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MT vencerá a corrupção?

Hin255 Maitree

As recentes prisões de quarta-feira (9) do deputado Mauro Savi (DEM) e do
o ex-secretário-chefe da Casa Civil Paulo Cesar Zamar Taques e seu irmão,
o quase homônimo do governador, Pedro Jorge Zamar Taques, colocaram
o estado novamente sob os holofotes nacionais. Uma situação que desde a
prisão do ex-governador Silval Barbosa, em 2017, tumultua a cena política
mato-grossense. Apesar do escândalo, todas essas prisões também são sinais de
mudanças positivas, pois revelam um primeiro endurecimento das instituições
de justiça contra a corrupção endêmica que por anos atuou no estado. A grande
questão é como darmos outros passos para irmos além e vencermos esse mal
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na raiz do problema.
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SELMA ARRUDA EXPLICA
POR QUE SERÁ DIFERENTE
A ex-juíza Selma Rosane Santos Arruda é conhecida por sua
atuação como uma magistrada de posicionamento firme nas
decisões proferidas na Vara de Execuções Penais. Sofreu
diversas ameaças, em um período, chegou a andar escoltada
por nove seguranças. Mesmo assim, decidiu dar um sonoro não
a qualquer possibilidade de descanso, agora que é aposentada,
ao resolver enveredar pela vida pública. Pré-candidata ao
Senado, mas sem afastar a possibilidade da Câmara ou até
a Assembleia Legislativa, fala que pretende contribuir com
a sociedade e discutir coisas como número de deputados no
Congresso Nacional e equanimidade entre os representantes
dos estados na tomada de decisões por lá.
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MAGIA ANTIGA

Circo segue cheio de
sonhos no picadeiro
Pan.1

DADOS assustadores

Realidade das mulheres é
triste em Mato Grosso
Pan.3

MUITO MAIS QUE DECORAÇÃO!
Comprar arte original de Mato Grosso te faz sentir bem?
Isso fortalece a nossa cultura e o turismo? Arte em casa fala
muito sobre sua personalidade? Além de educar e inspirar
criatividade, pode a arte fortalecer memórias de sua família?
Comprar arte é um bom investimento? Verifique as respostas
conhecendo nesta edição alguns colecionadores que mantêm
viva a nossa indústria criativa!
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entre aspas
“Eu não quero fazer comparação. Eu não estou preocupado com a eleição agora.
Eu estou preocupado em continuar trabalhando, administrando Mato Grosso.
Só isso.” Governador Pedro Taques, que disse que não vai não prolongar as discussões sobre

P

utrefação,
decomposição,
deterioração e perdas das
características originais seriam
alguns dos significados da
palavra corrupção. Cada vez
mais comum no noticiário nacional e matogrossense, a palavra revela as falhas dos
homens por trás das instituições públicas,
criadas originalmente para proporcionar
segurança, educação, saúde e bem-estar à
população.
Outro desastroso impacto da difusão
sistêmica da corrupção no Brasil é o reforço
das desigualdades. O que faz com que o
desvio do dinheiro público seja ainda mais
criminoso, pois impacta sempre os que
mais dependem dos serviços oferecidos
pelo governo.
Nesta edição trouxemos um panorama
de todas as operações da Polícia e do
Ministério Público contra a corrupção
endêmica que percorre as entranhas do
Estado. A proposta é reforçar que apesar
do sentimento de descrença que essas
revelações trouxeram, finalmente vemos
políticos graúdos, como secretários de
Estado, deputados e até membros do
Judiciário sendo punidos. Um sinal claro
de esperança também, pois que nossa
sociedade pode estar de fato trilhando um
novo caminho. Também temos a entrevista
da juíza Selma, que se decepcionou com
o Judiciário e decidiu seguir a carreira
política, bem como a luta dos estudantes da
Universidade Federal de Mato Grosso por
uma maior transparência no emprego dos
recursos públicos da instituição de ensino.

quem é melhor que quem após ser desafiado por Mauro Mendes.

“Acho que as pessoas já não têm mais paciência para se reunir, para ouvir um
discurso, para ouvir a ideia do candidato. As coisas vão ser mais feitas pelas
mídias sociais, a divulgação das ideias. Hoje em dia, todo mundo tem celular,
todo mundo tem como ter acesso a essas informações.” Juíza aposentada Selma
Arruda, que é pré-candidata ao Senado Federal pelo Partido Social Liberal (PSL), ao dizer que as
plataformas de financiamento coletivo são a forma encontrada para executar a sua campanha nas
eleições de 2018.

“Não me furtarei em tomar duras decisões em relação aos membros que não
seguirem as decisões partidárias.” Presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Neurilan Fraga, que acaba de se tornar presidente do Conselho de Ética do Partido
Social Democrático (PSD) e que já avisou aos colegas que se recusam a romper com o governador
Pedro Taques (PSDB).

“Qual providência foi tomada pelo MPE? Nenhuma. Apoio essa medida contundente tomada pelo nosso secretário, companheiro e correligionário Roberto
Stopa.” Vereador Mário Nadaf (PV) ao declarar apoio ao secretário municipal de Serviços Urbanos,
José Roberto Stopa (PV), que mostrou funcionários da prefeitura de Cuiabá concretando a tubulação de esgoto que despejava dejetos na lagoa do Parque das Águas em um vídeo que circulou nas
redes sociais.

“Existe uma frustração, uma decepção com a administração atual e aí cria uma
busca por uma alternativa de alguém que possa colocar Mato Grosso nos trilhos, que possa fazer com que o estado preste um serviço de qualidade para o
cidadão.”Ex-prefeito Mauro Mendes que criticou a gestão do governador Pedro Taques ao dizer
que a população está decepcionada com o cenário atual, em entrevista ao vivo na Rádio Capital FM.

“Percebi sinais claros de que não iria ser colocado em prática aquilo que o governador quando
candidato assumiu e nós ajudamos com nossa
capacidade de influenciar para catalisar votos. A
partir daí, comecei a cuidar das minhas coisas e
ao longo desse tempo como prefeito tivemos uma
relação institucional.” Otaviano Pivetta que disse perceber que não dava mais para caminhar com Pedro Taques
(PSDB) já no primeiro ano de seu mandato.

#bombounarede
#Funcionária fantasma
Chamou atenção da população reportagem veiculada pelo “Programa
do Pop”, exibido diariamente na TV Cidade Verde, afiliada da Rede Bandeirantes, em Mato Grosso. O programa, que já é conhecido por suas denúncias
contra políticos, apresentou mais uma denúncia sobre suposta funcionária
fantasma, contratada pelo deputado federal Victorio Galli (PSL) para o cargo de secretária parlamentar, que exige dedicação de 8 horas por dia. No
entanto, a funcionária foi flagrada pela equipe de televisão trabalhando
dois períodos em uma clínica, em Cuiabá. O deputado foi abordado pelo
jornalista quando embarcava no aeroporto e garantiu que não tinha conhecimento do fato, mas que iria apurar. Com a denúncia, a mulher, que recebia
mais de R$ 1 mil pelo serviço público, por mês, há três anos, foi exonerada.

fatos da semana
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APOSTA NAS MÍDIAS SOCIAIS

Selma Arruda vai financiar
campanha com vaquinha,
mas diz que será seletiva

reprodução

tem como ter acesso a essas informações”, comentou.
Para Selma, com o país em
crise, “não é cabível que se gastem milhões com campanhas,
ainda que sejam majoritárias,
como o Senado”. Segundo ela, o
limite imposto pelo TSE em 2015
(de R$ 5 milhões para a campanha de governo e R$ 3 milhões
para o Senado) é suficiente e é
muito dinheiro, sendo necessário, apenas, que se saiba usar.
Além disso, para fazer uma
campanha sustentável, Selma
Arruda vai adotar um movimento crescente nas eleições.
Ela também pretende se financiar por meio de doações coletivas, as chamadas “vaquinhas”
online, mas garante que será seletiva com a origem do dinheiro.

O

CASO RODRIGO CLARO

Governo volta a suspender
prazo e Conselho contra
Ledur já dura quase 1 ano

M

ais uma vez, o governo do Estado sobrestou o prazo para
a conclusão do trabalho do Conselho de Justificação, instaurado
contra a tenente do Corpo de
Bombeiros Izadora Ledur, acusada de tortura contra o aluno
bombeiro Rodrigo Claro. A medida foi publicada no Diário Oficial
do Estado desta terça-feira (8).
Conforme a publicação, o
prazo para conclusão dos trabalhos fica suspenso até o dia 31
de maio. No início de março, o
governo já havia sobrestado o
prazo para o mesmo mês, assim
como o fez diversas vezes. Com
mais essa suspensão, o caso da
tenente Ledur já se arrasta há
um ano, já que o Conselho de
Justificação foi instaurado no

dia 31 de maio de 2017. Vale
lembrar que a Lei estadual nº
3.993, que trata do conselho,
dispõe que o prazo para a conclusão do trabalho é de 30 dias,
sendo possível prorrogá-lo por
mais 20 dias, em razão de motivos excepcionais. O adiamento
acontece em razão das licenças
médicas apresentadas pela tenente.
Em fevereiro, a tenente
apresentou um novo atestado
médico, sendo o nono consecutivo, e conseguiu licença até o dia
14 de março. Já em março, o governador determinou a conclusão dos trabalhos do Conselho,
sendo que o resultado deveria
ser encaminhado à Justiça Militar, na qual Ledur responde a
acusação.

empresário identificado como Flavio Faria Ribeiro, 44, levou
dois tiros durante uma tentativa de assalto em sua joalheria,
localizada no Calçadão da Ricardo Franco, região central de
Cuiabá. O suspeito foi identificado e preso pela polícia, após
fugir do local.
O crime aconteceu em plena
luz do dia, no calçadão da Rua
Ricardo Franco, no coração de
Cuiabá. Imagens do circuito interno de segurança mostraram
o momento em que Adriel se
aproximou da loja, uma joalheria, conversando com uma mu-

lher. É possível ver o momento
exato em que o acusado sacou
a arma para o empresário, logo
após ele apontar o falso cliente
a um funcionário.
A arma estava escondida
dentro de uma bolsa feminina,
que era carregada por Adriel.
Flávio tentou reagir ao assalto,
escorregou e acabou baleado
duas vezes. O rapaz e a comparsa fugiram em seguida.
O empresário foi socorrido
e passou por cirurgia no Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
em estado grave.
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lataformas de financiamento coletivo, a
chamada “vaquinha
online” é a forma encontrada
pela pré-candidata ao Senado Federal Selma Arruda (PSL)
para o financiamento de sua
campanha nas eleições 2018.
Segundo ela, mesmo o limite
imposto pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) é “dinheiro pra
caramba”. Ela também deverá
apostar nas redes sociais durante a campanha.
De acordo com a ex-juíza, as
pessoas já não têm mais paciência para se reunir e ouvir um discurso/ouvir a ideia do candidato. “As coisas vão ser mais feitas
pelas mídias sociais, a divulgação das ideias. Hoje em dia, todo
mundo tem celular, todo mundo
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PÉROLAS
SINCERICÍDIO
A ex-juíza Selma Arruda chamou atenção dia destes
num encontro com o Clube de Diretores Lojistas – o
CDL. Ao ser indagada sobre o peso da previdência
do Estado sobre o orçamento, Selma teria tecido
críticas ao funcionalismo público defendendo a
“meritocracia” e dizendo que tantos deles trabalham
pouco por não terem metas definidas. Discurso, que
apesar de verídico em alguns casos, normalmente
não é proferido por políticos... Pelo visto, ela vem
quebrar paradigmas, mesmo!
PRIMOS QUASE HOMÔNIMOS
Pedro Taques foi preso na última quarta-feira, na
Operação Bônus – desdobramento da Operação Bereré. Não, você não leu errado. Pedro Jorge Zamar
Taques é irmão de Paulo Taques – que também foi
preso – e primo quase homônimo do governador
Pedro Taques. Foram presos ainda no mesmo dia o
deputado Mauro Savi, Pedro Henry Neto, Claudemir
dos Santos, Marcelo Costa e Silva, Antônio Eduardo
Costa e Silva, José Kobori e Roque Anildo.
QUEBRA DA INVIOLABILIDADE
O desembargador relator do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso José Zuquim – responsável pelas
prisões preventivas da Operação Bônus – pediu
a quebra da inviolabilidade dos advogados Paulo
Cesar Zamar Taques e Pedro Jorge Zamar Taques.
O pedido foi sustentando pelo Ministério Publico
pela acusação de que ambos usariam o exercício
da profissão para facilitar a atuação em uma “rede
de proteção política” que facilitaria crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
OAB E A PERMISSÃO
Apesar do pedido Judicial de suspensão do exercício
da profissão de advogado executado pelo desembargador José Zuquim contra os irmãos Paulo e Pedro
Zamar Taques, ainda não há uma suspensão ou processo similar na Ordem dos Advogados do Brasil

de Mato Grosso. Segundo o presidente da OAB-MT,
Leonardo Pio da Silva Campos, os diversos políticos e
também advogados que foram recentes alvos de “operações” e estão em situação similar aos Taques, o que
inclui o ex-presidente da entidade Francisco Faiad,
não podem ser suspensos, advertidos ou cassados.
Isso porque a entidade, primeiro, precisa passar por
um longo processo de apreciação do caso para depois
tomar providências punitivas.
FABRIS SOLTO E SAVI PRESO
Uma das medidas preventivas do Ministério Público e
acatadas pelo desembargador José Zuquim foi impedir
que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso usasse
uma manobra já conhecida dos mato-grossenses. Foi
decidido que os deputados da ALMT não poderão
libertar Mauro Savi da prisão preventiva desta quartafeira (9) tal qual fizeram com o deputado estadual, e
atual vice-presidente da mesa diretora da Casa, Gilmar
Fabris, em novembro de 2017. Desde que o Supremo Tribunal Federal decretou que, no caso do foro
privilegiado, os crimes cometidos antes do exercício
do mandato devem retroceder à primeira instância,
a expectativa é que a Justiça Federal e o Ministério
Público Federal voltem a pedir que o deputado retorne
à prisão.

A Prefeitura Municipal
de Brasnorte avisa que
está aberta licitação (na
modalidade Pregão Presencial) para aquisição
de medicamentos e materiais farmacológicos para
atender a Secretaria de
Saúde. O pregão acontece
com o tipo “menor preço
por item”. Os interessados deverão entregar na
Prefeitura um envelope
contendo as propostas no
dia 22 de maio, a partir das
8h. Outras informações estão disponíveis no site da
prefeitura: www.brasnorte.
mt.gov.br.
ALTERAÇÃO EM PREGÃO

A Prefeitura Municipal
de Aripuanã comunica que
houve retificação do edital
do pregão presencial/registro de preço 10/2018, que
tem como objeto o registro
de preço para a futura e
eventual contratação de
serviço de link de internet
para atender as demandas
das secretarias municipais.
A sessão foi designada para
o dia 18/05/2018 às 8h, na
sala do setor de licitações
da Prefeitura. A alteração
foi feita em apenas um
item. O novo edital, já retificado, poderá ser adquirido

no site http://www.aripuana.mt.gov.br.
sERVIÇO DE LIMPEZA

A Secretaria de Estado
de Ciência, Tecnologia e
Inovação (Secitec) informa
a contratação de empresa
especializada na prestação de forma contínua de
serviços de limpeza e conservação, serviços ferais,
motorista, recepcionista,
copa e portaria para as
Escolas Técnicas e unidades remotas. O contrato foi
firmado com a empresa MB
Terceirização e Serviços
Ltda no dia 24 de março
e tem validade de um ano.
O valor do contrato foi de
R$1.174.072,90.
PRORROGAÇÃO DE PREGÃO

A D efe n s o r i a P ú b l i ca
do Estado torna pública
a prorrogação da abertura da licitação/pregão
presencial para registro
de preço para futura e
eventual contratação de
empresa especializada
na prestação de serviços
para atender as necessidades da Defensoria em
Cuiabá e nas cidades do
interior do estado. O tipo
de pregão adotado é o de
“menor preço por lote”.
Com isso, a nova data do
pregão presencial é o dia

O

ex-deputado, ex-prefeito de Rondonópolis e radialista Hermínio J. Barreto faleceu nesta quarta-feira (9) em um grave
acidente na BR-364, próximo de Jaciara. Quatro veículos se envolveram na colisão, sendo dois de carga e dois de passeio, um
deles o Jeep do jornalista.

Sobe

DESCE

Mato Grosso registra redução de 14% nos crimes de
homicídios.

Mato Grosso gasta mais de 50% da arrecadação líquida com
servidores públicos.

Em Mato Grosso, veículos vendem 8,24% a mais do que a
média nacional de 4,20%.

Segundo a FGV, recuperação do mercado de trabalho teve
queda pelo segundo mês seguido em abril.

Jovens aprendizes ocuparam mais de 124 mil vagas em
empresas no primeiro trimestre deste ano.

Após cinco meses de alta, os empregos no setor de indústria
caíram 0,2% entre fevereiro e março.

CARTA CONVITE
COMPRA DE MEDICAMENTOS

ADEUS A J. BARRETO

as mais comentadas
22 de maio, às 13h, na sede
da Defensoria, em Cuiabá.
O edital da licitação está
disponibilizado no site da
instituição.

será realizado no Paço
Municipal Euclides Horst,
Av. Mato Grosso 66NE, em
Campo Novo do Parecis.

CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS

A Prefeitura Municipal
de Campo Novo do Parecis
torna público para conhecimento dos interessados
que na licitação de modalidade Pregão Presencial n°
31/2018, que tinha como
objeto a contratação de
uma instituição financeira
bancária para prestação de
serviços financeiros e processamento e gerenciamento de créditos provenientes
da Folha de Pagamento do
município, que nenhuma
empresa compareceu para
participar do certame. Portanto, o pregão foi considerado Deserto.

A Prefeitura Municipal
de Campo Novo do Parecis
avisa sobre o edital de
tomada de preços, com
abertura no dia 24 de maio.
O credenciamento será realizado a partir das 8h, sendo que a sessão deverá se
iniciar às 8h15. A tomada
de preços é referente à licitação que tem por objeto a
contratação de empresa de
engenharia para realização
de construção de lombadas
e faixas elevadas, para
atender as necessidades
do município. O certame

PREGÃO DESERTO

05/02/2018 - Justiça Federal determina desocupação de estudantes na UFMT
Elaine Cristina: Olha, eu não curto essas paradas de
ocupação. Mas nesse caso eu apoio. Poxa, que aumento
brusco é esse? Eu já fui aluna e comia no RU. Se eu tivesse dinheiro sobrando, comia no shopping. Alguns alunos
têm baixa renda e só têm lá pra comer. A UFMT tem que
rever isso aí.
Yonne Kayapó Fechener Waksman: Assunto polêmico.
Mas estou achando muito alto o reajuste! Por que não
R$ 1,00?
Luciana Machado da Silva: Ocupar e resistir! O Judiciário é engraçado: na hora de fazer paralisação para a
manutenção do auxílio moradia (mais de 4 mil reais) com
salários acima de 20 mil, os juízes tudo se unem e são
favoráveis. Agora quando são alunos lutando pelo direito à alimentação, não, aí não pode e os juizecos querem
reintegração de posse. Por essas e outras que este país
não dá certo há mais de 500 anos.
Carlo Paraguassu: Conflito de interesses, né. Você acha
que os juízes vão se preocupar com o povo? Só o fato de
o buffet ser de alguém aí com sobrenome Maluf, você já
sabe que são protegidos.
04/05/2018 - Mauro diz que pode ser vice de Pivetta na disputa pelo governo
David de Oliveira: Tem que sair é a governador, Mauro
Mendes.
Mauro Dirami: É disso que o Mato Grosso precisa. Com
você e o Pivetta não vai ter pra ninguém. Conte conosco.
Clayton Prates Gomes: Temos que tirar toda essa turma
e colocar gente nova.
Cezário Aschar: A mesmice política! Sem alternativas.
Mario do Prado Garces: Gente, será que ninguém está
vendo que tudo isso é uma armação? Montar um governo de ninguém, onde todos mandam e só os grandes e
poderosos que levam vantagem.
03/05/2018 - Marechal Cândido Rondon segue esquecido pelos conterrâneos
Habel Dy Anjos: Amanhã, nós da Sociedade Amigos de
Rondon, estaremos comemorando os feitos do Piguara.
Bem haja!
Joatan Sabino de Figueiredo: Na verdade muitos brasileiros querem saber da história completa por trás dos
feitos de Rondon.
Everson Rodrigo Tatto: Ou quem pesquisa tem pouco
incentivo e valorização. Fale-se da memória histórica,
mas não se proporciona a conhecer e pesquisar. Depois
do trabalho feito, ninguém liga. Saia pelas ruas oferecendo
um livro sobre História (ciência): quantos compram?

CENAS do CIRCUITO

ANDRÉA LOBO

São Benedito - Padroeiro dos alimentos

Curta a Fanpage e acompanhe as principais
notícias do Circuito Mato Grosso.
facebook.com/CircuitoMatoGrosso/
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COMBATE À

Prisões de políticos levam Mato Gros

Prisões de políticos, secretários e ex-secretários nos últimos meses deram o tom d
Por Jefferson Oliveira, Rodivaldo
Ribeiro, Camilla Zeni, Juliana Arini e
Allan Pereira

M

ato Grosso é a 11ª maior
economia nacional em um
universo de 27 estados. Movimenta centenas de bilhões
de reais em um único ano,
de acordo com o IBGE. Boa parte desse dinheiro vem da produção de soja e gado. Se
a economia vai bem, por outro lado, quem
angaria atenções e holofotes da imprensa
nacional para cá é a série de escândalos políticos e prisões constantes de seus agentes,
deputados estaduais e federais, secretários,
ex-secretários e até um ex-governador, Silval Barbosa, o primeiro da história do país
a ser preso.
As recentes prisões de quinta-feira (9)
do deputado Mauro Savi (DEM) e os primos do governador Pedro Taques (PSDB),
ex-secretário chefe da Casa Civil Paulo Cesar Zamar Taques e seu irmão, o quase homônimo do governador, Pedro Jorge Zamar
Taques colocaram o estado novamente sob
os holofotes nacionais.
E nossa má fama nesse sentido segue,
com manchetes sobre “mensalinhos”, esquemas de propinas em autarquias, liberações fraudulentas, aprovação mancomunada de contas e vários outros desmandos
tornaram Mato Grosso famoso no pior dos
sentidos. E não parou por aí, teve ainda o
afastamento de todos os conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado (TCE), citações de envolvimento em supostos esquemas do ministro da Agricultura e senador
Blairo Maggi, além do afastamento e prisão
do ex-titular da Secretaria de Educação (Seduc) Permínio Pinto.
Os esquemas são sempre de execução
simples e investigação mais complicada,
por envolver notas frias, propinas públicas
e criação de empresas de fachada só para
emissão dessas notas e recepção e pulverização de pagamentos até então legais,
vindos dos cofres públicos, muitas vezes
diretamente para o bolso dos políticos e/ou
muitas vezes para a sustentação de campanhas e manutenção dos mesmos no poder,
em um sistema que se autoalimenta.
Silval Barbosa passou quase dois anos

preso no Centro de Custódia de Cuiabá,
entre 2015 e 2017. Entregou 24 deputados
e ex-deputados estaduais nos esquemas de
propina operacionalizados durante o governo dele. Por esse tempo, outra manchete
tomou conta do país, devido à expressão
usada pelo ministro Luiz Fux para descrever o material em suas mãos: “delação
monstruosa”.
Os efeitos são agora conhecidos de todos: cinco dos sete conselheiros do Tribunal
de Contas afastados de seus cargos por su-

postamente terem recebido nada menos que
R$ 53 milhões para as aprovações das contas fraudulentas do então governador Silval
Barbosa.
Também consta de sua delação que o esquema ilícito do “mensalinho” aos deputados
teria sido herdado de seu antecessor, o hoje
ministro da Agricultura Blairo Maggi. Há,
ainda, uma citação de que o atual governador
Pedro Taques teria recebido doações eleitorais em caixa dois (ilícitas) do grupo JBS.
Tanto Maggi quanto Taques negam qualquer

irregularidade. O ministro diz que a delação
de Silval foi a chave para libertá-lo da cadeia. E o atual governador diz que a trama
inventada por ele trata-se de vingança de um
inimigo político.
Outro que ainda não se livrou das acusações de Silval foi o Prefeito de Cuiabá, conhecido pelo escândalo do paletó furado, que
apareceu em uma ﬁlmagem na qual supostamente recebia maços de dinheiro de propina
que escapa por um bolso sem fundo – uma
imagem até hoje não perdoada pela popula-

OPERAÇÃO BÔNUS E SEUS DESDOBRAMENTOS

U

m esquema que prejudicou o estado e desviou R$ 27,7 milhões do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran) rendeu
na manhã desta quarta-feira (09)
a deflagração da Operação Bônus que é a
segunda fase da Operação Bereré desencadeada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o
Crime Organizado (Gaeco).
Depois que o Gaeco e o Naco procederam à
prisão do deputado estadual Mauro Luiz Savi
(DEM), do ex-secretário chefe da Casa Civil
Paulo Cesar Zamar Taques e seu irmão Pedro
Jorge Zamar Taques, o também investigado
na mesma Operação Bereré que ocasionou
essas prisões e presidente da Assembleia,
Eduardo Botelho (DEM), disse que tudo isso
“faz parte deste momento do Brasil” e que
políticos e sociedade “têm de aprender a
conviver com isso”.
As prisões e a declaração aconteceram
na manhã da mesma quarta, como resultado
da fase dois da Bereré, com alguma ironia
batizada de Operação Bônus.
Ao tomar conhecimento da delação e que
seu nome foi relatado, Paulo Taques alegou
que nunca prestou serviço à empresa EIG
Mercados ou à FDL Serviços. Além disso,
disse que nunca recebeu procuração e não
realizou contrato de assessoria jurídica com
as empresas.
Ao chegar em uma viatura na sede do
Gaeco, Paulo Taques rapidamente falou com
a imprensa e disse que havia sido detido por
conta de boatos: “Parece que alguém falou
para alguém que um terceiro alguém emprestou dinheiro a uma outra pessoa e incluíram
o meu nome”, disse antes de entrar no Gaeco
para prestar depoimento.
Já seu irmão Pedro (Jorge) Taques chegou
a ser considerado foragido da justiça pelos
agentes do Gaeco, que tentaram cumprir
o mandado de prisão contra ele desde as
primeiras horas da quarta. No final da manhã, Pedro se entregou aos agentes para ser
ouvido e prestar depoimento.
Logo depois da prisão de Savi, os depu-

tados anunciaram a suspensão da sessão vespertina. Inquirido se era pra traçar estratégias e
votar a possível emissão de um alvará de soltura
do colega, como a AL já fez com Gilmar Fabris
(PSD), Eduardo Botelho foi lacônico. “Quem vai
definir se a Assembleia pode, se não pode, se
deve ou não deve é a Procuradoria, vou encaminhar o estudo com tudo o que aconteceu, o que
tem, o que não tem, eu não tenho conhecimento
jurídico, não sou advogado, sou engenheiro”.
As ordens de prisão de todos os envolvidos
em Mato Grosso partiram do desembargador
José Zuquim Nogueira do TJMT. O magistrado
expediu seis mandados de prisão preventiva e

cinco de busca e apreensão em Cuiabá, São Paulo
e Brasília. Além dos políticos e parentes deles,
foram presos Claudemir Pereira dos Santos,
conhecido como Grilo, e Roque Anildo Reinheimer, proprietários da empresa responsável por
operacionalizar o propinoduto, Santos Treinamento, que atuava dentro do Detran emitindo
documentos de gravame.
“Paulo Taques, Pedro Jorge Zamar Taques e
Valter José Kobori também têm por natural em
sua atuação a turbação da verdade dos fatos, na
medida em que suas atividades se desenvolvem
pelo forjamento de documentos inverídicos,
seja pelo substabelecimento que justificaria

serviços advocatícios que não seriam prestados
ou seriam faturados, seja pela criação de verba
trabalhista pautada em fato gerador inexistente,
tudo com a finalidade de impedir a descoberta
da verdade sobre os fatos, ou seja, prejudicarem
a investigação criminal e a instrução processual
penal”, escreveu o desembargador do TJMT.
Entre 2009 e 2014, cerca de R$ 27,7 milhões teriam sido desviados pela empresa EIG
Mercados (ex-FDL), de outro empresário, José
Henrique Gonçalves, que, de acordo com o que
investiga o MP teria ajudado a fraudar contrato
com o Detran para ficar com 30% do arrecadado
e repassar os restantes 70% para os deputados
e demais envolvidos no esquema.
“Esses fatos e provas demonstram, então,
que Paulo Cesar Zamar Taques, Pedro Jorge
Zamar Taques e Valter José Kobori trabalham
no sentido de dificultar a produção de provas
a respeito dos crimes por eles praticados, de
modo que suas prisões se fazem necessárias
para a garantia da investigação criminal e da
futura instrução processual penal”, continuou o
magistrado na decisão.
Quem primeiro entregou o esquema foi Antônio Barbosa, irmão do ex-governador Silval da
Cunha Barbosa. A partir de sua denúncia quanto
ao esquema dentro do Detran, nasceu a Operação Bereré. A delação dele já foi homologada
pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Enquanto aqui eram presos políticos, em
Brasília a Polícia Civil detinha o empresário
Valter Jose Kobori, que, segundo o Gaeco, teria
recebido mais de R$ 6 milhões da empresa EIG
Mercados, antiga FDL Serviços, entre os anos
de 2011 e 2016.
A ação do Gaeco que apura desvio de recursos do Estado por meio de esquema criminoso no Detran citou em sua primeira fase, em
fevereiro, além do presidente da Assembleia
Legislativa, José Eduardo Botelho (DEM), seus
colegas Ondanir “Nininho” Bortolini (PSD), José
Joaquim de Souza “Baiano” Filho (PSDB), Romoaldo Aloísio Boraczynski Júnior (MDB), Wilson
Pereira dos Santos (PSDB) e José Domingos
Fraga (PSD), bem como o ex-deputado federal
Pedro Henry Neto.
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À CORRUPÇÃO

sso novamente ao noticiário nacional

do noticiário. A esperança é que o caos atual seja a semente de um futuro diferente

ALAIR RIBEIRO_MIDIA NEWS

ção mato-grossense e viralizada nas redes sociais na forma de meme.
Apesar do cenário não muito animador para
o procurador geral de Justiça de Mato Grosso, Clóvis de Almeida, todas essas prisões são
sinais de mudanças positivas. Para ele as operações mostram um primeiro endurecimento
das instituições de justiça contra a corrupção
endêmica que por anos atuou no estado. A raiz
dessa atuação seria a Lei 12.846/2013, conhecida como Lei de Anticorrupção.
A legislação representou um importante
avanço ao prever a responsabilização objetiva,
no âmbito civil e administrativo, de empresas
que praticam atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Além de
atender a compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, a nova lei ﬁnalmente fecha uma lacuna no ordenamento jurídico do

país ao tratar diretamente da conduta dos
corruptores.
“Tudo isso é o início. Pela primeira vez,
desde a Operação Lava Jato, começamos a
ver certos agentes públicos sendo punidos.
Isso é muito importante. Mas aqui, as diﬁculdades são as mesmas que cercam o Brasil todo. Temos em Mato Grosso os mesmos
níveis endêmicos de corrupção que afetam
toda administração pública nacional. Não
tem um setor que está pior ou onde esta é
mais fraca”, explica.
Para o procurador geral de Justiça o enfrentamento da corrupção em Mato Grosso
também precisa ser discutido na esfera da
educação. O tema deve ir além das ações
de combate e da esfera judicial. “O combate do MPE é repressivo e essencial. Porém,
nós atacamos ato que já está consolidado.
A mudança efetiva dessa realidade precisa
ocorrer na esfera da educação, como uma
forma de prevenção. Quando uma pessoa
fura uma fula no supermercado, recebe
uma conta pra menos e não devolve, por
exemplo, tudo isso são pequenos atos de
corrupção que nos cercam no dia a dia.
Precisamos ter consciência como adultos
de que isso afeta as crianças de hoje e os
adultos de amanhã. Precisamos transformar
o nosso ambiente social”, conclui.
O fortalecimento e a autonomia dos servidores públicos também seria outro mecanismo importante para o combate à corrupção. Segundo o presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil de Mato Grosso, Leonardo Pio da Silva Campos, dar autonomia
às entidades de ﬁscalização como os Tribunais de Contas e aos controladores são passos fundamentais para vencermos a atual
situação do país e de Mato Grosso. “É importante que esses servidores responsáveis
pela ﬁscalização tenham mais autonomia e
independência. E não sejam subjugados aos
seus chefes”, diz Campos.

E

OPERAÇÃO ARCA DE NOÉ
Quando: Deflagrada em 2002
O quê: Investiga supostos desvios de recursos públicos da Assembleia Legislativa de Mato
Grosso na ordem de R$ 5,4 milhões. A operação envolve ainda um esquema de factoring criado pelo João Arcanjo Ribeiro, que controlava e mantinha bancas de jogos de bicho e cassinos
clandestinos em Mato Grosso. O esquema teria ocorrido entre os anos de 2000 e 2002.
Investigados: José Geraldo Riva (ex-deputado estadual), Humberto Melo Bosaipo (deputado
estadual) e João Arcanjo Ribeiro.
Resultados da operação: Arcanjo foi condenado a 37 anos de prisão e perda de bens, bem
como paga a condenação em 44 anos por ser o mandate dos homicídios do empresário Sávio
Brandão, Rivelino Jacques Brunini, de Fauze Rachid Jaudy e da tentativa de homicídio de Gisleno
Fernandes. José Geraldo Riva foi condenado a 21 anos e quatro meses de prisão.

OPERAÇÃO ARARATH – 15 fases
Quando: 12/11/2013 (1ª fase)
O quê: Apura crimes contra o sistema financeiro nacional cometidos por uma organização
criminosa que usava factorings como empresa de fachada para lavagem de dinheiro.
Investigados: O principal alvo era Júnior Mendonça, empresário do grupo Amazônia Petróleo
e aprontado como gerente do esquema. Atualmente são investigados José Riva (ex-deputado),
Sérgio Ricardo (conselheiro do TCE), Mauro Savi (deputado), Mauro Mendes (ex-prefeito de
Cuiabá), Silval Barbosa (ex-governador), Eder Moraes (ex-secretário), Humberto Bosaipo (exconselheiro), Alencar Soares (ex-conselheiro), Blairo Maggi (ministro), Emanuel Pinheiro (prefeito
de Cuiabá), João Arcanjo Ribeiro (ex-bicheiro e dono de factoring).
Resultado: Diversos mandados de busca e apreensão e condução coercitiva foram cumpridos
ao longo do tempo. Mais de 60 pessoas foram investigadas e Eder Moraes chegou a ser preso
pela Justiça Federal. Em dezembro de 2017 foi deflagrada a 15ª fase, com seis mandados de
busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. Essa última fase é chamada de Cocite e teve
como alvo José Riva e Mauro Savi.

OPERAÇÃO IMPERADOR
Quando: 21/02/2015
O quê: Desencadeada pelo Gaeco para apurar fraudes em licitações promovidas pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, quando o ex-deputado José Riva era presidente da Casa.
Ao todo, foram 26 desvios envolvendo as quatro empresas. O prejuízo aos cofres chegou a R$
60 milhões.
Investigados: José Riva (ex-deputado), Janete Riva (esposa do ex-deputado), 14 servidores
da ALMT e empresários da Livropel (empresa), Hexa (empresa), Amplo (empresa) e Servag
(empresa), que eram apenas alternadas durante o período em que os crimes foram praticados.
Resultado: José Riva foi preso e condenado a 26 anos pela 7ª Vara Criminal. Um dos empresários, Elias Abraão Nassarden Júnior (Livropel), firmou acordo de delação premiada e contou
à Justiça como funcionava o esquema de lavagem de dinheiro.

OPERAÇÃO VENTRÍLOQUO – duas fases
Quando: 01/07/2015
O quê: Apura organização criminosa, instalada na ALMT, responsável por desviar cerca de
R$ 10 milhões dos cofres públicos. Segundo os fatos apurados à época, as fraudes envolveriam
a simulação de pagamentos de uma dívida ao banco HSBC.
Investigados: José Riva (ex-deputado), Mauro Savi (deputado), Gilmar Fabris (deputado),
Anderson Flavio de Godoi (ex-procurador-geral da ALMT), Luiz Marcio Bastos Pommot, Joaquim
Mielli Camargo, Romoaldo Junior (deputado), Francisvaldo Mendes Pacheco (chefe de gabinete
de Romoaldo), Júlio Cesar Domingues Rodrigues e agentes públicos.
Resultados: José Riva foi preso e Francisvaldo foi alvo de busca e apreensão. O MPE pediu
a condenação de Riva pelo caso e o bloqueio de imóveis e veículos de 10 envolvidos. Em depoimento à 7ª Vara, Riva confessou o envolvimento no crime.

OPERAÇÃO SODOMA – cinco fases

PAULO TAQUES E EIG, UMA RELAÇÃO BASTANTE SUSPEITA
x-secretário chefe da Casa Civil,
Paulo Cesar Zamar Taques também é advogado e tem como
seus clientes, entre outros, José
Geraldo Riva e a então FDL Serviços de Registro, Cadastro, Informatização
e Certifi cação Ltda (atualmente EIG Mercados), empresa alvo da Operação Bereré.
Ele recebeu, diz o Ministério Público, R$
2,6 milhões de um dos donos da EIG, José
Ferreira Gonçalves Neto, para manter o contrato fraudulento da empresa com o Detran,
depois que seu primo Pedro Taques (PSDB)
foi eleito governador.
A data da assinatura do acordo, feito em
Brasília, chamou a atenção dos promotores
do Ministério Público por motivos óbvios:
6 de outubro de 2014, um dia depois da
eleição.
A informação faz parte da denúncia do
MP. Esse mesmo trecho diz que José Ferreira
Gonçalves Neto autorizou Valter José Kobori,
que ocupava o cargo de CEO da EIG Mercados, a negociar a propina com o então novo
governo para manter o esquema firmado na
gestão de Silval Barbosa.
Esse aludido contrato foi firmado pelo
advogado Daniel Augusto Mesquita por meio
de uma procuração de representatividade
ao primo do governador e de Paulo Taques,
Pedro Jorge Zamar Taques, Augusto Cezar
Taques, Gabrielle Queiroz Marques, Cenyara
Saraiva Sena e Débora Brito Cordeiro.
Para o MPE, A FDL/EIG desviou do Detran,
com anuência dos deputados estaduais e do
então presidente da autarquia, Teodoro Doia,
citados na ação, algo em torno de R$ 27,7
milhões somente entre 2009 e 2014.
O governo do Estado não comentou a
prisão do primo do governador e ex-secre-

AS OPERAÇÕES EM MATO GROSSO

tário de Estado Paulo Taques, apenas comentou
sobre a operação. “O documento refere-se exclusivamente a uma autorização para retirada
de cópias do processo em questão, solicitado
pelo escritório que fazia a defesa da empresa
FDL – cuja sede é em Brasília – ao escritório
do advogado Paulo Taques, o que é um procedimento comum quando o processo corre em
outro Estado, onde não está sediada a empresa
que defende uma das partes. O escritório de
Paulo Taques nunca fez a defesa de qualquer
uma das empresas envolvidas no esquema
desbaratado pela Operação Bereré. Portanto,
não há que se falar em tráfico de influência, assim como não foi necessária nenhuma atitude
preventiva quanto à nomeação de Paulo Taques
à Casa Civil em 2015”, dizem trechos da nota.
A empresa EIG Mercados divulgou a seguinte nota de esclarecimento: “Sobre a segunda
fase da Operação Bereré, deflagrada pelo
Gaeco na manhã desta quarta-feira (09), a EIG
Mercados informa que irá se manifestar apenas
nos autos no decorrer do processo, mas reitera
que tem colaborado nas investigações para
elucidar os fatos. Assessoria de imprensa EIG
Mercados”.

Quando: Setembro de 2015
O quê: Investiga uma suposta rede de esquema de propinas entre empresas privadas e políticos em troca de benefícios financeiros e políticos durante a administração do ex-governador
Silval Barbosa. Altos números de políticos são apontados no esquema.
Investigados: Silval Barbosa (ex-governador), Pedro Nadaf (ex-secretário de Estado), Marcel
Cursi (ex-secretário de Estado), Francisco Gomes (procurador aposentado), Silvio Côrrea (ex-chefe
de gabinete do Silval), Arnaldo Alves (ex-secretário de Estado), Afonso Dalberto (ex-presidente
da Intermat), Antônio Rodrigues (empresário), Levi Machado (advogado), Alan Ayoub (empresário), João Justino (ex-presidente da Metamat), Valdir Piran (empresário).
Resultado: Silval Barbosa foi condenado a 13 anos prisão. Marcel Cursi foi condenado a 12
anos. Pedro Nadaf a 7 anos e 2 meses. Silvio Correa condenado a 5 anos. Francisco Gomes foi
condenado. Afonso Dalberto a 6 anos. João Justino, Levi Machado, Arnaldo Alves e Alan Ayoub
ainda não foram condenados.

OPERAÇÃO ESDRAS
Quando: Setembro de 2017.
O quê: Conhecido popularmente como o caso da Grampolândia Pantaneira, a operação apura
o envolvimento de secretários de Estado e policiais militares do governo de Mato Grosso ao
interceptarem ligações telefônicas sem o consentimento da Justiça. Os telefones de políticos,
empresários e jornalistas foram interceptados ilegalmente por agentes públicos. Pessoas como
o jornalista José Marcondes, mais conhecido como Muvuca, e a deputada estadual Janaína Riva
foram algumas que tiveram os aparelhos monitorados. O escândalo veio à tona após o programa
“Fantástico”, da Rede Globo, divulgar o esquema.
Investigados: Airton Siqueira (coronel da PM e secretário de Justiça e Direitos Humanos),
Evandro Alexandre Lesco (coronel da PM), Paulo Taques (ex-secretário chefe da Casa Civil e
primo do governador de Mato Grosso), Rogers Jarbas (secretário de Estado de Segurança Pública, atualmente afastado), João Ricardo Soler (sargento), José Marilson (empresário), Gerson
Correa (cabo da Polícia Militar), Zaqueu Barbosa (ex-comandante-geral da PM), Ronelson Barros
(coronel da PM) e Januário Batista (coronel da PM).
Resultados: Todos cumprem medidas restritivas. O processo também foi suspenso pelo
desembargador Luiz Ferreira da Silva, da Terceira Câmara Criminal.

OPERAÇÃO BERERÉ – duas fases
Quando: Fevereiro de 2018
O quê: Investigação sobre esquema de lavagem de dinheiro e desvio de R$27 milhões dos
cofres do Detran.
Investigados: Mauro Savi (deputado e apontado como líder do esquema), Eduardo Botelho
(presidente da ALMT), Pedro Henry (ex-deputado), Wilson Santos, José Domingos Fraga, Ondanir
Bortolini “Nininho”, Baiano Filho e Romoaldo Júnior (todos, deputados estaduais), Paulo Taques
(ex-chefe da Casa Civil), Claudemir Pereira dos Santos, servidores públicos e particulares.
Resultados: A investigação foi resultado de delação do ex-presidente da autarquia, “Doia”, e
resultou na intervenção do governo junto ao Detran, além da prisão preventiva de Mauro Savi,
Paulo Taques, Pedro Jorge Taques (advogado e irmão de Paulo), Roque Anildo Reinheimer e
Claudemir Pereira dos Santos, vulgo “Grilo”.
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GREVE NA UFMT

Estudantes questionam aumento no RU
Universidade ajusta valor das refeições no RU e alunos entram em greve por não concordarem com nova política de alimentação
apresentada pela instituição

O

núncio do aumento no valor cobrado pelas refeições vendidas
nos restaurantes universitários
(RUs) da Universidade Federal
de Mato Grosso (UFMT) não
foi bem recebido pelos estudantes. Após uma série de protestos, os matriculados
no campus Cuiabá deflagraram uma greve por
tempo indeterminado contra a nova política nesta quarta-feira (08).
A paralisação abrangeu os câmpus do interior, como os das cidades de Sinop, Rondonópolis, Pontal do Araguaia e Barra do Garças. Em
todas essas regiões também ocorreram protestos e movimentos de ocupação nos prédios da
instituição.
De acordo com a nova política, o preço das
refeições será reajustado, para o café da manhã,
dos atuais R$ 0,25 para R$ 2,50, e para o almoço
e jantar do tradicional R$ 1 para nada menos que
R$ 5. Assim, o gasto saltaria de R$ 2,25 para R$
12,50 por dia.
Haveria também uma ampliação da assistência aos estudantes de baixa renda, os que conseguissem provar uma renda de até 1,5 salário
mínimo e outras condições de vulnerabilidade
socioeconômica, e que teriam o acesso subsidiado pela UFMT. Já os estudantes com renda superior pagariam integralmente o novo valor.
A medida desencadeou uma onda de protestos entre os estudantes, técnicos e professores na
UFMT. Eles avaliam que a medida irá prejudicar
os 20 mil alunos dos cinco câmpus e criar evasão
entre os estudantes do ensino superior.

reprodução

Por Allan Pereira e Celestino Carlos

Já a reitoria alega que o aumento foi necessário porque o orçamento para custeio e investimento da instituição sofreu uma redução ano
após ano. Comparado com o ano de 2017, houve
uma queda de 38% nos recursos destinados à
UFMT. Preocupado com as contas, a administração da instituição vem adaptando a sua contabilidade para manter o reequilíbrio financeiro
da Universidade e garantir seu funcionamento.
Atualmente o custo diário para as três refeições nos restaurantes dos câmpus da UFMT sai
por R$ 2,25. O café da manhã custa R$ 0,25 e
o almoço e o jantar saem a R$ 1.00 cada. Com
a implantação da nova política de alimentação,
foi determinado que novos valores entrariam em
vigor já no mês de março.

Cozinha industrial abandonada na UFMT

O

s alunos têm articulado muitas alternativas com a UFMT. Mas, de acordo
com Matheus Oliveira, que faz parte
do Movimento Contra Política de
Alimentação, a reitoria não quer dialogar com
os alunos e resolver o problema. “Os alunos
têm procurado a reitoria, mas não tivemos
nenhuma resposta, Myrian Serra não apareceu
para conversar e resolver essa situação que
representa uma dificuldade financeira para
os acadêmicos da UFMT”, relatou.
Segundo Jaqueline Oliveira, acadêmica do
curso de Geografia, uma das alternativas seria

fomentar a compra de alimentos dos pequenos produtores. “A universidade poderia
comprar alimentos dos pequenos produtores,
isso diminuiria o custo dos gastos e seriam
mais baratos para todos”, afirmou.
Outro ponto questionado pela estudante
é o fato de a administração ter uma cozinha
e não realizar o preparo das refeições no
local. “A universidade possui uma cozinha,
poderia contratar uma empresa para realizar
a preparação do almoço e janta aqui, com
isso haveria redução dos custos”, sugere a
estudante.

Outro lado

E

m entrevista ao Circuito Mato Grosso,
o pró-reitor Administrativo, Bruno
Cesar Souza Moraes, e a pró-reitora
de Assistência Estudantil, professora
Erivã Garcia Velasco falaram da importância
que o restaurante universitário tem na política
de assistência estudantil. “Nós temos uma
preocupação com a política de alimentação – o
RU subsidiado. Desde o início deste ano, nós
começamos com essa pauta da discussão na
universidade, já apresentando logo no início
uma proposta de alteração”, comentou Erivã.
Bruno aponta para o montante dos recursos
que são destinados às despesas com a universidade. Ele lembra que o investimento no custeio
da alimentação é bastante significativo diante
do orçamento da UFMT. “Esses 15% foram só
do nosso custeio para o investimento da alimentação do restaurante universitário. O nosso
percentual total investido na alimentação foi, no

ano de 2017, de 15% do orçamento. O que dá em
torno de R$ 18 milhões [para os cinco]”, apontou.
Erivã diz que as universidades enfrentam
um momento crítico com os cortes de recursos
públicos. A pró-reitora reconhece a importância
da universalidade do restaurante a R$ 1, que
atinge a todos os alunos nos cinco câmpus da
UFMT. “Mas do ponto de vista da equidade pode
não estar alcançando aqueles mais vulneráveis”,
disse.
“A gente vai precisar enfrentar essa discussão. A gente quer fazer essa discussão com a
comunidade universitária. E é esse investimento
que a gente fez nas audiências. Trabalhar tudo
isso na comissão vai ser importante para gente
entender qual é a situação da universidade,
quais são as condições do estudante e como a
gente chega numa proposta que seja viável para
a universidade e para os próprios estudantes”,
comentou.

O valor da refeição em outras universidades da região

O

jornal fez um levantamento para
saber o qual o valor pago por refeição em outras três universidades
da região Centro-Oeste. Em Campo
Grande (MS) são servidas apenas
duas refeições, sendo almoço e janta. A tabela de preços tem três valores distintos e de
acordo com o perfil de cada aluno. Graduação
Vulnerável (alunos de baixa renda) paga R$
2,50, Graduação não vulnerável (alunos com
uma boa situação socioeconômica) paga R$
4,50 e aluno de pós-graduação (que já possui
formação superior) paga R$ 6,00.
Subindo para Brasília, existem três valores
diferenciados na cobrança da refeição, depende em que grupo o aluno se insere. Acadêmicos
que participam de programas de assistência
estudantil (que recebem ajuda em dinheiro
para estudar) e estudantes indígenas (precisam ser conveniados na Funai) não precisam

pagar absolutamente nada, todas as refeições
são grátis.
De estudantes estrangeiros (que vêm para
estudar por um tempo no Brasil), é cobrado o
valor de R$ 1,00 em cada refeição. Estudantes
de graduação, pós-graduação e servidores
precisam pagar R$ 2,50 por refeição.
Por fim, o último grupo é o que precisa
pagar um valor bem superior aos demais,
visitantes (qualquer pessoa da sociedade que
queira se alimentar no restaurante da UnB), a
quem é cobrado pelo café da manhã R$ 7,00,
já almoço e janta, R$ 13,00.
A terceira instituição é Universidade Federal de Goiás, UFG, com apenas dois valores
cobrados pelas refeições. Aos estudantes
de graduação são cobrados R$ 3,00. Para os
estudantes de pós-graduação, técnicos administrativos e visitantes, o valor cobrado é bem
superior, R$ 7.49.

Inflação de quase 500% no preço da
comida
O primeiro aumento apresentado pela
UFMT aos alunos representava mais de 500%
nos valores das refeições. Insatisfeito com os
novos preços, os acadêmicos começaram a realizar as primeiras manifestações. Dias depois,
a administração da UFMT reviu o decreto e revogou os valores apresentando uma nova tabela com a cobrança de cada refeição. Assim, o
café da manhã permaneceu com o mesmo custo

de R$ 2.50. Já os valores do almoço e da janta
tiveram redução de 50% e passaram para R$
5,00.
Esta nova medida passaria a ser válida a
partir de maio. O Diretório Central dos Estudantes (DCE) conseguiu adiar a nova política
para este mês – o que levantou críticas entre os
diversos Centros Acadêmicos da universidade.
Mesmo com a redução dos preços, os alunos
se mostraram insatisfeitos e continuaram com
as manifestações para impedir a nova política.
No dia 24 de abril, os estudantes ocuparam
as guaritas – primeiro a que dá acesso à Avenida Fernando Corrêa; depois a que fica de frente
para o bairro Boa Esperança. Os protestos foram aumentando gradativamente na última semana do mês passado. Estudantes começaram
a ocupar os prédios dos seus cursos e armaram
barracas pelo campus.
Pressionado, o vice-reitor da UFMT, Evandro Aparecido Soares da Silva, revogou por
tempo temporário a nova cobrança no dia 27
de abril. O documento foi escrito à mão para
legitimar o que tinha sido acordado entre administração e alunos.
O papel foi carimbado, assinado e lido na
presença dos estudantes. Mas Evandro disse
que a medida poderia ser implantada ainda em
junho. Os estudantes também desocuparam a
guarita no último sábado (5), após determinação
da Justiça Federal que atendeu um pedido de
reintegração de posse da reitora Myriam Serra.

Os vários contratos pela comida

E

m Cuiabá, quem fazia o serviço era a
Italian Alimentos Ltda. Sob um valor
acordado de R$ 5.561.696,25, ela
ficou contratada para fazer o fornecimento das refeições de julho a dezembro de
2014. Mas o contrato foi rescindido unilateralmente em 3 de outubro do mesmo ano. Depois
da rescisão, a Novo Sabor, empresa do grupo
da família também proprietária do Buffet Leila
Malouf, entrou no lugar. Sob uma dispensa de
licitação (contrato direito com o órgão público
sem uma tomada de preços de diferentes concorrentes), a empresa assumiu em caráter emergencial e temporário o espaço do RU de Cuiabá.
Em novembro, a UFMT lançou um edital de
concorrência para a cessão do espaço do restaurante. O critério de julgamento era quem oferecesse o menor preço pelo serviço. A Novo Sabor
ofereceu o menor valor e venceu a licitação.
Sob o contrato 125/2014, ficou acertado que
a empresa faria o serviço de janeiro de 2015
a 2016. Desde então, quatro termos aditivos
(mudanças nas cláusulas do contrato) já foram
feitos. O primeiro, o terceiro e o quarto termos
foram para prorrogar o período de vigência do
acordo – o último prevê a vigência da Novo
Sabor até para janeiro de 2019. O segundo
acrescentou R$ 2.117.203,00 ao valor do contrato. Um aumento de 25% no R$ 7.736.883,00
milhões previstos no contrato.
No seu primeiro ano de contrato, foram
pagos aproximadamente R$ 4 milhões à Novo
Sabor, segundo o portal da transparência do
Governo Federal. Houve atrasos nos repasses
e parte dos valores só foi paga à Novo Sabor
no ano seguinte. Em dezembro de 2015, por
exemplo, a UFMT ainda estava pagando a
empresa o referente ao mês de outubro. Dos
R$ 10.137.379,37 que a empresa recebeu em
2016, R$ 966.025,81 eram então referentes ao
exercício do ano anterior. Em 2017, ela recebeu
R$ 11.481.554,90, e em 2018 já foram pagos
R$ 460.037,10 até o momento pelo serviço
prestado ao RU de Cuiabá. No total, já foram
repassados R$26.087.159,74 à empresa nos
quatros anos e meio de contrato.
Enquanto a Novo Sabor está desde 2015 em
Cuiabá, a cessão do espaço do RU dos câmpus
do interior é bem mais antiga. As empresas responsáveis pelo fornecimento de refeições são
Kadeas Restaurantes Ltda., no campus Araguaia,
Nutrana Ltda., no de Rondonópolis e It Alimentos Ltda., no de Sinop. Elas receberam respectivamente R$ 2.121.606,10, R$ 2.003.902,04, e
R$ 1.058.461,66 pelo serviço em 2017.
Em especial em relação ao RU de Sinop,
vale salientar para a rescisão do contrato em
junho de 2017 com a It Alimentos. A empresa

era responsável pelo serviço desde setembro
de 2013. Segundo o portal da transparência,
nos quatro anos foram pagos R$ 5.916.188,14.
A exemplo do que aconteceu em Cuiabá, a
UFMT contratou uma empresa diretamente, sem
fazer licitação, para continuar o fornecimento
das refeições. Assim, a Novo Sabor, a mesma que
presta serviços no campus da capital mato-grossense, assumiu o serviço em Sinop em agosto do
ano passado. Foi contratada por 120 dias sob um
valor de contrato de R$ 1.254.810,00.
Novamente, a universidade fez uma nova
licitação e a Novo Sabor sagrou-se vencedora
ainda em setembro de 2017. O contrato foi firmado no valor de R$ 2.717.394,00. A vigência do
acordo segue até novembro deste ano, podendo
ser prorrogado para mais um ano.
Um total de R$ 2.477.458,66 foram pagos
em 2017 pela UFMT referente apenas ao restaurante no câmpus de Sinop. Deste montante,
R$ 1.058.461,66 são da It Alimentos. Os outros
R$ 1.418.997,00 são da Novo Sabor. Este valor
está incluso nos R$ 11 milhões que a empresa
recebeu no mesmo ano, como descrito acima. Os
dados também são do Portal da Transparência
do Governo Federal. Ainda não foram lançados
pagamentos referentes aos meses deste ano para
o que foi prestado no RU de Sinop.
Em relação ao Kadeas, que faz o fornecimento das refeições para o campus do Araguaia, a
empresa já está no seu quinto ano de contrato.
Ela presta o serviço para a UFMT desde outubro
de 2013. A vigência prevê a continuidade das
operações até outubro deste ano. Em 2017,
foram repassados R$ 6.879.239,38 milhões à
empresa.
Já a Nutrana está desde janeiro de 2014
prestando o serviço de alimentação para o campus de Rondonópolis. Em 2017, a UFMT pagou
R$6.822.890,97 pelas refeições feitas no RU local. Seu contrato já foi prorrogado quatro vezes.
Inclusive, o último termo prevê o encerramento
do contrato para 27 de abril deste ano.
Perguntado sobre a situação, o pró-reitor
Administrativo, Bruno Cesar Souza Moraes, disse
que a Novo Sabor assumiu o restaurante nesta
semana. A empresa venceu a nova licitação
em setembro do ano passado. Ela começou na
semana passada as operações no RU de Rondonópolis, garantiu.
O campus de Várzea Grande é o único dos
cinco que ainda não tem restaurante em operação. Isto porque a sede ainda não foi entregue.
Eles ainda continuam ocupando espaço de blocos
para as suas atividades acadêmicas no campus
de Cuiabá. Então, a contagem das refeições feita
pelos estudantes várzea-grandenses entra no
RU de Cuiabá.
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FALHAS GRAVES

Comissão aprova contas de Taques

Aprovação das contas do governador Pedro Taques ocorreu em votação de 4 a 1 e em apenas 9 minutos de análise, segundo
deputado Zeca Viana. Pontos destacados por Tribunal de Contas não foram debatidos

Por Rodivaldo Ribeiro

A

s contas do governo Pedro Taques (PSDB) referentes ao ano
de 2016 foram aprovadas de
forma quase unânime (só um
voto contra, em cinco possíveis)
pela Comissão de Fiscalização e
Acompanhamento da Execução Orçamentária (CFAEO) da Assembleia Legislativa de
Mato Grosso (ALMT) na manhã de quartafeira (9), à parte as várias polêmicas e pedidos judiciais relacionados a essa prestação
de contas.
Segundo a orientação do Tribunal de
Contas do Estado (TCE), por exemplo, há
ressalvas e recomendações, com a comissão
técnica do TCE a apontar 19 irregularidades
no processo, sendo 18 consideradas graves e
uma de “natureza gravíssima”. Entre essas
falhas, extrapolar o limite de gasto com pessoal, desrespeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e restos a pagar de R$ 1
bilhão sem comprovação do fato motivador.
O documento recebera, entretanto, parecer favorável em reunião passada, mas teve
a aprovação contestada pelo deputado oposicionista Zeca Viana (PDT), único membro
divergente da comissão. Ele chegou mesmo
a entrar com pedido de suspensão da aprovação no Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT).
Fato é que a aprovação a favor do governo foi vitoriosa por 4 votos a 1. Os favoráveis
foram o relator Saturnino Masson (PSDB),
mais Wilson Santos (PSDB), Wagner Ramos
(PSD) e Dilmar Dal Bosco (DEM). Zeca Viana seguiu sozinho em seu parecer e descontentamento. Saturnino Masson ressalvou, en-

tretanto, que apenas seguiu recomendação do
próprio TCE pela aprovação com ressalvas.
Da comissão, as contas seguem para a
mesa diretora da Assembleia. Lá, cabe ao
presidente da Casa, Eduardo Botelho, encaminhá-las à votação em plenário.

Cronograma da aprovação

No dia 17 de abril, a comissão se reuniu
para analisar as contas do governo referentes
a 2016. A convocação fora feita por Wilson
Santos. Somente ele, o relator e Dilmar Dal
Bosco participaram dessa reunião. E aprovaram as contas por unanimidade nesse dia. Segundo Zeca Viana, em apenas nove minutos.
Na mesma ocasião, o deputado Zeca Viana decidiu entrar com pedido no TJMT para
pedir a suspensão do que fora decidido pelos deputados governistas. Viana discordou
completamente da aprovação e ainda saiu
atirando, dizendo que Wilson Santos convocou o procedimento com urgência e isso
depõe contra e ainda infringe o regulamento
interno da Assembleia.
“A aprovação do parecer na comissão é
grave. Nós devemos defender esse regimento interno, se não o nosso trabalho aqui vira
bagunça”, criticou. Viana também destacou a
ausência do processo físico na comissão no
momento da votação. Segundo ele, o documento estava com o deputado Silvano Amaral (MDB), que pediu vistas e sequer participou da reunião.
No dia 23, a desembargadora Maria Erotides intimou Botelho e Wilson Santos a
prestar esclarecimentos sobre a votação num
prazo de 24 horas.
Após analisar as informações, porém, a
desembargadora decidiu negar o pedido de
Viana. Mesmo verificando que o regimento

interno não permite urgência nas pautas, ela
destacou que o caso não se aplica à reunião
na qual se deu a aprovação das contas.
Conforme a magistrada, ocorre que houve
reunião em caráter extraordinário para análise prévia e não tramitação do processo em
regime de urgência, “o que são coisas distintas, haja vista que a sessão extraordinária
pode ocorrer não só em caso de urgência,
mas também em situações de interesse público relevante”, completou.
Zeca Viana continuou atirando, apontando que houve questionamentos e apontamentos de irregularidades por parte do TCE, realização de uma reunião extraordinária para
aprovar o parecer das contas.
Viu também coisas graves como aprovar
“sem debate, com a cópia do processo au-

sente nos gabinetes e sem o processo físico
sequer estar na comissão. E ainda com o pedido de vistas do deputado Silvano Amaral
(MDB)”.
Para Zeca, a bancada governista só age a
serviço do Palácio Paiaguás. “A maioria dos
deputados aqui faz tudo que o governador
manda. Não pode. Temos o dever moral e legal de fiscalizar. Fomos colocados aqui pelos
cidadãos para isso”.
Agora, Zeca Viana vai tentar convencer
seus colegas a reverem a decisão durante
apreciação do texto no plenário. Antes, porém, os deputados têm que apreciar nove vetos do governador. Além disso, Wilson Santos (PSDB), presidente da comissão, anulou
os atos da última reunião, no dia 17 de abril,
data da aprovação do parecer das contas.

VERBA DA COMUNICAÇÃO

Vereador denuncia Prefeitura ao MP
O secretário teria se recusado a apresentar notas e pedidos de inserção (PIs) referentes aos gastos municipais de comunicação de
2017 até abril de 2018
Por Juliana Arini

O

vereador Abilio Jacques Brunini Moumer Júnior (PSC) denunciou a Prefeitura de Cuiabá
por uso indevido da verba de
comunicação. Segundo ele, as
solicitações de documentos referentes a inserções na mídia local foram solenemente ignoradas pela Secretaria de Inovação
e Comunicação de Cuiabá (Sicom).
Segundo o vereador, o secretário Marcus
Brito teria se recusado a apresentar notas e
pedidos de inserção (PIs) referentes aos gastos municipais de comunicação de 2017 até
abril de 2018, num delay que chegaria a R$ 3
milhões.
“Fui à Secretaria de Comunicação pegar as
cópias das notas e PIs para elaborar a minha
denúncia e formalizá-la ao Ministério Público,
porém fui obstruído pelo secretário de Comunicação”, afirmou o vereador. “Um ato ilegal
e contra o direito de fiscalização da Câmara
Municipal”.
A denúncia que Abilio Júnior formalizou
contra o prefeito Emanuel Pinheiro envolve
abuso de poder e da máquina pública. “Ele
usa o dinheiro da comunicação para ludibriar
a população e para tentar mudar a visão que as
pessoas têm dele. Como aquela cena dele colocando dinheiro no paletó. Quer se fazer de bom
gestor”, disparou o vereador.
Segundo o artigo 11, parágrafo 14, da Lei

Orgânica do município, os vereadores devem
ter acesso aos documentos da prefeitura, como
os solicitados por Abílio ao secretário Marcos
Brito.
Para ele há gastos excessivos da prefeitura
direcionados a alguns veículos de comunicação específicos em detrimento de outros.
A Sicom foi procurada pela reportagem do
Circuito Mato Grosso e informou que o secretário Marcos Britto somente comentaria o
caso por nota: “O Executivo municipal, por
meio da Secretaria de Inovação e Comunicação (Sicom), assim como vem fazendo desde
o início da gestão em relação às solicitações de
informações dos órgãos responsáveis pelo controle social e fiscalização da aplicação do dinheiro público, dará o devido encaminhamento
à solicitação do vereador e enviará à Câmara
Municipal todas as informações pertinentes ao
assunto”.
A nota encerra dizendo que a prefeitura e a
Sicom “entendem e apoiam o importante papel desempenhado pelos órgãos de controle,
no sentido de tornar a gestão pública cada vez
mais transparente e eficiente, atendendo as necessidades da população”.
Conforme o vereador, entretanto, grupos de
mídia que realizavam ataques ao prefeito Emanuel Pinheiro receberam vultosas quantias em
dinheiro como pagamento de inserções publicitárias em seus respectivos veículos (TV, rádio, sites de notícia). O que causa estranheza,
afirmou Abilio, “é que os repasses foram feitos justamente após o escândalo das imagens

do prefeito embolsando maços de dinheiro, na
época em que era deputado estadual, o que resultou na CPI do Paletó”.
Além dessa análise, o vereador também
constatou que empresários do setor, que respondem por crimes, também têm recebido repasse da Sicom, o que, conforme o vereador,
“ofende o princípio da moralidade”.
Ele disse inclusive que há proprietários de
grupo de comunicação que “andam de tornozeleira eletrônica em razão de processo de extorsão a que respondem. Um grupo de jornalistas
acusado de extorquir políticos para não divulgarem os podres deles. Isso não é jornalismo. É
uma quadrilha”, disse. Para ele, gente “tão bandida quanto os políticos que roubam milhões

da população. Posso dizer que são mais bandidos ainda, porque, sabendo das práticas ilegais
dos políticos, vão até eles, e ficam quietinhos
em troca de dinheiro. Daí eu pergunto: onde
é que está o bem social pelo qual o jornalista
deve se pautar?”, criticou Abilio.
O vereador sugeriu até mesmo criar uma
lei de ficha limpa para jornalistas. “Existe uma
cobrança imensa em cima dos políticos. Mas
toda classe tem sua banda podre. Gostaria que
fosse criada também a ficha limpa dos jornalistas, para banir esses profissionais da imprensa
marrom”, salientou.
Na época, a denúncia e investigação de extorsão deram origem à Operação Liberdade de
Extorsão.
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Selma Arruda

“Reduzir deputados para equalizar estados”
Por Rodivaldo Ribeiro
Arquivo CMT

A

ex-juíza Selma Rosane Santos
Arruda nasceu na cidade de
Camaquã (RS) há 55 anos. Deu
à luz três filhos (perdeu uma
de 24 anos para o câncer), e
segue na companhia de dois,
um advogado e uma médica. É casada
com Norberto Carlos Oliveira de Arruda,
com quem começou a namorar há 38 anos.
Formou-se em direito aos 22 anos, em
1985. Conhecida por ser uma magistrada
de posicionamento firme em suas decisões
na Vara de Execuções Penais, viveu boa
parte de sua vida de juíza sob ameaças de
morte, quando começou a lidar com casos
de corrupção e chegou a ser obrigada a
circular com um séquito de quase uma
dezena de seguranças à sua volta. Com
tudo isso, finalmente aposentada, decidiu
dar um sonoro não a qualquer possibilidade
de descanso, pois se diz preparada para
a vida sob o jugo do escrutínio público
constante de sua vida até então discreta
no caso de ser eleita para o Congresso
Nacional (ela é pré-candidata ao Senado,
mas revelou ao Circuito Mato Grosso que
pretende contribuir na política em qualquer
cargo lá, não dispensa nem mesmo a
Assembleia Legislativa, se for o caso). Em
pouco mais de 15 minutos de conversa,
ela discorreu sobre suas pretensões, Pedro
Taques (PSDB), combate à corrupção, Jair
Bolsonaro, campanha eleitoral e vários
outros assuntos. Confira a íntegra do batepapo com ela.

Circuito Mato Grosso: Sua vida hoje
é mais calma do que no tempo em que era
escoltada por nove seguranças?
Selma Arruda: Eu continuo escoltada,
infelizmente, mas a vida é diferente, não é
mais calma. Há muito menos estresse. Estou aprendendo a conhecer pessoas novas,
assuntos novos. A gente, no Judiciário,
fica muito isolada, o juiz é um ser muito
solitário. Não tem amigos, não tem um relacionamento social grande, principalmente
naquela área em que eu atuava, porque há
muita ligação com política, né? Então se fica
muito isolado. Mas agora estou conhecendo
bastante gente, estou conversando, fazendo reunião.
Está tudo muito bom.

uma crítica mais precisa.
CMT: Quais foram as maiores falhas
dele?
S.A.: Acho que ele tem uma certa dificuldade de se relacionar... ele não, a equipe
dele tem uma certa dificuldade de relacionamento. A gente nota muito, por exemplo, o
funcionalismo falar contra ele sobre o RGA.
Ele já pagou o RGA, mas o funcionalismo
continua falando mal dele, mas é pela forma
como ele se relacionou com a categoria.
Isso acaba antipatizando e estigmatizando
as pessoas.

CMT: Ele foi uma
decepção
pra senhora?
“Na magistratura,
CMT: É verdade que
S.A.: Não tive, como
juízes recebem muitas
cidadã, nenhum motivo
recebi um
ameaças, até pelo telefopra me decepcionar,
recado de
ne?
apenas tenho comigo
S.A.: Na vida de magisvocê não se deve
uma organização que
trada sim; depois que eu
tentar fazer aquilo que
saí, graças a Deus, até agora
nunca fez. Algumas
criminosa,
não recebi nenhuma. Mas,
pessoas perguntam por
poucos dias antes de eu sair
que não quero ser canentão,
didata a governadoda magistratura, recebi um
isso era
ra. Imagine. Seria uma
recado de uma organização
honra muito grande.
criminosa, então, isso era
muito comum
Tudo que se quer na
muito comum quando estava lá, muito comum.
vida é ocupar o maior
quando
cargo de um estado, mas
CMT: A senhora é uma
eu tenho capacidade pra
estava lá,
figura pública, mas sua
isso, eu já administrei
muito comum”
vida não era devassada
alguma coisa? Minha
por imprensa e população.
casa e malemá (risos),
Isso vai acontecer caso
ainda por cima. Então,
seja eleita, está preparada para isso?
talvez se ele tivesse continuado na carreira
S.A.: Estive conversando bastante com de senador, teria sido mais bem-sucedido.
minha família sobre isso, por conta da
exposição que a gente acaba dando não só
CMT: A senhora tem ou já teve alguma
à vida da gente, mas acaba expondo todo relação com ele?
mundo. Eles foram bem solidários comigo,
S.A.: Conheço e tenho relação instituentendem que o propósito é maior, a ideia é cional. Me encontrei com ele várias vezes,
maior. Então, eles estão de acordo; agora, por exemplo, uma vez fui receber uma
essa coisa toda tem limite, a gente pode co- homenagem da PM e ele estava lá. A gente
locar a vida a ser devassada, mas não pode se cumprimenta e conversa informalmente,
perder a privacidade completamente, né?
mas é uma relação institucional.
CMT: O que a senhora acha do Pedro
Taques como governador?
S.A.: (tomando fôlego) Olha, acho que
esse mandato dele foi bem prejudicado.
Acho que a crise geral foi um dos fatores
que o prejudicou bastante, mas também
acho que a gente só não entrou numa crise
mais forte aqui porque o agronegócio levou
o desenvolvimento. Pra Mato Grosso cair,
tinha que ter quebrado muito estado no
Brasil, por conta dessa questão. Então, vejo
que o problema do atraso salarial não foi tão
ruim, pois ele atrasou 10 dias, enquanto tem
estado que atrasou meses e estado que está
pagando até hoje parcelado, e isso sim é uma
situação de penúria horrorosa, mas não se
tem notícias de corrupção no governo dele,
então, não foi uma administração de todo
ruim. Acho que poderia ter sido melhor,
porque não conseguimos andar pra frente,
mas não tenho dados pra te dizer ou embasar

CMT: Por que e em que a senhora vai
ser diferente? Não é o que promete todo
político?
S.A.: Eu resolvi sair da magistratura
porque percebi que as leis são feitas pras
coisas não darem certo. Trabalhei 22 anos
lá e nos últimos anos foi muito trabalho,
com muito esforço, suor mesmo, e chega
no final e percebe que todo um sistema de
legislação é feito pra não funcionar, porque
as pessoas que estão lá não querem que
funcione. Então o que posso dizer que farei
diferente é mudar, na medida do possível,
óbvio, esse sistema de justiça, tentar fazer
com que essa sensação de impunidade, que
está deixando a gente numa violência sem
fim, reféns de violência, de todo tipo de
bandidagem, seja de colarinho branco ou
de bandidagem violenta, fazer com que isso
cesse. Tem algumas reformas na Constituição que precisam ser feitas, algumas no

Código Penal, outras no Código de Processo
Penal, mas também o que gostaria muito
de me debruçar e contribuir é no sistema
tributário. Acho que a gente paga muito
imposto e não tem retorno nenhum. É uma
vergonha, pagamos muito imposto e não temos nenhum retorno. Precisa mudar não só
a forma como arrecada, mas a forma como o
Estado devolve. Acaba que a União fica com
uma grande fatia, e isso tudo se perde nos
meandros da corrupção, tudo vira dinheiro
para político e pouca coisa desce para o
estado, menos ainda para o município, por
isso estamos da forma como estamos.

democracia, senão, é brincadeira.

CMT: Ele tem mesmo toda essa força
no interior?
S.A.: Sim, o interior de Mato Grosso
em peso é Bolsonaro. É impressionante,
acho que isso também um pouco vem da
revolta que as pessoas sentem com tudo que
vem acontecendo no Brasil. Ele representa
tudo que vem ao contrário, a indignação,
inclusive com essas coisas de não poder
mais nada, a imposição de práticas que não
possam ferir fulano, nem beltrano: se eu te
chamo de gordinho, eu sou gordofóbica, se
tu me chama de loira, você é loirofóbico.
CMT: Como a senhora vai separar o
Então, tudo é um escândalo que se faz.
joio do trigo nas doações de campanha, já
Essas políticas de tudo muito certinho, politicamente correto, acabaram virando uma
que elas podem ser anônimas?
ditadura nas pessoas, e ele
S.A.: Não. Acho que pelas normativas do Tribunal
é uma pessoa autêntica,
Regional Eleitoral (TRE),
espontânea. Fala muita
“Você percebe
eles até deixam fazer a vacoisa com as quais eu
quinha, mas a pessoa tem
não concordo, mas dentre
que se identificar. Não tem
que todo um
aquelas pessoas que estão
condições de fazer anônimo
ali, se predispondo, ele é
não. E se a pessoa for dona
sistema
o melhor.
de um empreendimento e
quiser doar anonimamente,
CMT: É desejo antigo
de legislação
como vai cobrar a “proser senadora de Mato
pina”, o “compromisso”
é feito pra não Grosso?
depois? (Risos).
S.A.: Não (risos). Eu
funcionar, porque sempre negava que iria
CMT: Apoiar Bolsonaro
entrar pra política. No
pode ajudá-la a conquistar
as pessoas que começo, eu tinha aversão,
eleitores no interior do
as pessoas perguntavam
Estado, onde as pessoas
se era verdade que eu ia
estão lá não
costumam se identificar
entrar na política ou não e
com um discurso mais coneu ficava com muita raiva.
querem que
servador?
Eu trabalhava com minhas
S.A.: Exato. Bolsonaro
mãos mexendo em toda
funcione”
é um homem de direita e eu
aquela sujeira que a gente
resolvi entrar no PSL e apoiá-lo porque ele
viu acontecer e tudo aquilo era exatamente o
não tem histórico de corrupção. “Ah, mas
avesso do que tu pensa de um governo, né?
Bolsonaro nunca aprovou projeto de lei”,
Era como se você entrasse numa coisa horrorosa, nos intestinos do governo. Então, eu
ora, é difícil quando você é minoria no meio
pensava: “meu Deus, esse trem é muito sujo
de 513, sozinho, querer colocar ordem na
e não tem como entrar numa coisa dessas”,
bagunça. Não vai aprovar mesmo. Por isso
mas aí alguém vem e fala: “olha, se deixar
que eu falo, a chance que a gente tem é
como está, vai continuar como está sempre.
agora, porque se conseguir renovar lá, esses
Se alguém não se levantar e não for lá, vai
vícios, essas manhas e essas sacanagens
continuar como está”. Aí eu não sei, me deu
acabam. Outra coisa que tem que acabar é
uma coisa mesmo assim nos últimos meses
esse número de deputados.
de levar a sério a hipótese, não de Senado,
mas de uma cadeira onde eu pudesse pelo
CMT: Isso seria proposto em sua legislatura caso se eleja?
menos fiscalizar a corrupção de outra forma. Se for pro Senado, posso fazer essas
S.A.: Sim. Pra que e por que 513 deputados federais, me diz? E por que aqui em
leis que estou me propondo; se não for, se
Mato Grosso, desses 513, a gente só pode ter
for à Câmara Federal, também posso fazer
oito? É pra não termos voz mesmo, ou seja,
projetos de lei e tomara que até lá o quadro
a gente produz muito, contribui muito com o
e a paisagem geral tenham mudado, agora,
país, mas na hora de ter voz, de reclamar, de
se eu vier mesmo como deputada estadual,
tentar colocar nossas ideias em pauta, nossa
estarei fazendo o bem do mesmo jeito. Por
bancada é pífia. Enquanto que no Senado
quê? Porque estou fiscalizando as contas
são três por estado e pronto, todo mundo
dos municípios, as contas do governo, e
é igual. Dessa forma é muito mais justo e
tudo é uma forma de contribuir. Só acho
muito mais democrático. Então, essas coisas
que a gente não pode é ficar sentado, “ah,
têm que acabar: primeiro diminuir o número
entrou pra política, você é sujo”; não é
de deputados, porque hoje é muito; segundo
assim, você pode entrar pra tentar limpar,
fazer com que todos os estados tenham a
caramba, porque se ninguém fizer isso vai
mesma força no Congresso. Aí sim, teremos
continuar tudo como está.

CIRCUITOMATOGROSSO - CUIABÁ, 10 A 16 DE MAIO DE 2018

VIDA DE CIRCO

O dia a dia das famílias circenses

reprodução

Conversamos com membros do Circo Broadway para mostrar um pouco da vida dos que escolheram seguir uma das profissões
mais antigas do mundo: artista de circo

Por Por José Lucas Salvani

A

s luzes das atrações o dia a dia
do circo envolvem muito trabalho, não somente por conta
do espetáculo como também
por conta da própria manutenção do circo,
como limpeza, pintura e solda. Logo pela
manhã o picadeiro já estava a todo vapor.
Ainda era cedo para o começo do espetáculo, mas os barulhos vindos de dentro
entregavam uma manutenção. Sem contar
os ensaios diários de alguns números que
acontecem todos os dias.
A manutenção do circo se
dá através dos
próprios circenses, mas
várias pessoas
são contratadas temporariamente em
cada cidade
para realizar
algumas tarefas. Segundo
Robert Ramos,
apresentador
do espetáculo,
o Circo Broadway tem 42 anos e gera de 20
a 30 empregos indiretos por temporada na
cidade.
O circo foi criado por seu pai e avô — na
época, o Broadway passou por diversos nomes para chegar ao atual. Apesar do tempo de fundação, a tradição circense está
na família de Robert há mais de 100 anos;
são quatro gerações apaixonadas por esta
arte. Robert vive com o irmão Roger, filhos

e cunhado no circo.
Diferente de Robert, que nasceu no Broadway, o palhaço Marcos Vinícius tem pouco
tempo nele. “O artista de circo é como se fosse
um jogador de futebol: hoje tá em um time,
depois em outro”, explica. Entre idas e vindas,
em 2005 ele retornou ao circo, permanecendo até o momento da publicação desta matéria. Segundo ele, o Broadway é o circo em que
mais está passando tempo.
Com 43 anos de idade, Marcos começou
aos 12 anos a trabalhar em circos. Ele explica
que começou como palhaço, sendo cansativo a ponto
de sua mãe
tirar
sua
maquiagem
após os espetáculos com
ele deitado
na
cama,
mas afirma
que gostava.
Anos mais
tarde,
se
aventurou no
trapézio, porém sofreu
um acidente
em junho de
1999, ficando com o rosto irreconhecível. Hoje atua somente como palhaço.
Marcos tem três filhos e uma neta. Separado da mãe das crianças, ele vive com sua atual
esposa – que conheceu através de grupos de
circo no WhatsApp – e sua filha Jade, que também trabalha no espetáculo. Por conta da rotina circense, que demanda viagens semanais
ou mensais de cidade em cidade, ele até hoje
não pôde conhecer pessoalmente sua neta
com pouco mais de um ano. Também não vê os filhos Vinícius, de
14 anos, e Jéssica, de 23 anos.
Ao todo são seis famílias vivendo juntas – que se tornam
uma grande e única família –,
e existem os lados bom e ruim,
como aponta Robert. “Não é fácil você morar onde trabalha,
viver onde você trabalha. Então,

ao mesmo tempo
em que estamos
trabalhando,
a
gente procura se
divertir”,
explica. “A gente tenta
viver como uma
família normal”,
completa.
Particularmente,
Robert
conta que dias de
folga para ele são
complicados, por sempre estar atarefado, mas
quando há um tempo livre, procura dedicá-lo
ao lazer e à família. Em dias comuns, acorda
cedo e busca cuidar do Facebook do circo,
trabalhando em divulgação e respondendo
dúvidas frequentes. Além do próprio espetáculo, corre atrás do que for necessário para a
manutenção do circo.
Em dias de apresentação, Marcos acorda
às 10h e cuida de seus afazeres como a manutenção das carretas, ônibus e trailers, envolvendo em sua maioria a pintura dos veículos. Por volta das 17h, quando geralmente
terminam as obrigações do dia, toma banho
e descansa para o show. Em contrapartida ao
cansaço esperado, ele conta que dorme após
às 3h da madrugada porque está “naquele
embalo”, como diz, e acaba não dormindo ao
ver filmes e conversar com esposa e filha.
Educação

Desmistificando a ideia de que os artistas
circenses não têm uma real escolha quanto à
profissão seguida, principalmente quando são
criados desde o berço dentro do circo, Robert
conta que já teve a oportunidade de escolha.
Ele fala que chegou a ficar afastado do circo
durante cinco anos, dedicando-se aos estudos,
mas, acostumado com a rotina, ele confessa
que quase entrou em depressão, se reencontrando somente ao voltar ao circo.
Aprovada pelo Ministério da Educação
(MEC) em 2012, há uma resolução que garante vagas às crianças em situação de itinerância — aquelas que trabalham em circos ou
pertencem a famílias ciganas, por exemplo.
Não só a garantia de matrícula, mas a resolu-

ção também propõe que as escolas se adequem aos alunos devido à rotina incomum
se comparada aos demais, para assim conseguir assegurar o acesso, permanência e
conclusão de estudos. Caso não houver documentos que comprovem que a criança já
tenha estudado, ela deve ser matriculada
na série correspondente a sua idade e necessidades de aprendizagem.
Quando conversamos com os circenses,
tivemos a oportunidade de falar com Roger
e Renzo, filhos de Roger Ramos que haviam
acabado de chegar da escola. Eles contam
que gostam da rotina, mesmo com a troca
constante de escolas, e explicam que o tratamento dado a eles é igual ao dos outros
alunos.
Robert conta que as matrículas nas escolas são sempre um grande desafio. “O
fato de a gente ser do circo às vezes gera
algum preconceito em algumas pessoas.
Não todas, têm pessoas que recebem a
gente maravilhosamente bem, algumas escolas também. Mas tem muitas escolas que
criam barreiras, não querem que as crianças de circo estudem ali, mas como a gente,
geralmente, já leva a lei – quando vemos
que temos barreiras – e a mostra, eles [a
escola] voltam atrás”, explica.
Há seis anos, em Tocantins, as crianças
do Circo Broadway tiveram uma enorme
dificuldade para conseguir vagas nas escolas; das quatro tentativas iniciais, todas
negaram. Roger conta que o padre responsável pela Escola Santa Cruz, ao saber
da história, cuidou para que as matriculas
acontecessem. Todas as crianças do circo
conseguiram suas vagas.

O circo
Fundado em 1976, o circo já chegou a passar
em 42 cidades durante um ano. Localizado no
estacionamento do Pantanal Shopping, o
Circo Broadway permanece em Cuiabá
até o dia 25 de maio. De segunda a
sexta, as sessões estão
marcadas para às 20h30;
nos finais de semana, são
três horários: 16h, 18h
e 20h30. Ao fim da
temporada na cidade,
o circo vai para
Várzea Grande.
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MUSA DOS MÚSCULOS

MT treina nova campeã internacional

Meu objetivo é chegar entre as “top 3”, pois este evento reúne as melhores do mundo, mas eu pedi a ajuda de Deus, fiz minha melhor performance e venci

B

onita, extrovertida e
com sorrisão no rosto
transbordando de satisfação ao falar da conquista do seu prêmio
ao participar de uma competição Internacional de Fisiculturismo, ocorrido na sexta-feira (20) de abril, em
São Paulo, Nerilde Garcia
Strey, 38 anos, conhecida
pelo seu apelido, Nega, é
atleta destaque no esporte
mato-grossense. Ela acaba de vencer o Campeonato Internacional de Fisiculturismo em São Paulo
na categoria, Wellness
Master.
Nega é mato-grossense de coração, ela nasceu no Paraná e reside no
estado desde os dois meses, hoje, no
município de Nobres, a 151 quilômetros de Cuiabá, e há três anos realiza
treinos de musculação para participar
de competição de fisiculturismo. Ela
releva que o seu interesse por essa
modalidade de esportes começou há
quatro anos ao assistir um evento em
Cuiabá.
“Teve um evento da Graciane
Barbosa, vi muitos atletas e me apaixonei, pensei se eu tivesse a oportunidade de virar atleta eu seria. Comuniquei isso para um pessoal, onde
estava acontecendo o evento, em
uma loja de suplementos, então eu fui
apresentada ao meu atual treinador,
Gil Melo, fui convidada para ir até a
academia e fui aí que tudo começou”,
relembra Nega.
Após ser apresentada ao atual
treinador, a atleta realizou um treino

intensivo, embora já realizasse malhação diária há oito anos, mas nada
com foco em competição. Nega não
conseguiu andar um dia após a sua
primeira visita na academia.
“Fui lá, fiz esse treino e no final de
semana fiquei sem andar, foi o treino,
mas isso me deixou mais apaixonada
e decidi que era de fato o que eu queria. Cheguei ao meu treinador e falei
o que eu falo, onde eu começo, eu
quero ser atleta”, relatou
Nega.
A partir da decisão,
Nega iniciou seu processo de preparação para ser
tornar atleta. O primeiro
passo foi procurar um nutricionista para cuidar da
alimentação e entrar no
processo de emagrecimento para alcançar a qualidade muscular.
“Durante este período, o nutricionista já dá um prazo para você levar
resultados, eu levei muito a serio, sou
muito dedicada, consegui entregar
15% menos gordura corporal em 40
dias”, relembrou.
Com um ano de preparação, a primeira competição de que Nega participou foi o Campeonato Estreante
em 2016, a estrutura corporal da atleta era magra, mas com estrutura de
corpo para competição. Sua estreia
rendeu a terceira colocação entre as
competidoras.
O segundo evento esportivo de fisiculturismo de que a atleta participou
foi o Estadual, em 2017. Nega conseguiu mais um bom resultado, foi segunda colocada. Porém, em meio aos
bons resultados, houve competição
em que a atleta não conseguiu bons
resultados.
Em 2017, ela foi classificada para

participar do Campeonato Brasileiro,
realizado em Ribeirão Preto, competiu
com outras 27 mulheres e não se classificou entre as top 15.
“Entre aspas foi uma decepção,
você treina, treina chega no nível brasileiro e não consegue se classificar ,
mas nem por isso eu abaixei a cabeça,
era um sonho e a gente não desiste”,
relatou.
Depois desse resultado negativo, a
atleta teve oito meses para se preparar intensamente com foco para participar da competição internacional na
qual foi a grande vitoriosa, o Arnaold
Sport de Fisiculturismo é uma compe-

tição que reúne as melhores atletas do
mundo.
“Fiz toda uma preparação, foi bem
difícil, treinos muito pesado todos os
dias, uma hora de pesadelo, porque é
muito puxado. E consegui conquistar
um shep (barriga) legal”, relatou.
No dia da grande competição,
Nega afirma que estava muito feliz
por ter a oportunidade de pisar no
palco, que era muito desejado e que
também era um dos seus grandes
sonhos. A atleta concorreu com 14
competidoras de outros países e conseguiu a vitória que ela mesma nem
esperava.

“Não contei vitória nenhum instante, nunca imaginei que eu iria ganhar, foi uma grande surpresa. Antes
de entrar, fiz o nome do pai, falei meu
Deus, pedi meio segundo, pedi para
ele ficar comigo, não pedi vitória, eu
estava alegre, purificada, me soltei,
estava feliz e flutuando. Encaixei poses, fiz o meu momento e consegui”,
relatou.
Agora, depois dessa grande vitória para o esporte mato-grossense, a
famosa Nega vai se preparar para outras competições, daqui a três meses
ela irá participar do Sul Brasileiro e
tentar conquistar mais um título.

divulgação

Por Assessoria
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feminicídio

A triste realidade das mulheres de MT
Estudo inédito realizado pela Delegacia da Mulher traçou o perfil dos agressores e das vítimas de violência contra a mulher no estado
Por Jefferson Oliveira

U

m estudo inédito realizado pela
Delegacia Especializada da
Defesa da Mulher (DEDM) revela dados significativos e traça um perfil das vítimas e dos
suspeitos de violência contra a
mulher no estado de Mato Grosso. De acordo
com a Polícia Civil, o objetivo da divulgação
dos casos é contribuir para uma nova perspectiva com relação ao planejamento e implementação de ações especializadas.
A delegada Jozirlethe Magalhães Criveletto,
titular da DEDM, explicou que é necessário
analisar o perfil das vítimas atendidas e dos
agressores, a fim de detectar a melhor política
pública de atendimento.
“Para combater um feminicídio, nós precisamos entender que esta vítima pode estar
sofrendo violência há anos, e é preciso saber
quem são e em quais condições estão, para
aprimorar o atendimento às mulheres e também
pensar em ações direcionadas com o objetivo
de evitar novos casos”, afirma a delegada.
A delegada ainda ressalta que a violência
contra a mulher assume diversas formas e atinge várias camadas sociais. “Atinge mulheres de
diferentes origens, classes, profissões, idades
e, diante disso, surge a necessidade de analisarmos o perfil de tais vítimas atendidas e dos
agressores”.
Em relação ao feminicídio citado por Jozirlethe, o Núcleo de Estudos da Violência (NEV)
da Universidade de São Paulo (USP) revelou

que o estado de Mato Grosso no ano de 2017
teve a maior taxa de feminicídio: 4,6 a cada 100
mil mulheres. Nesse caso, o estado obteve uma
taxa bem acima da média nacional que é de 0,9
a cada 100 mil.
Os assassinatos de mulheres marcados pela
condição de gênero passaram a ser enquadrados com a Lei 13.104/2015, que atribuiu punição especial pelo fato do homicídio ser praticado contra mulheres pela condição do sexo
feminino.
Segundo a estatística da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), em 2017,

O perfil das vítimas da violência contra a mulher

N

os dados divulgados, ficaram evidentes que a maioria das mulheres
que são vítimas de violência é de
desempregadas e/ou trabalham no
lar. Essas mulheres são vulneráveis e dependentes financeiramente de outras pessoas, o
que aumenta, em tese o, ‘poder’ da pessoa que
abusa das mulheres.
As mulheres acabam sendo dependentes e
muitas delas, antes da denúncia, já sofrearam
os mais variados tipos de violência. Porém,
além de mulheres desempregadas, profissionais liberais como vendedoras, servidoras
públicas estaduais, empresárias, enfermeiras,
médicas, advogadas, jornalistas, arquitetas,
personal trainer, entre outra também são vítimas das violências praticadas.

Os bairros onde a maioria dos moradores
são de classes C e D, há maiores registros de
violência contra a mulher. O bairro com maior
registro de violência contra a mulher é o Pedra
90, seguido do Dom Aquino, CPA III, Tijucal,
Centro Norte e Jardim Vitória. Mulheres com
idade entre 27 e 40 anos são as maiores vítimas da violência, seguidas de mulheres de 41
a 65 anos.
Por fim, ficaram registrados que os meses
onde os índices de violência foram maiores,
destacam-se os meses de novembro, maio e
setembro. Os dias com maiores registros de
violência foram aos domingos e quartas-feiras,
nesses dias geralmente há um consumo maior
de bebidas alcoólicas por parte de homens com
transmissão de jogos de futebol na televisão.

Perfil dos agressores

E

ntre as características dos agressores, 79% dos casos registrados
foram de homens que agrediram as
mulheres, já 21% das agressões ou
ameaças registradas na DEDM partiram de
outras mulheres. De 2.781 casos, estes 2.201
partiram de pessoas do sexo oposto.
A maioria dos envolvidos em crimes contra
a mulher no perfil traçado pelo anuário é que
são homens que se dizem solteiros. O perfil
dos agressores também é verificado no caso
das vítimas, as quais, em sua maioria, são
solteiras, cerca de 613 suspeitos, em razão de

que estão geralmente em relacionamentos de
namoro ou convivência, e com o advento dos
fatos configuradores da violência, não necessitam regularizar uma separação ou divórcio.
A faixa etária predominante dos suspeitos
é de 27 anos a 40 anos, cerca de 941. A grande
maioria deles encontra-se desempregada, porém há também os casos em que os suspeitos
exercem as mais variadas profissões formais,
sendo algumas em destaque com maiores
número de denúncia, pedreiro, motorista, servidor público estadual, empresário, auxiliar de
serviços gerais e professor autônomo.

foram registradas 4.542 ocorrências de ameaças a vítimas femininas, de 18 a 59 anos. O
total de 2.003 ocorrências se referiu a lesões
corporais praticadas contra mulheres, na mesma faixa etária. Em relação a crimes contra a
honra tais como injúria, injúria real, difamação
e calúnia, foram registradas aproximadamente
3.700 ocorrências.
A delegada explica que o pronto-atendimen-

to da Delegacia da Mulher é realizado em três
frentes de trabalho. Primeiro, casos abrangidos
pela Lei 11.340/06, (Lei Maria da Penha). Segundo, pronto-atendimento para efetivação de
Termo Circunstanciado de Ocorrências (TCO)
dos casos referentes à Lei 9.099/95 (Juizado
Especial Criminal). Terceiro, casos de violência sexual e outros de violência de gênero passíveis de instauração de inquérito policial.
“Nessa vertente, o presente estudo objetivou analisar o perfil das vítimas que foram efetivamente atendidas no pronto-atendimento da
Delegacia da Mulher, no ano de 2017, seja com
a efetivação de medidas, seja com a efetivação
de TCO, ou outros procedimentos de natureza
processual, os quais tenham sido realizados no
momento da denúncia”, observou Jozirlethe.
A base metodológica do anuário é quantitativa, do tipo descritivo, exploratório e transversal. Foram utilizados como instrumento de
coleta dados dos boletins de ocorrências e documentos formalizados no pronto-atendimento,
por meio do trabalho de uma assistência social
da Delegacia da Mulher.
Por se tratar de documentos restritos, os
dados foram coletados na delegacia sem a retirada dos papéis e analisadas as características
de acordo com as informações oferecidas pelo
boletim de ocorrência, durante todos os dias da
semana, no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2017.

Personal agredida por médico

E

m novembro de 2017, o Circuito
Mato Grosso relatou o drama vivido
pela personal trainner E.N.S., 34, que
foi agredida dentro de sua residência
no bairro Santa Rosa, em Cuiabá, pelo médico
Emilson Miranda Junior, 28. A história da vítima chamou a atenção e revoltou as pessoas
que pediam por justiça.
De acordo com a vítima que contou detalhes da agressão a nossa reportagem, Emilson
apareceu pela madrugada na residência e
ao não ser atendido pela
mulher, acabou pulando o
muro do imóvel e invadindo a casa.
“Eu estava dormindo
neste momento que ele
entrou, e após conversarmos um tempo, ele pediu
que eu retirasse o boletim
de ocorrência que já havia
feito contra ele quando me
agrediu pela segunda vez.
Eu conversei e estava até
disposta a dar uma chance
a ele, porém disse que só
poderia retirar a queixa pe-

rante o juiz, foi onde as agressões começaram”,
informou a vítima.
A vítima ainda informou que o motivo maior
da violência foi a negativa dela de mentir.
“Ele pediu que eu retirasse o B.O. e que
mentisse perante a delegada, e informasse que
quando registrei o boletim de ocorrências eu
estava bêbada, sob efeito de drogas e que foi
por influência das minhas amigas, o que eu me
neguei a fazer, e aí começou o descontrole dele”.

A maior agressão é a psicológica

E

ntre os dados divulgados pelo anuário desenvolvido pela DEDM ameaça
e injúria são os principais crimes
registrados que as mulheres sofrem. A psicóloga Cristina Madeira, em um
artigo escrito por ela, define os malefícios da
violência psicológica: “A violência psicológica
não deixa marcas visíveis, uma vez que o mal
que provoca ao outro é por dentro, mas a nível
emocional e psicológico pode deixar cicatrizes
para o resto da vida”, explicou a psicóloga em
seu artigo.
A Organização Mundial da Saúde (OMS)
define saúde como “o completo estado de bem
-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de enfermidade”. Desta forma
podemos considerar que a saúde depende de
um equilíbrio e de um bem-estar relacionados
com as questões do corpo, o que inclui a mente,
a componente física e emocional (nível celular)
e as questões relacionais e macro (nível social).
Os sintomas apresentados pelas pessoas
que sofrem de violência psicológica refletem
muitas vezes o estresse de lidar repetidamente
com as agressões verbais, humilhações e isolamento social. Estes sintomas podem potenciar
em algumas pessoas o consumo de substâncias
e a automedicação, traduzindo-se num consequente aumento de riscos para a saúde.
A personal Trainner Erika conversou com a
reportagem do Circuito Mato Grosso e relatou
que quase após seis meses do ocorrido ela
voltou a ter um convívio social novamente e
tocar a vida.
“Tive problemas psicológicos, frequento
psiquiatra até hoje, tomo calmantes e alguns
remédios para conseguir dormir, mas aos poucos estou voltando a minha vida normal, mas
ainda não tenho conseguido me relacionar com

outra pessoa por trauma”, revelou ela.
Erika ainda contou que teve a síndrome
do pânico, que é um tipo de transtorno de
ansiedade.
Segundo a personal, Emilson Miranda Junior
voltou a ameaçá-la cerca de dois meses e meio
atrás e foi novamente preso pela Polícia Civil.
“Ele começou me ligar e mandar mensagens
no whatsapp de números desconhecidos, procurei a Delegacia da Mulher e ele foi preso em
sua residência, só que continua solto, tendo que
cumprir prisão domiciliar, onde os advogados
dele alegaram que ele fará tratamento. Ele
(Emilson) está proibido de sair de casa, sendo
permitida somente a saída para tratamento
médico”, contou a jovem.
Erika ainda mantém uma medida protetiva
contra o acusado, ao ver o suspeito próximo
a ela ou a certa distância, ela pode acionar a
polícia e Emilson é imediatamente preso. A vítima faz parte da grande maioria das mulheres
atendidas pela DEDM que requereram medidas
protetivas em 2017, como resposta imediata às
ocorrências registradas contra os agressores.
Outro dado importante é que em segunda
maior providência após as ocorrências são
as vítimas que buscam orientações jurídicas
no pronto-atendimento, porém não resolvem
denunciar ou mesmo apenas requerer medidas
protetivas.
Por fim, Erika relatou que apesar das
dificuldades passadas e tratamentos, tem
retomado a vida aos poucos, os alunos estão
voltando a frequentar as suas aulas, e ela tem
saído um pouco mais e tentado se preocupar
menos, buscando esquecer o passado e traumas
vividos que partiram de uma pessoa que ainda
apresenta distúrbios e possessão por algo que
não lhe pertence.
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PROIBIR É INCONSTITUCIONAL

STF permite escutas telefônicas

Supremo decidiu que medida que proibia prorrogação de interceptações telefônicas no plantão é inconstitucional

APRESENTA:

Por STF

O

Plenário do Supremo Tribunal
Federal (STF) decidiu na sessão
do dia 26, por maioria de votos,
julgar inconstitucional dispositivo da Resolução 59/2008 do
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) que não admite a prorrogação de interceptações telefônicas durante o plantão judiciário
(como recesso e feriados longos), a não ser em
caso de risco à integridade ou à vida de terceiros.
A integralidade da resolução do CNJ foi questionada na Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 4145 pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que sustentou que o CNJ agiu além de
sua competência constitucional de regulamentar,
trançando parâmetros e requisitos para a validade
das decisões cautelares de interceptação telefônica, inovando em relação à lei.
O relator da ação, ministro Edson Fachin,
que votou pela improcedência do pedido, ficou
vencido, bem como os ministros que o acompanharam: Luís Roberto Barroso, Rosa Weber
e Gilmar Mendes. Para Fachin, ao editar a resolução, o CNJ não exorbitou das atribuições que
a Constituição Federal lhe conferiu. Segundo o
relator, é possível ao CNJ regular rotinas cartorárias dos órgãos do Poder Judiciário desde que
isso não implique estender, para além da reserva
legal, as hipóteses legalmente autorizadas de interceptação de comunicações e nem na criação de
obrigações que se estendam a órgãos estranhos ao
Poder Judiciário.
Prevaleceu parcialmente a divergência aberta

pelo ministro Alexandre de Moraes, que considerou inconstitucionais o parágrafo 1º do artigo 13
(que impede a concessão de prorrogação de interceptação telefônica durante o plantão judiciário)
e também o caput do artigo 14, que exige a apresentação dos áudios no pedido de prorrogação da
interceptação (quanto a este dispositivo, Moraes
foi seguido apenas pelo ministro Marco Aurélio, para quem todos os artigos da norma são inconstitucionais). Os ministros Luiz Fux, Ricardo
Lewandowski, Celso de Mello e Cármen Lúcia
acompanharam a divergência de Moraes somente quanto à limitação imposta ao magistrado no
plantão judiciário.
O dispositivo considerado inconstitucional na
sessão estabelece que “não será admitido pedido
de prorrogação de prazo de medida cautelar de interceptação de comunicação telefônica, telemática ou de informática durante o plantão judiciário,
ressalvada a hipótese de risco iminente e grave
à integridade ou à vida de terceiros, bem como
durante o Plantão de Recesso previsto artigo 62
da Lei 5.010/1966”.
Este dispositivo legal estabelece que, além
dos fixados em lei, serão feriados na Justiça Federal, inclusive nos Tribunais Superiores: os dias
compreendidos entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, inclusive; os dias da Semana Santa, compreendidos entre a quarta-feira e domingo de Páscoa; segunda e terça-feira de Carnaval; os dias 11
de agosto, 1º e 2 de novembro e 8 de dezembro.
O entendimento prevalecente na análise da
ADI 4145 é o de que a limitação imposta pelo dispositivo em questão configura uma interferência
na legislação processual, bem como na atividade
do magistrado, além de carecer de razoabilidade. Os ministros também apontaram o risco que
correriam as investigações cujas interceptações
telefônicas necessitem ser prorrogadas no período vedado pela resolução e o receio de que o
dispositivo poderia conduzir, se mantido, a uma
passividade do juiz de plantão.

ARTIGO

Dia das Mães: troca de presente é
realmente um direito do consumidor?

N

este domingo, dia 13 de maio, se
comemora uma data bastante importante para as famílias e o comércio
nacional. Trata-se do Dia das Mães,
quando os brasileiros procuram comprar um
objeto para servir como agradecimento por todo
amor e dedicação de suas respectivas mães ao
longo dos anos.
No entanto, nem mesmo os filhos estão livres
de cometer alguma falha e comprar uma roupa
um número acima ou abaixo da do desejado
pela mãe ou até mesmo modelo ou cores que
não agradam totalmente. Neste caso, é normal
que as pessoas tomem a iniciativa de trocar os
presentes nos estabelecimentos comerciais.
Mas será que trocar o produto apenas pela
insatisfação do consumidor é realmente um
direito legítimo do consumidor? Segundo o
Código de Defesa do Consumidor, a substituição
somente é exigida quando o artigo apresenta
algum problema.
Trocas de peças de roupas apenas pela motivação do consumidor
Quando se refere a uma peça de roupa com
um problema, as lojas devem permitir as trocas
prontamente. A legislação em vigor determina
que o comerciante deva resolver a situação em
até 30 dias. Caso nada seja feito, o cliente pode
solicitar o seu dinheiro de volta com as devidas
correções, exigir o abatimento proporcional
do valor ou efetuar uma troca por outro produto com preço equivalente, mas em perfeitas
condições.
Entretanto, as trocas por insatisfação são

André Arnaldo Pereira
é advogado e Correspondente Jurídico

comuns em todo o Brasil. O Código de Defesa
do Consumidor prevê que qualquer hábito do
mercado possa gerar novos direitos aos seus
consumidores. Ou seja, a da troca puramente
pelo gosto do cliente constitui um benefício ao
seu cliente. Então, todo e qualquer lojista que
estimular essa prática se configura em uma ação
obrigatória, inclusive para outros produtos.
Portanto, o Código estabelece que a troca
de peças de roupas no Dia das Mães, Dia das
Crianças, Natal ou outra data comemorativa
semelhante não se trata apenas de uma cortesia,
mas de um direito do consumidor. Caso contrário,
o lojista precisa informar clara e objetivamente
ao cidadão, antes de concretizar a venda, que
não poderá ser feita a troca apenas pela insatisfação com modelo, tamanho ou tonalidade
do produto.
Preste atenção nestes quesitos antes de
comprar o presente!
De maneira geral, o dono do estabelecimento
comercial conta com a possibilidade de criar ou
não essa política de trocas, só que não pode
determinar nenhuma condição que gere prejuízo
ou desvantagem para o consumidor.
Isso significa que as trocas podem se limitar
para os itens que estão em promoção ou fazem
parte de uma coleção de anos anteriores, desde
que seja informado ao consumidor antes do
pagamento.
A determinação do prazo para a troca do
artigo de vestuário também pode ser definida
unilateralmente pelo lojista, mas nada que fuja
do bom senso. É preciso considerar que as datas
comemorativas são feriados ou caem em finais
de semana e milhares de pessoas se deslocam
para visitar os seus familiares.
Quando a compra é feita pela internet?
O comércio eletrônico tem registrado aumento entre os consumidores brasileiros ano após
ano, sendo que o Dia das Mães é uma das datas
que mais gera compras virtuais.
A situação fica até mais simples quando se
trata de uma aquisição não realizada em loja
física. O consumidor conta com o “Direito do
Arrependimento” por até sete dias a partir do
recebimento do seu produto.
Isso significa que você tem sete dias para
solicitar a devolução do produto e, consequentemente, do seu dinheiro sem comprovar nenhum
motivo específico. Qualquer dúvida pode ser
esclarecida nas redes sociais ou através do site
do Procon ou do Reclame Aqui.

EXAME DA ORDEM

Simulados para a OAB: por
que eles são tão importantes?
Por Provas da OAB

V

ocê se inscreveu para prestar o Exame de Ordem e está se preparando
para começar a estudar, mas como se
organizar? Ao elaborar o seu plano
de estudos, não esqueça de reservar um bom
tempo para resolver as questões dos exames
anteriores – aqueles disponíveis na internet –
em cada uma das matérias indicadas no edital.
Em geral, os candidatos costumam focar seu
tempo apenas na revisão doutrina e da legislação presente no Vade Mecum, se esquecendo
de colocar em prática o que já aprenderam.
Justamente porque têm a falsa impressão de
que é mais importante acumular conhecimento
e deixar a matéria na ponta da língua – porém,
não é bem assim.
Colocar em prática o que você acabou de revisar também tem suas vantagens e, pensando
nisso, a seguir apresentamos quatro motivos
que mostram como os simulados para a OAB
podem fazer mais diferença nos estudos do que
você imagina. Confira!
1. Ajuda a treinar para o tempo de prova
Se você já fez o exame alguma vez ou leu
o edital com atenção, então já sabe que terá
apenas cinco horas para resolver as 80 questões
objetivas da 1ª fase. No entanto, considerando o
elevado grau de exigência da prova, esse tempo pode ser insuficiente ou demasiadamente
curto para ler e resolver cada uma delas com
tranquilidade.
Mas o contrário também pode acontecer
se você já estiver familiarizado com a duração
desse período. Ao praticar em casa, exatamente
nas mesmas condições, o tempo deixa de ser
uma preocupação a mais na hora da prova.
Sem contar que, dessa forma, você conseguirá
reduzir o tempo de resolução de cada questão,
mesmo que aos poucos.
2. Ajuda a manter a calma e concentração
Assim como em relação ao tempo, é importante que o candidato também já esteja
habituado com as pressões naturais que surgem no momento da prova: o nervosismo e a
preocupação.
Portanto, ao realizar o simulado em casa,

procure reproduzir as mesmas condições de
ambiente que você encontrará na hora de fazer
a prova. Escolha um lugar silencioso, reserve
tempo suficiente para praticar, tenha foco total
nas questões e procure evitar qualquer tipo
de distração ou interrupção – isso o ajudará a
desenvolver calma e concentração na hora de
fazer a prova.
3. Permite que você conheça e se acostume
com o estilo da prova
Assim como nos concursos públicos, em que
os candidatos estudam de acordo com as características e o nível de exigência de cada banca
organizadora, com a prova da OAB a situação é
semelhante. Então, dominar as artimanhas da
comissão é o primeiro passo para se dar bem
no certame.
Para quem não sabe, o exame é elaborado
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), a mesma
que realiza concursos de esferas estaduais, como
defensorias públicas e Assembleias Legislativas.
Ela gosta de realizar provas imprevisíveis, além
de cobrar os detalhes e as exceções, datas, notas
de rodapé e novidades. Sendo assim, somente
com a prática você descobrirá quais são as preferências da banca e os temas mais cobrados.
4. Ajuda a identificar quais conteúdos que
você tem mais dificuldade
Resolver questões é a melhor forma de avaliar como anda o seu desempenho para a prova
e descobrir onde estão as suas deficiências. Com
base nas matérias em que obteve menos acertos,
você poderá se dedicar e redobrar os estudos
para ir em busca de um resultado melhor na
próxima vez.
Também é interessante anotar a quantidade
de erros e acertos de cada simulado que você
fizer, para que possa comparar com os próximos.
Dessa forma, você terá noção se está evoluindo
e onde precisa focar mais nos estudos.
Como vimos, é importante que você alterne
o seu tempo com a revisão dos assuntos de
cada matéria e com a resolução de questões,
principalmente na reta final dos estudos. Os
simulados para a OAB funcionam como uma
espécie de feedback do seu desempenho e é
um treino bem qualificado que você fará para
o dia da prova.

Por Anna Maria Ribeiro Costa
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FENG-SHUI

primeira vez que estive entre o
povo Guató, do baixo rio São Lourenço, foi no ano 2000, junto a
Jorge Luis de Paula. O indigenista
José Eduardo havia solicitado à
Funai estudos de identificação de um núcleo
Guató, onde as águas dos rios Cuiabá e São
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TENDÊNCIAS

interação desordenada e mal direcionada de energias pode causar ondas nocivas, provocando
estagnação destas. As energias são
invisíveis aos olhos, mas sentidas
e recebidas por nosso organismo. As paredes
funcionam como um mata-borrão, elas captam
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hegamos a mais uma data festiva do ano que para muitos é desprezada, apagada de sua memória, mas esquecem da atenção
especial que foi dada durante
toda sua vida.
O Dia das Mães, em que comemoramos a

“Tem Guató aí. Tem
Guató lá. Tem em
todo o Pantanal”
Lourenço se encontram.
Nessa ocasião, realizamos um levantamento da população, àquela época com 85 indígenas, vivendo em uma estreita faixa de terra,
às margens do São Lourenço. Em virtude da
situação de posse precária de seu território, a
Funai solicitou e obteve da Justiça Federal de
Mato Grosso a interdição de uma área, através
de uma ação possessória de interdito proibitório contra os proprietários das fazendas desse
perímetro.
Na segunda viagem estava junto de dois
índios Bororo da aldeia Perigara, técnicos da
Funai e da arqueóloga Maria Clara Migliácio.
A equipe também foi integrada por um oficial
da Justiça Federal de Mato Grosso que encaminhou o interdito proibitório aos proprietários
das fazendas Coqueiro, São Benedito e Baía
dos Guató, baseado no relatório da primeira
viagem. Sua ação iria garantir a permanência

Ondas nocivas

emoções e sentimentos de pessoas que por ali
passaram. Podem conter pensamentos ruins
de antigos moradores numa fase ruim da sua
vida. Estas ficam armazenadas e entranhadas
na parede e vibrando para o morador que sem
saber ou ver receberá um fluxo doente e nocivo. Os objetos desordenados e quebrados,
canto com cavidade fechada sem circulação e
com cores desordenadas sem cuidado com a
escolha causam desarmonia. Pintar parede de
cada compartimento da casa com tonalidades
diferentes, sem se preocupar com harmonia e
a gama predominante é uma verdadeira exposição de tensão. No universo tudo é dinâmico e
tem vida, isto é, tem movimento. Quando faço a
harmonização, procuro nos objetos a ser colocados o seu padrão vibratório contido de acordo com seu elemento e cor.

desses índios na região, já ameaçados pelos fazendeiros locais.
Junto aos Guató, percorremos de barco uma enorme extensão do bioma do
Complexo do Pantanal, conduzidos por
Euclides Guató, por um emaranhado de
pequenos fluxos fluviais perenes, os corixos. No barco, estava Domingos Manoel
de Amorim, o mais velho da aldeia, que
indicava ao barqueiro os caminhos aquáticos para que pudéssemos conhecer as
aldeias antigas onde morou.
O presidente Temer, em mensagem
postada em rede social, afirmou: “Assinei
hoje, com satisfação, decreto homologando a demarcação da Baía dos Guató, no
município de Barão de Melgaço (MT). São
quase 20 mil hectares de terra à beira do
rio Cuiabá, ou 20 mil campos de futebol”.
Ora bolas! O que são “20 mil campos de
futebol” diante da usurpação do território imemorial Guató?
“Tem Guató aí. Tem Guató lá. Tem em
todo o Pantanal! E devagarzinho, fomos
ajuntando as peças de um grande mosaico que se julgava destruído”, exclamou Ada
Gamparotto.

Guató, de nome ‘Tobe’ (Hercules Florence)

São aqueles ambientes que têm energias obstruídas. Estes ambientes se transformam em
ímã e atraem não só formas e pensamentos
errôneos, com as imperfeições bioenergéticas

da terra, como cruzamento de linha Hartman e
energias telúricas, veios de água, tensões geopáticas e outras mais. Quando se depara com casos
assim, a transmutação deve ser feita direcionando o fluxo energético específico para o propósito e funcionalidade do ambiente. Nestes casos, o
nocivo vai ajudar, através de uma transmutação

bem feita com qualidade vibratória necessária
pra a atração do objetivo. No universo não existe
desarmonia. O ruim e o bom fazem parte da engrenagem da vida. Aí que entra a sabedoria para
direcionar as forças destes movimentos, fazendo com a roda da fortuna, da felicidade, saúde e
bem-estar gire sempre com harmonia e beleza.

dedicação de um amor fraterno incondicional
e atenção especial à vida.
Apesar do ritmo de crescimento menos
acelerado, o Dia das Mães continua sendo a segunda data mais importante para o comércio
do ano, perdendo apenas para o Natal.
São épocas passadas em que os arquitetos
de design eram contratados pelos lojistas para
projetar suas vitrines e lojas, onde seu brilho
atentava para o maior interesse do consumidor. Com lançamentos das novas tendências
em todos os segmentos comerciais, preparando um clima de festa e confraternização.
Grandes representantes das causas sociais
surgiram nesta data, para a ocasião de causas
e defesas para um mundo melhor de se viver.
No cenário atual, com tantos problemas,
principalmente sociais, o desprezo familiar é
muito grande e muitos buscam a solidão, vivendo totalmente inertes à sociedade.
O seu maior símbolo de dedicação, proteção e amor materno são os sentimentos que
mais distinguem e dignificam a espécie huma-

na: a Mãe.
Como escrever sobre a nossa mãe ou seu
dia especial, se não temos palavras e certo que
todos os dias do ano ela está presente em momentos alegres e tristes da vida.
Não são homenagens, presentes, flores e
muito mais, é nossa atenção e carinho de filhos
eternos durante todos os tempos de dedicação

e amor de filho. É apenas tão pouco esperado
por um coração maternal que nunca nos faz nenhuma cobrança.
Parabéns a todas as mães por um dia tão
digno e abençoado.
Aplausos!

Energias contrárias

Amor de mãe

www.facebook.com/arqedmilsoneid
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CUIABÁ DA FÉ
Com a chegada da tradicional festa do Divino Espírito Santo, temos uma prova tão grande da fé e bênção do Senhor Divino, com que a
cuiabania em seus quatro costados foi comtemplada com chuvas de bênçãos em pleno vapor
do sábado. Já em pleno dia 6 de maio às 19h,
o levantamento de Mastro do Senhor Divino,
as emoções foram tantas que muitos até que
se fizeram presentes voltaram ao passado das
saudades com o Hino do Divino. Nesta solenidade da abertura da Festa do Senhor Divino, comandada pelo Cura da Catedral, Padre Edmilto
Santos da Mota, com a abertura da Corte do Divino, o Imperador Dalmi Defanti e a Imperatriz
Gabriela Novis Neves Pereira Lima e os demais
festeiros de 2018 deram abertura à tradicional
festa. A Cuiabá da fé vive os
momentos inesquecíveis do
amor através do vermelho e
o branco da paz que continua
reinando na alma cuiabana.
Cuiabá continua sendo a capital da fé, com os povos com
seus largos sorrisos que ofuscam a todos com os dons da
hospitalidade humana.
DIVINO DE LOUVAÇÃO
Batem os sinos da Catedral Basílica do Senhor Bom
Jesus de Cuiabá, os povos radiantes, é a festa secular do

RESIDÊNCIA DOS GOVERNADORES
Antigamente esse acolhimento na antiga
Residência dos Governadores já era esperado
pelos os acompanhantes das bandeiras que caprichavam nos modelitos para participar das
esmolas nos lares cuiabanos. A Residência dos
Governadores era uma verdadeira festa na arte
de bem receber os devotos do Senhor Divino,
eram todos tratados com igualdade, com as mesas fartas espalhadas nos jardins da residência
onde as delícias cuiabanas pareciam um verdadeiro festival gastronômico. Durante os quatros
anos do governo de Pedro Taques, ele sempre
prestigiou as tradicionais festas religiosas vividas na eterna capital de Mato Grosso. Em pleno
dia 7 de maio, o govenador Pedro Taques recebeu a comitiva da Festa do Senhor Divino 2018.
E viva o Senhor Divino!

Por Rosemar Coenga

Divino que faz parte da história desta terra, e
vamos no fundo lembrar de um dos mais ilustres cuiabanos, Dom Aquino Corrêa, com os
seus belos poemas ressaltava o Senhor Divino
de Cuiabá, o Espírito Santo com sua língua de
fogo reina no solo cuiabano. Com esse clima de
louvor, das voltas ao passado, onde as saudades
me fazem lembrar de: Aindinha Epaminondas,
Elza Nigro, Helena Candia de Figueiredo, Libânia Lobo, Nini Constantino, Vidú Bastos, Isaura
Biancardini, Lourdes Oliveira, Thêmis de Arruda Palma, Dunga Rodrigues, Arlete Gonçalves,
Guilhermina de Figueiredo, Tutica Oliveira,
essas baluartes foram as pérolas da Catedral.
Nesta atmosfera da fé, a novena começou dia 7
de maio, cada dia falara sobre os sete dons: Sabedoria, Entendimento, Conselho, Fortaleza, Ciência, Piedade e Temor. E a grande Cuiabá vive
nos momentos de louvação ao Senhor Divino.

www.circuitomt.com.br

ALA JOVEM

CADEIRA DE BALANÇO

Por Carlinhos Alves Corrêa
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Rosemar Coenga é
doutor em Teoria Literária e
apaixonado pela literatura de
Monteiro Lobato
cultura@circuitomt.com.br

M

arilda Castanha nasceu em
1964, em Belo Horizonte e é
formada na Escola de Belas
Artes da Universidade Federal
de Minas Gerais. Participou,
em 1997, do seminário de ilustração em Bratislava (Eslováquia). Desenvolveu a coleção
Histórias para Contar História ao lado de seu
marido, o autor e ilustrador
Nelson Cruz, na qual publicou
Pindorama, terra das palmeiras – vencedor dos prêmios
Runner-Up (Noma – Unesco,
Japão, 2000), Prix Graphique
Octogone (França, 2000), Melhor Ilustração (FNLIJ, 1999)
e o Jabuti de Melhor Ilustração de Livro Infantil ou Juvenil (CBL, 2000) – e Agbalá,
um lugar continente – prêmio
de Melhor Livro Informativo
(FNLIJ, 2002).
Marilda Castanha publicou a obra A quatro mãos
(2017) pela Cia das Letrinhas. Uma obra que nos fala
com delicadeza sobre a passagem do tempo, sobre as
pessoas queridas que nos
acompanham na vida, e sobre
as suas mãos, gestos e tudo
que eles podem representar.

O afeto e a saudade
na obra infantil
A quatro mãos
Trata da história de um pai e uma filha que,
juntos, crescem e mudam com o passar do
tempo, mas nunca deixaram de dar as mãos.
A quatro mãos é um livro dedicado a seu
pai, Henrique Castanha. “Há muitos anos acalentava a ideia de fazer um livro em que ele
fosse um personagem. Não só por causa do
afeto, do grande amor por ele, mas também
porque ele sempre me pareceu, neste mundo
real, um personagem de ficção”, diz a autora.
E é um livro que tem mais uns dois personagens: o afeto e a saudade.
O livro permeia a infância da autora, diz:
que a infância está “na jabuticabeira em
flor, no quintal com horta, no cachorro, no
galinheiro, nos passeios de trem para cidadezinhas próximas a Belo Horizonte, aos
domingos”.
A premiada autora e ilustradora Marilda
Castanha conduz o leitor através de uma narrativa simples sobre as mãos, os gestos e tudo
que eles podem representar.
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garimpo cultural
Por Luiz Marchetti
ROCK PARA MAMÃE >

www.circuitomt.com.br

Você pode participar do Garimpo Cultural submetendo

ALMOFADA PARA MAMÃE >

sugestões para o seu evento, sua pesquisa artística, livros
ou oficinas. Mande para marchetti@circuitomt.com.br
FOTOGRAFIA PARA MAMÃE >

Com o final de semana do DIA DAS MÃES, o evento Vem Pra Arena
retorna nos dias 12 e 13 de maio com show da banda Ira!, atrações
culturais, feira gastronômica e oficinas. Além da banda paulista,
a programação promete o cantor e compositor Paulo Monarco,
Augusto Michel – o “indiozinho” do The Voice Kids, Karola Nunes,
Estela Ceregatti, Os Mascarados de Poconé, banda Caximir e Erre
Som, entre outras atrações. No sábado começa às 19h (Ira! entra
às 22h30), e no domingo o Vem Pra Arena começa às 18h30. INFO:
(65) 98425 1443 (whatsApp)

Uma fotografia da família reunida? Um ipê florido? A imagem
de uma floresta? Cuiabá vista do alto? Uma árvore verde e bem
alta? Uma imagem de
fundo de rio com peixes nadando? O sol
batendo no paredão
da Chapada dos Guimarães? Cada fotografia
é uma janela capaz de
levar sua mãe para o
lugar retratado diariamente. Para o presente
fotográfico, consulte
o ateliê do artista e
fotógrafo Rai Reis e adquira uma impressão
assinada. INFO: (65)
99982 4290 e 3321
3338
ESCULTURA PARA MAMÃE >

SAMBA PARA MAMÃE >
O nosso querido
Martinho da Vila
se apresenta no
show Botequim do
Samba, na sexta 11
de maio às 22h no
Buffet Alphaville. A gastronomia
por conta do Buffet
Alphaville oferecerá pratos marcantes de boteco e
o Chopp Louvada.
Ingressos na Casa
de Festas (Goiabeiras e Pantanal Shopping) ou pelo site
www.techtickets.
com.br/botequimdosamba INFO:
(65) 3025 1301

O escultor Paulo Pires segue com sua exposição ‘Amor de
Pedra’ na Casa do Parque, são esculturas de diversos tamanhos
elaboradas a partir de pedras arenosas. Vale ressaltar que além
de qualidade e detalhes impecáveis, realmente as obras estão com
preços super em conta. Confira na exposição esta dica de presente
para o segundo domingo de maio, qualquer uma das peças na expo
pode, com estilo, ornamentar uma sala ou um escritório. INFO:
(65) 3365 4789 e 98116 8083

O artista plástico Valques Pimenta fez uma coleção de almofadas
pintadas à mão com florais belíssimos. Desenhos coloridos que
iluminarão o quarto, a varanda, a sala ou o escritório de sua mãe.
Com preços acessíveis, você pode escolher ou encomendar que
ele elabora rapidamente. São muito bonitas, ela vai gostar. INFO:
(65) 9672 0215 (whatsApp)
LIVRO PARA MAMÃE >

A atriz Lucia Palma apareceu com este precioso livro
e me mostrou.
‘TACURU- Contando Historias
na Cozinha’ é
uma delícia da
literatura cuiabana, um livro
incrível de Maria
de Lourdes Figueiredo Bastos
da Silva Ramos,
com ilustrações
maravilhosas de
Ely Bueno e prefácio de Hernani
Donato. O belo
livro traz, além
de crônicas e receitas, um toque
de história bem
contada. Da editora Entrelinhas.
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CULTURA

POR QUE INVESTI

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

É

difícil acreditar, mas em pleno
ano de eleições temos museus
fechados por todos os lados de
Mato Grosso. Museu de Arte
de Mato Grosso, Museu Histórico de Mato Grosso, Memorial
Rondon, Museu de Arte Sacra. Essa desastrosa circunstância ofusca qualquer caráter

de fomento cultural para os turistas ou residentes de nossas cidades e desvaloriza nossos artistas. A produção de arte neste Estado,
a valorização da cultura diariamente desaba
e se distancia de condições ideais. A experiência de compra de arte em Mato Grosso
hoje deveria ser mais popular e acessível ao
público, em outros tempos já tivemos mais
colecionadores mantendo vivo o frágil mercado das artes desta região. Diante das diﬁculdades com a criação e vitrine da produção,

o CULTURA EM CIRCUITO buscou atuações de positividade, ensinos vindos de indivíduos, famílias que acreditam em nossos
artistas e investem em suas criações. É preciso alimentar o mercado artístico e cultural de
nosso Estado, invista nesse patrimônio. Esse
mecanismo, além de indispensável para os
ateliês dos artistas e a manutenção de suas
famílias, é a rede de um sistema pedagógico valioso para nossos jovens. Vamos seguir
valorizando e desmitiﬁcando o mercado das

artes local. Nesta edição especial do CULTURA
EM CIRCUITO, aprecie alguns colecionadores
e seus acervos, com esparsas aquisições e permanente respeito aos artistas, são eles que realmente fortalecem a sobrevivência de nossa produção
artística. Em ano de museus inacessíveis, entre
nos ateliês, telefone para os artistas, frequente
exposições nas poucas galerias de arte e lojas
privadas que restaram neste abandono. Reaja, a
identidade, a cultura e os artistas de Mato Grosso
precisam de você.

A

O

acervo do Professor da
UFMT Fernando Tadeu
de Miranda Borges conta com preciosidades de
fases iniciais de nossos
artistas. “ Eu sempre acreditei
nas artes plásticas como fonte de
investimento. Foi no convívio com
a crítica de arte Aline Figueiredo e
o artista plástico Humberto Espíndola que essa certeza se solidificou.
Quando estudante da Universidade
Federal de Mato Grosso, vivenciei o
Ateliê Livre de Artes Plásticas. Nesse espaço tive o prazer de ser apresentado a maravilhosos artistas.
Gostaria de investir mais em artes
plásticas. A arte mato-grossense
merece ser apreciada e estudada.
Através da arte reconstituímos a
história das nossas cidades.”

Doutoranda em Epistemologia e História da
Ciência Juraci Masiero Pozzobon é uma visionária, nasceu em Santa Cantarina mas vive
em Mato Grosso desde 1980. “O meu prazer
é conquistar uma obra de arte original, faço
pesquisa para que seja valorizada para exposições, museus e galerias, todas com autenticidade. Não se deixe
levar pela conversa de que para comprar uma obra de
arte original necessita de uma fortuna, temos talentosos artistas, cujos trabalhos podem ser adquiridos a
preços bem acessíveis, com potencial de valorização.
No início era apenas para ornamentar minha casa, mas
depois percebi um grande negócio, será também, para
o futuro, uma aposentadoria e herança para os filhos e
netos. Aqui inclusive já tenho filhos avisando para não
vender nenhuma tela, já pegaram gosto pelas obras!”

O

Advogado João Cunha: “A boa
educação e o bem-viver levam
ao hábito chique e refinado de
adquirir obras originais dos artistas plásticos de Mato Grosso
a cada temporada. Pintores, escultores,
ceramistas. São exclusivos e genuínos elementos de muita cultura. Paredes vazias
dão a impressão de vida vazia, inculta e
sem beleza.”

A

escritora e imortal Marília Beatriz
Figueiredo Leite praticamente mora
numa galeria de arte, até na cozinha
tem telas belíssimas. “As obras de
arte são como meus livros: joias. Os
últimos povoam para sempre a vida e as obras
de arte enriquecem o estar no mundo. Ler é
viver. Colecionar arte é sair de uma idade e
estar continuamente penetrando no tempo,
carregando o passado que hoje é presente para
um futuro testemunha do sabor.”
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IR NO MERCADO DE ARTE?

A

s obras de arte e o artesanato sempre fascinaram e trouxeram
muitos significados para a vida da jornalista Marta Torezam. Seus
filhos cresceram numa casa iluminada por obras assinadas de
nosso artistas. “A arte tem um poder extraordinário não apenas
de embelezar ambientes, mas de trazer a plenitude para meu lar. Em todos
os cantos de minha casa posso contemplar o belo e me alimentar com os
diálogos, com as mensagens de cada artista que pude acessar. Faço reflexões e me edifico com as energias de cada uma delas. Amo estar entre elas
e por isso priorizo as aquisições. Tenho um pequeno acervo e me orgulho
em poder desfrutar de toda esta riqueza.”

K

átia Cristina e Vitor de Souza
Vieira explicam que o que os
levam à aquisição de obras de
artistas de Mato Grosso é o alinhamento com o gosto do casal, nesse
caso, temas regionais, cores vibrantes e
texturas. “Somos admiradores destes artistas e fiéis à linha de trabalho de cada um
deles. Apesar da chama emocional que é a
grande força motriz, na hora de investir em
uma obra, também temos a visão de arte
como um patrimônio com grande chance
de precificar-se ao longo do tempo.”

W

anda Marchetti sempre valorizou
o mercado cultural, ajudou muitos
jovens artistas levando telas para
vender para os amigos e parentes.
Ela acredita na troca. “Compramos
uma obra de arte e a casa ganha janelas. Recebemos uma carga de valores imensa, com história,
traços, cores, gestos e capacidade criadora. Isso
aqui é muito mais que decoração, alimenta nossos filhos com mais respeito pela nossa cultura
e enaltece a força da criatividade.”

Q

uem imaginaria que ao entrar numa
doceria poderia ser apresentado para
uma bela seleção de artes plásticas desta região? Com uma carinhosa atenção,
Maria Cristina Sauer mostra as pinturas
da loja enquanto comenta que aprendeu com o
esposo o respeito pela cultura de Mato Grosso.
“Investimos na arte mato-grossense porque apresenta características singulares que embelezam
qualquer ambiente, além de ser uma forma de
reforçar nossa conexão com esta terra.”
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Cristian Siqueira, ou Karaiman, é
Sacerdote Umbandista, fundador do
MUC, estudante de Direito e amante
de tudo que envolva o mundo astral.
cristi-siqueira@hotmail.com

E

sta semana tiveram início em Cuiabá
as festividades de Pentecostes. A celebração cristã faz memória à descida do Espírito Santo sobre Maria e os
apóstolos que se encontravam reunidos em Jerusalém após a ascensão de Jesus aos
céus depois da ressureição. No Brasil colonial
o Senhor Divino, como é também chamado o
Espírito Santo, era amplamente celebrado e comemorado pela alta sociedade do tempo e em
torno dessas celebrações se reunia toda a sociedade da época. As festas em honra ao Divino
Espírito eram, e ainda são, marcadas pela figuração monárquica. Bem sabemos que as festas
de santos são formadas por festeiros que recebem títulos de reinados, obstante, em se tratando dessas festas, a figuração é imperial, fazendo menção direta à organização que marcava a
época do início da tradição. A influência dessa
época se manifesta até os dias atuais nessas celebrações através das famosas insígnias; o que
são as citadas joias? As insígnias são sinais materiais da organização da festa, no entanto, acima disso, elas representam a manifestação do
poder verdadeiro que é o Poder Divino. Sobre as
coroas imperiais pousa o símbolo da cruz ou da
pomba que costumeiramente representa o Divino Espírito, nas Festas do Divino uma mesma
coroa, feita em prata e raramente em ouro, é colocada sobre as cabeças dos devotos: você é um
príncipe, filho do Rei do alto, ele que repousa
sobre as cabeças dos grandes repousa também

sobre as cabeças dos pequenos, pois todos são
iguais. As insígnias são as joias da coroa do Divino, representam sua força, influência e poder.
São testemunhas das festas realizadas em sua
homenagem. Em Cuiabá as insígnias são três: a
Coroa (masculina e feminina), o Cetro, a Salva,
a Bandeira e o Nicho. A Coroa representa o reinado divino que é estendido a todos os filhos de
Deus, o Cetro representa o poder de ordem do
alto que é também estendido às criaturas através do livre-arbítrio, a Salva representa a oferenda real e verdadeira, a oferenda do coração,
a Bandeira representa a guarda e proteção do
Divino que acoberta todos os filhos de Deus, e o
Nicho representa a morada do Divino, a morada
que na verdade são nossas casas, nossas famílias, à qual ele também deseja pertencer. Cada
devoto é convidado a cobrir-se de insígnias durante essa festividade e lembrar-se daquilo que
eles representam e querem nos fazer lembrar:
somos filhos de um Grande Rei. O Espírito Santo
é aquele que faz mover as coisas; ele se manifesta sempre sob a forma de uma pomba branca
nas Escrituras. A pomba representa a união do
céu com a terra, ela está entre os dois mundos
e anuncia a todos o sinal da vida. Certamente o
Espírito Divino não é uma pomba, essa foi uma
das formas materiais como ele se manifestou na
história cristã, mas ela representa com sucesso
a influência e o poder do Espírito Divino sobre
as criaturas. Que esse Poder nos Guarde, nos
Guie e Proteja.
Viva o Senhor Divino!!!

Renovando
projetos

Por José Carlos Branco

Insígnias divinas

www.circuitomt.com.br

REFLEXÃO DA ALMA

Por Cristian Siqueira

MUNDO ASTRAL
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José Carlos Branco é
empresário
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q

ue o Senhor Deus nos dê paz ao
coração.
Sabemos nós que o máximo que
fazemos é peso de ouro na balança
de nossa contabilidade espiritual.
O que devemos lembrar é que, sempre, na ajuda, não fizemos o que verdadeiramente somos
capazes. Quero me fazer entender com essa colocação que parece desconecta e contraditória.
Pois bem. Todo aquele que se coloca à disposição para o trabalho de melhora de si próprio e de todos que se espelham em si é um
vitorioso, pois faz o máximo de suas forças e
capacidade momentânea. Mas o que o homem
deve saber é que muito ainda ele tem para realizar e, se não o faz, é porque ainda não se conscientizou do seu potencial.
O homem tem sim um patrimônio de tantas experiências
vividas no pretérito e que se
acumula na somatória patrimonial do nosso espírito, formando
bagagem de potencial importantíssimo para darmos o próximo
passo.
Acreditar! Essa é a causa
única. Saber quem somos é primordial para estender as mãos a
nosso próprio favor.
Usar o que está adornado em
nosso subconsciente, esperando
que abramos os olhos da razão

sob a luz do entendimento, para alavancarmos
a máquina do progresso universal.
Temos capacidade, mas muitas vezes temos
como sombra dos nossos passos o medo que
nos rouba o fôlego. E, se não atentarmos para a
nossa intimidade, amanhã fugiremos do campo
de serviço, abandonando o trabalho e nos trancafiando no quarto escuro do homem sem fé e
esperança no amanhã.
Se faz hora de renovar os nossos projetos. Já
não nos cabe mais servir à lentidão dos passos
duvidosos. Tampouco louvarmos o nada vazio
de obras inacabadas.
Olhai o campo e enxergai os lírios que não
plantastes, para saber o quanto o perfume da
oportunidade de servir construindo o bem em
favor do próprio bem.
Devemos ser ousados, quando tratarmos de
assunto de nossa intimidade, pois quem muito
se resguarda corre o risco de ser acobertado
pelo mofo da ociosidade na Casa do Senhor. E
é a Ele que rogo por todos os nossos irmãos,
rompendo barreiras, votos de progresso e confiança na proposta de servir em favor do Amor
e na caridade sem restrição.
Toda Paz!
BELMIRO DA CUNHA (espírito)

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

ANS - n° 34208-4

Dar perfume no Dia das Mães
é mais um motivo
para um abraço daqueles
beeeeeem demorados.

Perfume Princess for Woman

Dreaming - 100 ml

R$

69,90

No Dia das Mães, dê presentes
da Farmácia Unimed Cuiabá.

FARMÁCIA

Ofertas válidas até 31/05/2018 ou enquanto durar o estoque.
Pagamento em até 6 vezes nos cartões de crédito Visa, MasterCard, Elo, Cielo, Diners com parcela mínima de R$ 10,00.
Atendimento exclusivo para clientes Unimed Cuiabá. Confira mais opções de pagamento nas lojas. Fotos meramente ilustrativas.
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Wania Monteiro de Arruda
é nutricionista funcional,
aficcionada em receitas saudáveis
e saborosas, que divulga em seu
site e no Insta
@wmarruda

alimento é para nutrir o nosso
corpo físico, nossa mente para
termos pensamentos positivos e
nosso espírito para obtermos paz
e luz. O alimento tem o
poder de curar e celebrar vários
aspectos no que diz respeito
às necessidades físicas e
emocionais do ser humano. É através deles
que transmitimos o
amor para outras
pessoas e as nutrimos com saúde e
vitalidade positiva.
Mudanças fazem
milagres em nossas vidas, a fonte
da juventude chamase mudança. De fato,
quem é escravo da repetição está condenado a
virar cadáver antes da hora.
A única maneira de ser idoso sem
envelhecer é não se opor a novos comportamentos, é ter disposição para tomar decisões e nisso tudo está a alimentação saudável
que é o combustível para a vida. Tome a decisão
correta aprenda a ter uma alimentação saudável para você, ela é única e é somente sua, pois
um alimento pode ser excelente para alguns e
péssimo para outros. Comece aos poucos, por

exemplo, não me importo para o que eu como
de manhã, para mim tanto faz, então é aí que eu
posso começar introduzindo alimentos de verdade trocando o café com leite com açúcar por
um suco de fruta batido com legumes (cenoura,
beterraba, pepino, inhame) e folhosos (couve,
salsinha, hortelã), gengibre etc. Faça uma mistura que fique saborosa e nutritiva. Precisa
acrescentar uma proteína que pode ser ovos
mexidos com azeite ou óleo de coco polvilhado
com cúrcuma e chia, ou sardinha ou frango desfiado ou queijos de búfala com azeite e orégano
etc. Crie pratos, coloque sua imaginação para
fazer as combinações necessárias. Pois, então,
já mudou seu café da manhã e tem já duas semanas e se sente muito bem, mais disposto e
alegre. Já pode introduzir outras mudanças em
outros horários, o que acha? Por exemplo, eu
amo farofa, faça uma farofa mais nutritiva com
menos farinha de mandioca e adicione chia,
castanhas picadas, fica uma delícia e
pode fazer com a manteiga ghee,
que nada mais é que limpar a
manteiga das substâncias
tóxicas existentes nela,
coloque a manteiga
em banho-maria e
deixe-a derreter, formará uma espuma
branca por cima, vá
retirando essa espuma e jogando fora,
quando não formar
mais a espuma, desligue o fogo e deixe
endurecer novamente.
Faça legumes no vapor
colocando vários tipos para
ficar bem colorido e depois de
cozidos polvilhe azeite extravirgem e
cúrcuma, fica delícia, hummmm!... Procure
receitas que usem os alimentos naturais como
ingredientes tipo folhosos, legumes, raízes, frutas etc. Alimentação restritiva não funciona e é
responsável por interferir negativamente em
nosso corpo, mente e espírito. Todos os dias deveríamos comer com sintonia em qualidade e
quantidade e equilíbrio nutricional.

Por Jacqueline Haddad

Por Wania Monteiro de Arruda

NUTRITIVA

Somos corpo, alma
e espírito

www.circuitomt.com.br
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Jacqueline Vieira Haddad é
Advogada, Gestora de
Internacionalização, Imigração e
Cuiabana
jackieinlondon@hotmail.com

N

ão é só o Brasil que tem problemas
com a previdência social. Então, o melhor é pensar e agir para enfrentar as
alegrias e os dramas da aposentadoria
por tempo de contribuição e idade.
Cada nação tem suas regras para a aposentadoria e nenhuma escapa de alterações conforme
aumenta a expectativa de vida do trabalhador,
e como a cada ano diminui o número de empregos formais, o assunto ocupa lugar prioritário na
agenda de discussão mundial.
Enquanto brasileiros na maioria se aposentam
com um salário mínimo, nos países avançados
essa situação ainda é bem melhor, mesmo havendo preocupação. Há alguns anos, devido ao envelhecimento da população, alguns vêm mudando as
regras do jogo, revendo conceitos e tratando suas
contas públicas com mais responsabilidade.
Estados Unidos, França e Inglaterra, por exemplo, considerados eficientes no atendimento aos
idosos, também estão passando por inúmeras dificuldades em manter a sustentabilidade de seus
sistemas previdenciários e dar a assistência satisfatória a aposentados e pensionistas. Os valores
dos benefícios também estão caindo e o limite na
idade para se aposentar está subindo. O sistema
previdenciário na Europa é tão grave que estes
estão à beira do colapso. Para evitar o pior, em regras gerais, até 2020 a idade mínima para aposentadoria será de 67 anos.
Já nos Estados Unidos, a idade mínima para se
aposentar, no setor privado, que era de 66 anos

Aposentadoria no
exterior, revisão da
idade e colapso
em 2014, até 2022 sobe para 67. Mas isso vai depender do tempo de contribuição e do valor recolhido do trabalhador no decorrer da vida. Já no
setor público a maioria dos servidores ainda recebe pelo sistema antigo, em que o valor máximo
chega a 80% da média dos três maiores salários
que o trabalhador ganhou na vida. Há uns 10 anos,
o caixa da previdência fechou no vermelho: entre
arrecadação e pagamentos, faltou o equivalente a
US$ 40 bilhões (cerca de R$ 120 bilhões).
Na Itália, apesar de o país ter uma dívida pública muito grande, as contas da previdência estão
equilibradas. Tem cerca de 16 milhões de aposentados e arrecada o equivalente a 200 bilhões de
euros por ano, mesmo valor que gasta com o pagamento de benefícios de aposentadorias e pensões.
Já a idade mínima para se aposentar é de 67 anos.
Na França, a idade mínima para se aposentar
oscilou entre 62 e 67 anos, podendo a pensão ser
reduzida e/ou proporcional ao tempo de contribuição. Para receber o valor do teto previdenciário, o trabalhador tem que contribuir durante 41
anos e meio.
Na Inglaterra, as empresas têm incentivos fiscais para investimentos em previdência privada de
seus empregados e os aposentados têm benefícios,
como descontos de até 50% no IPTU, nas contas
de luz, gás, telefone, além de transporte, médicos e
hospitais gratuitos. Mas para evitar que os custos
da pensão se tornem insustentáveis, a Inglaterra
antecipou o aumento da idade mínima já prevista
para 2018, quando todos se aposentarão com 65
anos. A partir de 2019 o Estado aumentará para
66 anos em 2020 e 67 anos entre 2026 e 2028.
Este cálculo será revisto pelo governo a cada cinco
anos, conforme a expectativa de vida do britânico.
Isto significa que quem hoje tem 20 anos somente
poderá se aposentar aos 70 anos.
Para quem já é aposentado no Brasil e pretende se mudar para o exterior é possível receber sua
aposentadoria diretamente numa instituição bancária no país acolhido. Para isso é necessário receber os proventos da aposentadoria no Banco do
Brasil e optar por uma transferência programada
para algum banco do exterior.
Planejar nossa aposentadoria é muito importante, seja permanecendo no país ou migrando.

CIRCUITOMATOGROSSO

CULTURA EM CIRCUITO PG 8

CUIABÁ, 10 A 16 DE MAIO DE 2018

www.circuitomt.com.br

Sou tia do coração delas. E elas, meus amores, filhas das minhas
grandes amigas Denise Dalcanale e Adriana Crepaldi. Elas, Eduarda
Dalcanale à esquerda e a noiva Julia Crepaldi – que se casará em Sampa dia 14 de julho, são as bff como suas mães também o são. No findi
passado rolou a primeira parte das festas de despedida da Ju, e foi no
Manso com muitas amigas da vida #ajuvaicasa!

www.anamariabianchini.com.br
instagram: @anamaria_bianchini

Achismo by me: sobre redes sociais
Então... é a sua página pessoal no Instagram ou no Facebook.
Mas não é um site por exemplo, em que a pessoa tem que digitar
seu link para entrar e ver o que você postou, é uma rede e isso
implica em muitas vezes a pessoa ver sem querer. Sendo assim,
temos que ter cuidado e parcimônia nas postagens. Dizem os
entendidos – eu leio, não que eu seja um destes – que cinco posts
por dia é o máximo que uma pessoa deve utilizar nas redes sociais. Vejam bem, é o que dizem mas, que eu concordo. Acho chato
toda hora a pessoa entrar na minha timeline. Tem gente que faz
10, 20, 30 posts por dia. Vou lá, e deixo de seguir, nofollow na
lata. Nos stories que ficam 24hs no ar, é mais fácil de fazer e não
entra automaticamente na timeline, e mesmo assim já incomoda.
Enfim, as redes são sociais, e devemos ter traquejo social para
bem utilizá-las. Tão simples, assim, mas que tanta gente não
entende, afs! #ficaadica!

A coach Marta Nunes – especialista em Coaching de
Relacionamento – vai lançar um novo formato de consulta em
que até seis mulheres farão um grupo e a discussão será um
conjunto sobre temas gerais de empoderamento, relacionamentos
e afins. Muito bacana, pois mais gente fazendo, mais gente
resolvida teremos pela vida. Sigam a Marta no IG e fiquem por
dentro das novidades: @martanunees. Na foto, sempre linda,
com o marido, o médico Andrey Lago

Feirinha Amor em Retalhos
Tá acontecendo no estacionamento do Grams Park – estacionamento na Pedro Celestino, nº 67, em frente à Loja Bebel – a
feirinha com coisas muito lindas que a minha amiga Isolda Risso
faz, com todo amor, e tudo revertido para as obras assistenciais
Irmão Áureo. São toalhas, panos de prato, encostos de porta,
lembranças para bebês, enfim, uma variedade enorme de itens
que farão superbonito no Dia das Mães, e você ainda ajuda quem
precisa. Pura felicidade é poder ajudar quem precisa. Vamos lá?
Sigam no IG e saibam detalhes @amoremretalhos

A foto mais linda, ever. Na semana do Dia das Mães,
para a mãe que mais merece neste mundo. A minha.
Helena Gramolini, obrigada por tudo. Na foto, com a
amiga Ana Paula Botasso, em tarde de lanches na espetacular Sweeterella. Adoro!

E meu amigo, o superdiretor de TV José Augusto
foi comemorar seu niver mundo afora. Talentoso,
querido, e do bem, sou fã demais, e desejo só o melhor
que houver nesta vida... Tim-tim!

Dia das Mães. Minhas sugestões para
o almoço:

E vai rolar o BailinhoBB
by Baracat e Bianchini
no dia 29 de junho na
Pousada Villa Glamour
na Chapada. Rio Retrô,
o esquenta do inverno!
Na foto: eu, Anamaria
Bianchini e meu amigo
Fernando Baracat.
Vamos? Saibam mais
pelo meu whats: 9
9215-9232. Vai ser
topíssimo!

A Casa do Parque: lugar bacanérrimo. Ambiente
cultural. Comida maravilhosa. Música Perfeita. $
98/pessoa
Talavera: ambiente topíssimo. Decoração perfeita. Comida maravilhosa. Perfeito pra ir com criança.
É com certeza a melhor opção na cidade pra quem
tem criança, pois o espaço kids deles é o melhor e
mais organizado da cidade, e pra quem vai sair com
os pequenos num dia de tumulto como esse, é mais
do que necessária esta logística. $ 160/pessoa (aqui
inclui, além do cardápio fantástico com paella entre
outras delícias, as bebidas: água, refrigerante, suco
e cervejas Louvada Pilsen e Budweiser)

Dom Sebastião: comida perfeita. Ambiente
lindo. Excelente atendimento. Buffet. Espaço Kids.
Adoro

"Quem quer realmente mudar seu rumo para uma direção mais satisfatória, de maior felicidade e realização, deve saber que toda verdadeira
revolução, interna ou externa, para ser efetiva, real e para que suas raízes se
aprofundem de maneira a garanti-la, deve começar pelo autoconhecimento.
Se não sabemos o que somos, não há base para uma visão legítima e própria da realidade, nem da interna nem da externa. Se não nos conhecermos,
não poderá haver transformação, voltaremos à situação anterior, ou a uma
situação muito parecida com a anterior, como ímãs atraídos pelo ferro. E,
deveremos nos conhecer tal qual nós somos, e não como desejaríamos ser.
O que desejamos ser é apenas um ideal nosso, algo fictício, imaginário..."
(Pedro Tornaghi)

... todos os citados acima possuem rede social,
é só vocês acessarem para saber como reservar e
comprar os convites com antecedência

... se pensando já é difícil realizar, imagina quem não pensa, e estes, conheço muitos... vida real, sempre, e vamos que vamos vivendo... bom final
de semana, amigos-leitores. Um beijo!

Getúlio: tradição. Comida perfeita. Bom atendimento. Gente conhecida. Supercurto $ 98/pessoa
Buffet Leila Malouf: festa tradicional com toda
a cuiabania. Comida perfeita. Sorteios. Espaço
Kids $120

Sempre à frente. Unimed, tudo de bom!

Pensando ...

