
seu novo negócio, é não gerar em excesso, dificultando a decisão e causando perda de foco. Um
planejamento com eficiência do que se fazer, da
realização pessoal, dos custos e retornos financeiros, do objetivo de atender o desejo da clientela, do mercado de marketing são alguns princípios de um bom negócio bem pensado.
Temos à disposição, que possa te facilitar e
orientar na sua decisão, empresas com especialidades em te auxiliar e orientar com critérios
objetivos e tangíveis que levarão você à sua definição correta.
“A ideia certa nunca é a do seu concorrente, a
sua sempre será melhor”.
Bom Negócio.
www.facebook.com/arqedmilsoneid

Por Theresa Piraja

Negócios pensados

FENG-SHUI

Por Edmilson Eid
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ma sexualidade bem resolvida,
juntamente com o autoconhecimento, e amor, já foi comprovado que: terão uma vida
saudável e alegre, cheia de vivacidade. Já dizia Wilhelm Reich que a saúde
do ser humano depende da sua sexualidade.
O autoconhecimento do corpo, juntamente
com sua espontânea satisfação pelo trabalho
e capacidade para amar, desbloqueia e renova as células estagnadas integrando os três
níveis: matéria, alma e espírito. Hoje em dia
existem laboratórios para estudar e entender
o funcionamento sexual humano, e por tabus
ou outras coisas mais vivemos numa sociedade que
nada sabe sobre sexualidade. Então esta força foi tão
mal interpretada que hoje
falar sobre sexualidade e
sexo foi tornando pecado, e
fruto proibido, aí a tão poderosa e curativa força foi
deturpada, e mal usada.
O canto da sexualidade é como um Sacrário que
é reverenciado, porque estas forças bem empregadas
proporcionam o viver bem
e são elas que nos dão o
entusiasmo pela vida. Por
outro lado, o uso banali-

Solidão a dois
zado desta força, usar e trocar os parceiros
como se fosse trocar de roupa, apenas com
o intuito de satisfação da libido, sem vínculo
nenhum com a afetividade, pode gerar o prazer, mas não satisfaz os anseios da alma. Portanto, sexo sem afeto leva ao autoabandono,
à solidão e principalmente à solidão a dois.
Se a energia sexual é a fonte da vida, quando
mal usada ela pode ser a fonte da destruição,
desequilíbrio e de sofrimento. A saúde sexual depende somente da energia sexual, e esta
é a energia mais potente que existe, pois é
uma energia criativa, sendo energia criativa torna-se a mais pura energia da vida e é
manifestada o tempo todo no universo. Ela
é um dom que recebemos, tem que ser utilizada como sagrada. Mas para que este ato
seja sagrado tem que haver uma conexão entre a alma e os órgãos sexuais. Para que possa circular e se tornar sagrada é preciso ter
duas forças, a positiva e a negativa. A mulher
tem que descobrir o seu lado masculino para
conhecer melhor o seu parceiro, e o homem
descobrir seu lado feminino para conhecer
sua parceira, daí os dois juntos criam um
templo sagrado, integrando corpo, mente e
espírito, e aí se dá a explosão do orgasmo
cósmico que os místicos chamam de estado
de Nirvana. Mas para que haja isso tem que
se desprender da ânsia de satisfação apenas
da libido, tem sim que satisfazer também
juntamente os anseios da alma.
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ALA JOVEM

Por Rosemar Coenga

or que comemorar o Dia do Trabalho quando a taxa de desemprego
no Brasil atinge 14 milhões? O
1º de maio nasceu em 1886, em
Chicago, quando milhares de trabalhadores protestaram contra as condições
desumanas de trabalho e a submissão de 13
horas diárias. No Brasil, a data foi consolidada
em 1924, na presidência de Artur Bernardes.
O trabalhar é visto por alguns como gratificante, por outros como suplício. Para os povos
indígenas, o que é o trabalho? Ser militante ou
simpatizante da causa indígena ainda é muito complicado. Entre
outros motivos, refirome à mídia que quase
sempre lança informações incompletas
e, não raro, errôneas
que contribuem fortemente para avivar na
população não índia
uma aversão aos indígenas, engrossando o
caldo do preconceito.
Essa situação piora
quando a mídia sensacionalista coexiste
à inexistência de diálogo entre índios e governo. Mas o que tem
a ver isso com o Dia do

Rosemar Coenga é
doutor em Teoria Literária e
apaixonado pela literatura de
Monteiro Lobato
cultura@circuitomt.com.br
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atiana Belinky iniciou-se na televisão adaptando peças de teatro. Fez grande sucesso junto
com seu marido Júlio Gouvêa
criando a série "O sítio do Picapau Amarelo" em sua primeira versão para
a telinha. Em seguida começou a traduzir
contos russos, num trabalho de divulgação
dessa literatura sempre com textos de alta
qualidade. Hoje tornou-se também escritora
tendo publicado vários livros para crianças.
Tatiana Belinky publicou Sete Contos Russos
(2000) pela Cia das Letras, obra que reconta com toda a sabedoria de uma Sherezade
russa.

O reconto russo
pela voz de
Tatiana Belinky
Kochetchêi, o imortal segue a estrutura
dos contos de fada românticos da Europa
Ocidental, ao narrar como dois jovens apaixonados conseguem escapar do ódio de Kochetchêi, um dos mais terríveis vilões russos.
Na História de Ssdko, um jovem tocador de
harpa de 23 cordas se torna riquíssimo com
a ajuda do rei dos oceanos mas, orgulhoso,
esquece sua origem.
A desavença entre Ihiá Múromets e o príncipe Vladimir mostra essa figura histórica,
mas cercada de lendas, defendendo os pobres e os plebeus contra os ricos e nobres.
Pele de bode é uma história folclórica em que
o humor negro prevalece. O padre avarento
tenta roubar o pote de ouro encontrado por
um velho pobre. É severamente castigado. A
profecia é a narrativa em prosa do belo poema de Púchkin, o maior poeta clássico russo,
sobre o semilendário chefe guerreiro Viking
de nome Olieg, que tentou escapar da morte
enviando seu cavalo preferido para longe.
O galinho de ouro, também um poema de
Púchkin narrado em prosa por Tatiana Belinky, conta-nos a história do rei Dadon e de
como morreu por haver se negado a realizar
o desejo do mago que o ajudara e a quem
prometera satisfazer ao primeiro pedido.

Por Wania Monteiro de Arruda

NUTRITIVA

Trabalho?
Na concepção indígena, trabalhar deve
também estar associado ao lúdico. Uma menina possui brinquedos representativos do sexo
feminino, de tamanho menor, inseridos em um
processo de aprendizagem. Em expedições,
leva à cabeça um pequeno cesto-cargueiro
para a guarda da coleta. Seu cesto aumentará
de tamanho à medida que for crescendo. Meninos também trabalham/aprendem/se divertem com objetos que utilizarão no trabalho
em sua vida adulta. Miniaturas de arcos e flechas estão nas brincadeiras, quando iniciam a
prática da linha de mira em pequenos répteis,
pássaros e insetos.
Para que haja a reprodução física, cultural
e espiritual dos povos indígenas, a terra precisar ser reconhecida como a base para uma
multiplicidade de direitos, como o direito à alimentação e à nutrição adequadas, assim como
para todos os cidadãos brasileiros que dela
necessitam para seu sustento.
Com 14 milhões de desempregados (destes, 4,3 milhões, a maioria pardos e negros, estão em situação de desalento, que deixaram de
procurar emprego), o Brasil precisa efetivar
ações pontuais: reforma agrária, redistribuição de renda e economia solidária.

Qual o poder daquela
aguinha de cor?

Wania Monteiro de Arruda
é nutricionista funcional,
aficcionada em receitas saudáveis
e saborosas, que divulga em seu
site e no Insta
@wmarruda
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guinha de cor é chá. Os chás hidratam, ajudam no emagrecimento, na
diminuição dos inchaços, na melhora do sono, têm ação analgésica, anti-inflamatória, expectorante,
além de todo o ritual envolvido no preparo. A
mistura entre os alimentos e plantas favorece a
absorção e o metabolismo dos nutrientes. Prefira
sempre fazer por infusão das folhas, os de saquinhos prontos já perderam muitas propriedades.
Evite adoçar; se não tiver jeito, opte por mel. O
chá de camomila é um calmante natural, a camomila ajuda na ansiedade, dores de cabeça, TPM e
na insônia. É maravilhoso seu consumo antes de
dormir. O de gengibre melhora na imunidade, é
um anti-inflamatório, ajuda acelerar o metabolismo. Evite perto do horário de dormir, pois pode
atrapalhar o sono. O hibisco é um antioxidante,
que previne doenças cardíacas e retarda o envelhecimento. Além disso, ele possui ação diurética
que diminui a retenção de líquidos e elimina toxinas. Prefira consumir o chá após as refeições. A
cavalinha ajuda na retenção de líquidos, tem ação
diurética, ameniza dores de cabeça e equilibra a
pressão. A romã melhora infecções e inflamações
na garganta e gripes. O chá possui propriedades
antissépticas, que ajuda a limpar a garganta e o
torna um ótimo aliado para pessoas que precisam da voz para trabalhar. A porangaba reduz
o apetite por aumentar a saciedade e tem efeito
diurético, o que é favorável para a eliminação de
toxinas pelos rins. O capim-limão é um calman-

Por Iracema Borges

Anna é doutora em História,
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Reforma agrária,
redistribuição de renda,
economia solidária
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VIDA INTERIOR

Por Anna Maria Ribeiro Costa
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oje quero aprofundar um pouco
mais sobre frequência. Todos
nós vibramos em frequências,
às vezes, alta e às vezes, baixa,
e nossa vibração anda de mãos
dadas com nossa consciência, quanto mais alta
for, mais conscientes estamos, e quanto mais
baixa, menos conscientes estamos. Saiba que
eventos, pessoas, resultados variam de acordo
com ela, se minha energia está baixa, as respostas que dou pra vida são ruins, as pessoas que
se aproximam geralmente alimentam meus
vícios, repito as mesmas reações infantis, não

te natural que ajuda no controle da ansiedade e
a prevenir fungos e bactérias. Ingira o chá antes
de dormir. O chá de hortelã é antiparasitário,
ajuda na azia e na digestão, ajuda na flatulência,
melhora níveis de HDL (colesterol bom), além
de possuir propriedades anestésicas. Consuma o
chá depois do almoço. O cardamomo ajuda na digestão, tem ação diurética, laxante e sedativa. Ele
contém carboidratos, fibras alimentares, gorduras e minerais como sódio, potássio, ferro, cálcio
e magnésio. A canela ajuda a acelerar o metabolismo, ajudando na circulação e contra a diabetes,
ajuda também a prevenir doenças cardiovasculares. Evite perto do horário de dormir. O alecrim
é fungicida, melhora a digestibilidade evitando
aquela queimação e azia, refluxo e na gastrite e
tem ação diurética. Consuma o chá da planta após
as refeições. O anis estrelado ajuda na digestão,
tem ação diurética, antisséptica e é um excelente
calmante. O chá de centella asiática é um ótimo
aliado contra a retenção de líquidos e para o emagrecimento. O chá verde ajuda na prevenção do
câncer, nas doenças cardiovasculares e melhora
os níveis do colesterol, é termogênico, ajudando
na diminuição da produção de radicais livres. Evite tomar o chá após as refeições, pois os fitatos
diminuem a absorção de nutrientes como o ferro.
Evite também tomar à noite, pois pode atrapalhar o sono. Vejam umas combinações que adoro:
chá de hibiscus + gengibre estimula a quebra de
gordura, melhora a retenção de líquidos e é antioxidante. Use uma colher de sobremesa da erva
com cinco fatias finas de gengibre em infusão em
água quente. Abacateiro + Carqueja + cavalinha +
chapéu-de-couro + bugre (chá das 5 ervas) é inibidor do apetite, excelente para celulite, ansiedade e diurético. Coloque uma colher de sobremesa
da mistura em infusão por cinco minutos. O ideal
é tomar três xícaras ao longo do dia. Passiflora +
capim-limão + camomila + melissa – melhoram
o sono – 1/2 xícara de passiflora + 1/2 xícara de
capim-limão + 1/2 xícara de camomila + 1/2 xícara de melissa. Misture tudo em um recipiente e
use uma colher de sobremesa para uma xícara de
chá para fazer a infusão. Tome antes de dormir.
Gostaram? Há uma variedade de combinações,
uma verdadeira alquimia! Seja qual for o sintoma,
sempre há um chá para ajudar.

Cuide da sua
frequência

tenho vontade de nada, me sinto cansada, não
acredito muito nas pessoas e acho que nada vai
dar certo. Ao contrário de quando estou bem,
acredito que tudo é mais fácil, que vai dar certo, tenho insights, recebo livros, conheço pessoas novas, sinto orgulho de mim mesma, sinto
que as coisas vão dar certo. Oscilamos o tempo
todo entre essas energias, normal. O que não
é pra ser normal é estar há muito tempo dentro de repetições, justificativas, doenças, vícios,
vitimização, sem fazer praticamente nada pra
alterar este estado. O que você tem feito para
se desenvolver? Pra se curar? O que tem lido?
Tem feito caridade? Atividade física? Neste processo de alterar a frequência, o primeiro passo
é parar e identificar, como estou? O segundo é
obrigatoriamente fazer algo, rezar, meditar, ouvir uma música elevada; e uma atividade que
funciona praticamente com todos é caminhar
ou correr. Está na dúvida do que fazer, caminhe! E também estar atento ao ambiente, o que
você faz pra melhorar o ambiente onde se encontra? Pare agora por alguns instantes, faça
algumas respirações lentas e profundas e perceba como está. Está bem? Ótimo, vá e contagie muitas pessoas, está mal, faça algo pra ficar
bem agora, antes de sair pra vida! Lembre-se:
atraímos semelhantes, não se engana a energia. Fique bem.
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ssim chegamos ao mês mais afetivo do ano, o feminino mês de
maio. Esse mês que se toma como
o número 5 representa a capacidade feminina de geração. A ordem
natural dos elementos seria exatamente ar,
fogo, água, terra, e a energia mental que movimenta os quatro anteriores e que é regida
exatamente pelo elemento feminino.
A geração saudada pelo espiritual é mais
do que a geração biológica, na verdade essa
geração que é tão louvada nos ambientes espirituais e religiosos é o poder construtor
que a mulher representa. Todas as grandes
obras que os grandes homens da humanidade efetivaram são frutos da mulher, elas
são elemento indispensável para
que essas maravilhas se manifestem sobre a
humanidade. A
história de Jesus
nos mostra que
o espiritual pode
até mesmo abrir
mão da participação do homem
mas nunca da
mulher.
Muitas tradições esotéricas

Por José Carlos Branco

REFLEXÃO DA ALMA

tomam o mês de maio para louvar a força
feminina, o catolicismo, por exemplo, louva
em maio a figura de Maria que é celebrada
com novenas e coroações ao final das celebrações nas igrejas. A Umbanda também
celebra Maria em maio através das figuras
maternas das Mães Velhas que chegam ao
espaço religioso a louvando e bendizendo, a
invocando em prol dos filhos da terra. Maria,
mãe de Jesus, esconde um mistério absurdo
de tão maravilhoso que é. Maria é a personificação da defesa do homem. Ela traz em si
a potência de administradora, dispensadora
e defensora dos seus fiéis. Muitas bênçãos,
energias, graças, e tantas outras coisas mais
estão nas mãos de Maria e é exatamente por
isso que a sua devoção não é uma exclusividade do povo católico. Não. Ela é louvada por
todos quantos tomaram conhecimento de
seus grandes poderes e infinito amor e decidiram a ela recorrer. Ela também representa
uma ponte de contato: se Jesus afirmou que
ele é o caminho que leva ao pai, Maria pode
afirmar tranquilamente ser o caminho que
leva ao seu filho, afinal, ela foi a que primeiro compreendeu o mistério de sua missão se
tornando sua discípula primeira; quando da
descida do Espírito Santo sobre os apóstolos,
ela estava junto dos discípulos, como sacerdotisa, orando pelos que ali estavam e pelos
que não estavam também.
Que em maio possamos aprender com
Maria a acreditar, viver e irradiar o real e
verdadeiro.

José Carlos Branco é
empresário
cultura@circuitomt.com.br
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Vida é essência divina!...
Somos parte integrante da
Criação Maior, concebidos para
evoluir eternamente em beneficio próprio e de todo o maravilhoso universal.		
Somos os atores de um palco em vida. E
eu faço parte desse palco por nascimento,
porém, vivenciando os últimos cinquenta
anos em plena felicidade, amor e compreensão. Foi através dele, em passarela, que
reconheci a felicidade no atual ciclo de vida,
reencontrei meu amor milenar flutuando
sorrisos em desfile e encantando olhos com
sua beleza.
Foi o princípio de mais um ciclo de vida
em que iríamos juntos, novamente, buscar
evoluções divinas.
Hoje perfazemos cinquenta anos de amor,
compreensão, carinho, respeito e dedicações
mútuas; propósitos selados perante aquele
palco.
Conseguimos cumprir, após esse longo
período, com tudo o que tínhamos combinado nas estrelas perante o divino: cultuar a felicidade, o amor e a caridade. Mas, também,
cumprir com dolorosos compromissos em
resgates por impróprios praticados em pretérito distante. Moratórias não seriam mais
permitidas.
Vencemos novamente, meu amor. O Pai
maior e as ajudas consistentes de Jesus fize-
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ada país tem sua peculiaridade. Mas
a que me chama mais a atenção são
os dinamarqueses. Pena eu ter pouco
contato com esse povo, pois segundo
estatísticas mundiais é considerado o
melhor país do mundo para se viver, e isso inclui
as crianças. Os dinamarqueses dão muita importância à socialização e à formação da criança como
um todo, em vez de somente destacar suas notas
e conquistas, como acontece nos Estados Unidos,
onde as crianças são educadas para serem extremamente competitivas, vencedoras e acadêmicas,
onde tudo precisa ser medido e classificado com
notas, no entanto, são muito otimistas e crescem
com o pensamento de que podem ser o que quiserem e bem-sucedidas. A Dinamarca pratica empatia o tempo todo, o que permite às crianças serem
autênticas,
Na Europa as crianças têm um ensinamento
parecido. Eles usam técnicas de abordagens livres,
com muita explicação, estimulando a empatia e o
autoconhecimento, do certo e errado de forma
respeitosa e com regras bem estabelecidas e com
limites. Assim, eles disciplinam, porém passando
o sentimento de segurança. Sabe aquele ditado:
não dá o peixe, mas ensina a pescar? Pois é...
Existe uma parceria entre professores e pais,
todos sabem o tipo de família que querem ser.
Não adianta os professores ensinarem e os pais
não controlarem ou dar limites à criança. Hoje
em dia é inevitável o uso de tecnologias, e podem
ser úteis como ferramentas pedagógicas e/ou até
para acalmar a criança, porém de forma adequada. Crianças usam celulares e tablets, mas não o
tempo todo. O cérebro delas precisa de paz, não
pode estar ligado todo o dia. Por exemplo, ninguém usa o celular durante as refeições e um time-out de 2-3 horas de socialização real com seus
filhos. Essa filosofia tem sido muito utilizada por

Acrescentando 50
anos ao amor eterno
(José Carlos de Castro Branco)

ram com que conseguíssemos ser vitoriosos
mais uma vez, apesar de todos os entraves
materiais e espirituais e as dificuldades impostas por irmãos opressores que cobravam
deslizes sofridos em pretérito longínquo por
meu ego extrapolado. Você, há cinquenta
anos, desceu daquele palco, fitou fundo meus
olhos e transpôs: “aqui estou, juntos daremos continuidade em nossas vidas e geraremos condições propícias àqueles que farão
parte de nosso novo caminho de amor”.
Hoje, fitando seu semblante sereno, sua
beleza marcante pelo tempo protetor e sua
luz interior transbordante, sinto o quanto
Deus é maravilhoso e bondoso comigo, pois
me privilegia há milênios com sua companhia, a fim de que meus passos não sofram
deslizes desnecessários. Obrigado, querida,
não só por esses cinquenta anos conjuntos,
mas por todos os momentos de felicidade
que me proporcionaste por “todas as nossas
vidas”.
Obrigado pelos anjos que gerastes e com
seu exemplo e ensinamentos forjaste caráter
firme em todos eles.
Pois é, minha querida, são cinquenta anos
passados daquele palco, onde teu sorriso e
lágrimas trouxeram de volta o amado milenar para cumprirem mais uma etapa. E tenha certeza, apesar de ser a mais difícil de
todas, vencemos. Aquele palco passarela, que
jamais se afasta de nossas lembranças, nos
direcionou a desfilar esse ciclo de vida acompanhados por esses amores que se juntaram
a nós para forjar novas vitórias e conquistas,
tanto materiais como espirituais.
Com certeza, continuaremos por mais
alguns anos, juntos aqui, pois temos obrigações maiores com o plano superior a cumprir, mas quero que saibas que tanto agora
como em nosso futuro estarei sempre de
prontidão aguardando seu chamado de amor,
para darmos continuidade em nossa vivência
pela eterna felicidade.
Que para nós foi, é e sempre será conjunta: te amo!...
Cuiabá-08/04/2018

Zécarlos

Educação infantil
no exterior
pais ao redor do mundo.
Já na Itália, como os latinos em geral, não são
muito modernos. A importância da família na
sociedade é bem marcante e muito protetora. O
estilo da educação está mais para o autoritário e
as palmadas ainda são aceitas. Atualmente ocorre um intenso debate, porque a França tornou a
palmada ilegal, já na Dinamarca, a palmada foi banida nos anos 90. “A abordagem dinamarquesa, de
dar liberdade aos filhos, deixá-los cair e se sujar, é
muito nova na Itália. Quando eu saio com os meus
filhos, os italianos acham que eles são completamente selvagens!”.
Barulho: nós, brasileiros, falamos muito alto,
inclusive dentro de casa. E em diversos países as
pessoas são extremamente discretas, educadas,
falam bem pouco e baixo. No exterior é importante nos policiarmos e as nossas crianças para não
passarmos vergonha.
Hora de dormir: as crianças dormem cedo.
Chegam da escola às 15h, lancham, fazem o dever,
brincam um pouco, jantam às 19h, tomam banho,
leem um livro e vão dormir. Por volta das 20h a
casa está em silêncio absoluto.
Alimentação: na Europa, na Ásia, no Japão é
bem saudável, com carnes, muitos vegetais e frutas, inclusive nas escolas. As crianças costumam
levar na lancheira sanduíches naturais, ovos cozidos, frutas variadas e vegetais crus. Já nos EUA, não
há um ritual para as principais refeições e não se
incomodam muito em preparar refeições saudáveis para os filhos, oferecendo o básico: ovos com
bacon ou muito cereal. Me lembro que no Brasil
era comum comprarmos lanche na cantina e o cardápio era à base de salgadinhos e refrigerantes.
Pontualidade: é política de tolerância zero.
Alguns chegam 5 minutos antes do horário marcado e ficam na sua porta aguardando a hora de
tocar a campainha. Se o horário de entrada na escola é às 9h, o sinal toca uns três minutos e se você
se atrasa um minuto, seus filhos terão que passar
na Secretaria para assinar o livro de atrasos. Resumindo: regra é regra. Não tem jeitinho.
Cada família cria seus filhos da maneira que
considera melhor. Porém os hábitos do país onde
ela reside influencia muito na formação da criança. Os europeus lidam com a infância com mais naturalidade e menos complicação do que nós brasileiros. Não há glamourização da gravidez, quartos
infantis superdecorados, festas caríssimas em buffet, babás uniformizadas. E existe muita inserção
social da infância. Ganhamos aprendizado, respeito às diferenças, valorizar nossa cultura e a do
outro, mudamos conceitos, corrigimos erros, crescemos e aprendemos a ter empatia pelo próximo.
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Save The Dates
Muito legal a tendência de se convidar com bastante antecedência para as festas. Nestes eventos o investimento é alto e os
convidados podem se organizar com tranquilidade. Recebi alguns
que fiquei muito feliz:
Dia 9 de junho, niver da minha amiga Flavia Lemos, num baile
de máscaras!
Dia 20 de outubro, 4.0 de Luciana Marques Muller no Manso.
Tem até link de descontos para hospedagem no resort que fica no
lago.
Dia 10 de novembro, uma superfesta de 15 anos para Gabriela
Curvo – Gabi 15 anos – filha dos meus amigos Monica e Tampinha.
O Save The Date é um vídeo gravado em New York, em lugares
lindos da Big Apple.
Vou em todas as festas. Superobrigada! Eba eba eba, vida linda!

www.anamariabianchini.com.br
instagram: @anamaria_bianchini

Tendência mundial será inaugurada no
Shopping Estação Cuiabá
Os centros gastronômicos são uma tendência que vêm ganhando força entre os apaixonados por alimentos e bebidas de
alta qualidade. Mais do que um local que oferece uma variedade de produtos e opções para quem quer comer e beber bem, o
ambiente torna-se um ponto de encontro para se compartilhar
experiências incríveis.
Inspirado nos maiores centros gastronômicos da Europa e
EUA, o Shopping Estação Cuiabá traz para a capital um novo
conceito que une amor à gastronomia, à arte, cultura e estilo. Há
produtos para quem quer cozinhar e receber bem em sua casa
e pratos prontos para quem quer apenas garantir o jantar sem
muito trabalho.
Serão mais de 2.000 m² reunindo diferentes empreendimentos.
Nomes como Santô, Lélis, Bacio Di Latte e David Melo Culinary
School já fazem parte desse espaço inédito da gastronomia, juntando o melhor de Cuiabá em um único local.
... novidades sempre boas, eu conto por aqui. Já contando os
dias...!!!

Goergia Brum, que morou muito tempo em Cuiabá
e que hoje em dia mora em Porto Alegre, sua terra
natal, passou a semana passada aqui revendo
amigos e matando saudade. Na foto com minhas
bff Marucia Meyer e Ana Luisa Felipin. Adoro!

Carteiras de Trabalho são emitidas na hora
durante Caravana de Cuiabá
Um dos serviços de cidadania ofertados na 13ª edição da
Caravana da Transformação nesta semana é a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) informatizada. O
serviço é gratuito e o documento é entregue na hora. O serviço
é oferecido pela Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência
Social (Setas-MT).
São distribuídas 50 senhas por dia, a partir das 6h, no portão
de entrada da Caravana. Os atendimentos ocorrem das 8h às 16h
no terceiro piso da Arena Pantanal, e no sábado (28), último dia
dos atendimentos de cidadania, das 8h às 12h. Qualquer pessoa
maior de 14 anos pode emitir a primeira via da carteira. Para
isso, basta apresentar o documento de identidade (RG), CPF, comprovante de residência e a certidão de nascimento ou casamento.
Bom demais!

Marta Nunes, Coaching de Relacionamentos, minha
coach também, esteve presente no lançamento da
Campanha do Agasalho 2018 comandada pela
primeira-dama Marcia Pinheiro. Todos podem ajudar:
www.aquececuiaba.com.br

Nathasha Said simplesmente arrasou na sexta passada
com uma superapresentação n’A Casa do Parque. Eu
tinha dado a dica e quem não foi simplesmente perdeu.
Melhor lugar de Cuiabá, com as melhores atrações!

Tão lindo e perfeito, by Zack Magiezi:

No evento #vejacomerebebercuiaba, que foi coordenado
pela superequipe Pau e Prosa. Festa linda que premiou
os melhores na culinária da cidade. Adoro, me amarro,
sou muito fã!

Melhorar um hábito também é cuidar com mais carinho da
própria saúde! A dica de hoje, Dia Nacional de Prevenção e
Combate à Hipertensão Arterial, é se alimentar melhor, praticar
alguma atividade física e, seguindo orientações médicas, medir
a pressão arterial quando indicado. Cuidar de você #esseéoplano

“Ela colecionava atrevimentos
andava pela sua vida
vestida de liberdade
e chocava aquela gente
cheia de pudor
que não ousa ser dona
do próprio destino.”
... Eu sou Ela. A grande maioria de pessoas com quem me relaciono é assim, Elas e Eles, porque os fracos e mal resolvidos me
cansam absolutamente ... Boa semana amigos-leitores. Um beijo!

