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O rio Cuiabá resiste às ameaças
O antigo caminho fluvial dos colonizadores em busca do ouro de
Cuiabá ainda resiste aos constantes maus-tratos de nossa sociedade.
Lixo, esgoto doméstico, dejetos industriais, ocupações de áreas de
nascentes e importantes ribeirões, intensas dragagens e desmatamento
mudaram a sua paisagem. Porém, apesar de três séculos de ocupação
desordenada, o rio Cuiabá insiste em depurar a sujeira lançada
em suas águas e reage às ameaças com praias de águas limpas, a
recuperação de matas ciliares e abundância de pescado em pleno
trecho urbano. O Circuito Mato Grosso dedicou a sua matéria de
capa para mostrar as belezas que ainda resistem no rio Cuiabá e
fazer um levantamento das ameaças que precisam ser vencidas para
garantirmos que essas águas também sirvam às futuras gerações.
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“ELE VIROU UM MONSTRO”

PRERROGATIVA DE FORO
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Conheça quais políticos
podem ir à 1ª instância
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CASO MAÇONARIA

TJMT reafirma inocência e
reforma sentença de Selma
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ZECA DIZ QUE TAQUES
MUDOU EM UM ANO

FIM DO JEJUM

José Antônio Gonçalves Viana, 61 anos, foi eleito pelo Partido
Democrático Trabalhista (PDT) com 16.695 votos em 2010 e
depois reeleito em 2014 com mais que o dobro de eleitores:
35.300. Zeca Viana também foi um dos maiores apoiadores
e contribuidores para que o atual governador chegasse ao
comando do Paiaguás.“ Éramos amigos nessa campanha”,
mas a coisa virou divergência política e descambou depois
para a antipatia. O Circuito Mato Grosso falou com o
parlamentar ao final da sessão desta quarta-feira (16) e ouviu
ele dizer que aceita que Otaviano Pivetta (PDT) seja candidato
a vice do DEM desde que seja com Mauro Mendes (DEM),
emendando que acha que Pedro Taques se transformou num
monstro depois que se sentou na cadeira de governador.
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Museus da capital vão
reabrir em até 75 dias

CRUZ VERMELHA DE MATO GROSSO
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MAIO DAS NOIVAS

Quanto custa o sonho de
casar à moda antiga?
Pan.1

O chef Almir Nunes de Araújo assina esta Carneirada
beneficente. Uma realização deliciosa da Sala da Mulher
da ALMT com a Cruz Vermelha, será neste domingo 20 de
maio a partir das 11h no Grande Oriente (GOEMT). Além da
atração musical Sander e Felipe, a Carneirada contará com
Espaço Kids. Ingresso 50 reais. Participe! INFO: (65)3641
2629 e 98424 8477. Outras dicas para o seu final de semana
você encontra aqui no CULTURA EM CIRCUITO!
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O rio ainda resiste a nós

a

edição desta semana está
particularmente interessante
para
quem
gosta
de
números, probabilidades e
sonhos. Para os primeiros,
há informação de que 60% de todo esgoto
da capital é jogado diretamente no rio
Cuiabá, sem tratamento e, ainda assim,
esse importante curso de água consegue
sobreviver com níveis aceitáveis de pureza
em boa parte de sua extensão urbana,
sustentando duas fábricas gigantes de
bebidas, outra alimentícia em Várzea
Grande, vários curtumes, pelo menos mil
pescadores e até mesmo uma fábrica belga
de gelatina.
À parte essa pujança capitalista, nada é
feito para melhorar as condições dele, nem
mesmo o manejo adequado de uso e reuso
de toda essa água dele retirada. Ou seja, o
rio é maltratado, mas resiste. Resta saber
por quanto tempo. É a principal pergunta
que fazemos na reportagem de capa desta
semana. Também nos debruçamos na
probabilidade de políticos de Mato Grosso
serem enquadrados no novo entendimento
da prerrogativa de foro, agora restrita a
senadores e deputados federais e quantos
podem vir a ser julgados em primeira
instância, no Tribunal de Justiça estadual.
Também tem o preço de se manter o
sonho acalentado por muitas mulheres e
homens de se casar à moda tradicional, a
entrevista do sempre polêmico deputado
Zeca Viana (PDT), novidades sobre o caso
da Maçonaria, a reabertura dos museus e
muito mais.

reprodução

entre aspas
“Acredito que seja de fato muito difícil e improvável acontecer antes do processo eleitoral [votação da reforma da Previdência], pois já tivemos muita
dificuldade ano passado em votar essa reforma, e agora, nas proximidades do
processo eleitoral, é mais difícil ainda.” Deputado federal Fabio Garcia (DEM) sobre a
votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados em entrevista à Rádio Jovem Pan.

“É muito triste [ser preso]. É uma tristeza só e eu não recomendo nem para
inimigo quanto mais para amigo. Não quero que passem por isso.” Deputado estadual Gilmar Fabris (PSD) ao comentar sobre sessão que pode revogar ou não a prisão do colega
deputado estadual Mauro Savi (DEM).

“Quando eu decidi pela segregação e defini as medidas cautelares, eu simplesmente recomendei à Assembleia que não tomasse a providência. Agora, eu não
posso impedir que a Assembleia realize essa audiência. Isso eu estaria extrapolando e adentrando dentro duma esfera que não me cabe.” Desembargador José
Zuquim Nogueira, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), sobre a medida cautelar
que impede os deputados da Assembleia Legislativa de votar a revogação da prisão preventiva do
deputado estadual Mauro Savi (DEM).

“Não tem nenhum fato novo. Sobre os cheques que saíram da minha conta, expliquei um por um dos cheques meus que foram repassados. Já foi esclarecido
tudo para eles. A questão da minha entrada na empresa… Não tem nada de
novo, além do que eu já havia falado antes. Eu não participei de nada, apenas
entrei como investidor, não tinha gerência, não participei de nada.” Deputado
estadual Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, ao prestar depoimento ao Grupo
de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco), nesta segunda (14), em caso relacionado à Operação Bereré.

“Acredito que estamos arrumando a casa. O governador fez um trabalho
fantástico de mudar a mentalidade do Estado, que era patrimonialista, fisiologista, do toma-lá-dá-cá, do loteamento de secretarias. E ele fez aquilo que
se comprometeu na campanha.” Secretário de Infraestrutura do Estado (Sinfra), Marcelo
Duarte, sobre a gestão de Pedro Taques no Poder Executivo.

“Não apareceu nenhum candidato que empolgue
o eleitor mato-grossense. Pode ser que apareça
alguém que mexa no tabuleiro, mas ainda não
apareceu ninguém. E as pesquisas mostram mais
um eleitor indeciso do que empolgado.” Deputado

federal Nilson Leitão (PSDB) que avalia que o governador
Pedro Taques (PSDB) segue na vantagem para vencer as
eleições deste ano.

#bombounarede
#TITE CONVOCA SELEÇÃO
Bombou nesta segunda-feira (14) a convocação dos 23
jogadores selecionados para a Copa do Mundo de 2018, na
Rússia. As especulações eram em torno da posição de terceiro goleiro e dos reservas de lateral e meio-campo. No entanto, a convocação parece ter causado polêmica com o anúncio
de Taison no ataque e Fred no meio-campo. Agora, o grupo se
apresenta no dia 21 de maio, em Teresópolis (RJ) e embarca
para Londres no dia 27 para uma semana de treinos. O primeiro amistoso está marcado para o dia 3 de junho, contra a
Croácia.

fatos da semana
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sucateado

Ministério Público abre
inquérito e constata
precariedade no Samu

reprodução

das para prestar o serviço estariam sucateadas e apenas duas
delas possuem médicos para
atendimento.
Diante da denúncia, o MPE
expediu ordem de serviço para
verificar as reais condições do
Samu e do Pronto-Socorro em
relação às questões das macas e
ambulâncias. Ao realizar a visita, a equipe confirmou a denúncia. A precariedade das ambulâncias também foi constatada
pela equipe, que verificou três
novas viaturas disponíveis na
Central, mas cuja utilização não
havia sido autorizada. Diante
disso, a Secretaria Municipal de
Saúde foi autuada e o inquérito
civil ainstaurado para adotar as
medidas necessárias.

Taques pede explicação à
CGE sobre intervenção no
Detran que não aconteceu
governador Pedro Taques (PSDB) afirmou
que a Controladoria
Geral do Estado (CGE) deve explicar as razões pelas quais a
intervenção do Estado no Departamento Estadual de Trânsito
(Detran) ainda não aconteceu. O
decreto foi assinado há mais de
40 dias, após a Operação Bereré,
que investiga desvio de dinheiro
e pagamento de propina na autarquia.
Conforme informações, mesmo após mais de um mês de “intervenção”, a empresa EIG Mercados, investigada e apontada como
pivô no esquema de corrupção
no Detran, continua recebendo
depósitos referente aos serviços
prestados. No entanto, conforme
exigia o governo, os pagamentos
deveriam ser feitos em conta do

Estado.
No Palácio Paiaguás, nesta
segunda-feira (14), Taques afirmou que já determinou a Ciro
Rodolpho Gonçalves, controlador-geral do Estado, que tome
providências sobre o caso. Segundo ele, medidas criminais podem
ser adotadas contra aqueles que
não cumpriram com o decreto do
governo.
O decreto foi despachado
pelo governador Pedro Taques no
dia 3 de abril, com prazo de 180
dias. Segundo o chefe do Executivo, a medida foi tomada para
assegurar a continuidade dos serviços prestados, além de permitir
o acesso a dados da administração da autarquia. À época, Taques
disse à imprensa que não havia
motivos para não tomar tal medida, visto a proporção da situação.

governador Pedro Taques (PSDB), mais uma
vez, deu declarações
polêmicas e atribuiu a culpa das
obras de finalização do ProntoSocorro não estarem prontas devido à falta de responsabilidade
da prefeitura e de outras gestões
que passaram e não fizeram muito pela saúde. Durante coletiva de
imprensa, o Taques explicou que
ficou de competência do Estado
bancar todos os equipamentos
do Pronto-Socorro e o município
ficou encarregado de realizar a
obra. Ainda segundo Taques, entre
os dias 7 de 10 de janeiro de 2018,
antes de os recursos federais chegarem, ele cumpriu com todos os
acordos. “Eu cumpri com meus
compromissos, fui até o prefeito,
para que pudéssemos levantar os
equipamentos para este hospital.

Depois disso, Emanuel mandou
para o governo a necessidade dos
equipamentos e um grupo do Estado está analisando todo o processo para ter o Pronto-Socorro
com a possibilidade de funcionar”,
explicou. Embora tenha muita
gente precisando de atendimento
e das cobranças em torno disso, o
governador disse que colocar um
hospital em funcionamento “não é
tão simples como todos pensam”,
que exige etapas, e isso acontece aos poucos. Ainda disse que o
compromisso de sua gestão com o
hospital foi no quarto mês do primeiro ano, e que há 30 anos Estado e município esperam por essa
obra que está atrasada “por falta
de vergonha na cara de muitos
que passaram por aqui e também
pela prefeitura de Cuiabá, e não fizeram a obra do Pronto-Socorro”.
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‘Atraso nas obras do PS é
falta de vergonha na cara
da prefeitura’, diz Taques

reprodução

O

promotor de Justiça
Alexandre de Matos
Guedes, da 7ª Promotoria de Cuiabá, instaurou
inquérito civil para apurar a
precariedade do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência
(Samu), que, segundo denúncia,
estaria “um verdadeiro caos”,
o que foi comprovado por uma
equipe do Ministério Público Estadual (MPE).
De acordo com o promotor,
a denunciante informou que, no
Samu, estariam faltando macas
para os atendimentos, já que
toda vez que passam pelo Pronto-Socorro eles deixam as macas com os pacientes, porque a
unidade não possui leito. Ainda,
as ambulâncias disponibiliza-
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PÉROLAS
MEDO DE QUEM ?
O deputado Mauro Savi, preso na Operação
Bônus, deixou a lista de quem está autorizado
a visitá-lo no Centro de Custódia da Capital.
Fontes da Coluna confidenciam que a estratégia
seria no intuito de blindá-lo principalmente de
advogados – que dispõem de livre acesso ao
local...
RELAÇÃO ARRANHADA...
Fontes da Coluna disseram, ainda, que Mauro
Savi estaria extremamente magoado e até revoltado com o presidente da Assembleia, Eduardo
Botelho, por achar que ele sabia previamente da
Operação que resultou em sua prisão. Seria por
isso a restrição na lista de visitas? Medo de um
cara a cara com o colega de Parlamento?
PELADA NO CCC
Segundo a mesma fonte, os irmãos Paulo e Pedro Taques estariam jogando uma “pelada” com
Mauro Savi no campinho do Centro de Custódia
– para manterem o exercício diário recomendado a todos. Problemas à parte, melhor manter a
saúde do corpo e da mente...
MALHEIROS NA JUSTIÇA
Os vereadores de Cuiabá decidiram entrar com
uma ação judicial contra o presidente da Câmara
Municipal de Cuiabá, o vereador Justino Malheiros (PV), que pretendem alterar o Regimento Interno para permitir a sua própria reeleição como
líder da mesa diretora. Segundo a denúncia dos
vereadores Paulo Araújo (PP) e Misael Galvão
(PSB), a manobra só poderia ocorrer se também
fosse alterada a Lei Orgânica do Município. A
liderança da Câmara dos Vereadores é estratégica para a atual administração municipal de
Cuiabá, que enfrenta uma Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI), coordenada pela Casa, que

hoje tem como mesa diretora a base de apoio do
prefeito Emanuel Pinheiro.
AMM VAI LEVAR TAQUES AO STF
O presidente da Associação dos Municípios Mato-grossenses (AMM), Neurilan Fraga (PSD),
tornou a rebater as declarações do governador
a respeito de repasses financeiros e destacou
que o montante anunciado pelo governo na
terça-feira (15), de R$ 183 milhões, foi repassado aos municípios porque é uma obrigação
constitucional. No entanto, ainda há dívida de
R$ 292,5 milhões referentes a outras pastas.
“Ou ele vai dar calote?”, questionou. Neurilan
ainda fez questão de entregar à imprensa uma
cópia de tabela de dívidas do governo com os
municípios e destacou que as prefeituras têm
sido pacientes em aguardar pagamentos de
2016. No entanto, já avisou que vai entrar no
Supremo Tribunal Federal contra Taques.

DESMAIO NA SEFAZ

Q

ue a Secretaria de Fazenda sempre foi palco de estresse para
os contribuintes, todo mundo sabe... mas semana passada,
uma empresária passou literalmente mal e, ao sair para respirar
ar puro, acabou desfalecendo. Por sorte a contadora conseguiu
ampará-la antes da queda. Arrecadação em alta com a força-tarefa
de fiscalização nas empresas e ainda assim o governo continua
com grandes dificuldades em fechar as contas. Seria o caso de
convocar De Cursi para orientá-los de forma presencial? Porque,
num passado próximo, fontes palacianas garantem que uma equipe
da Sefaz teria ido ao Centro de Custódia, onde ele cumpria pena,
tirar dúvidas em diversas questões técnicas. Se for para melhorar,
por que não?

Sobe

DESCE

O custo da cesta básica da capital mato-grossense diminui
de R$ 398,54 em março para R$ 391,56 em abril.

O consumo de combustíveis em Mato Grosso cresceu quase
o triplo da média nacional.

A igualdade salarial entre homens e mulheres poderia
aumentar em até 3,3% o PIB nacional, segundo Fundação
Getúlio Vargas.

A inflação brasileira subiu 0,22%, puxada por remédios e
plano de saúde, no mês de abril.

O Brasil superou os Estados Unidos na produção de
soja pela primeira vez e produziu 117 milhões de toneladas
contra as 116,48.

CARTA CONVITE
MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA

Oriundo do Pregão Eletrônico nº 50/2017, a Secretaria de
Educação, Esporte e Lazer (Seduc) do Estado de Mato Grosso
contratou a Avanci Construções
e Serviços Eireli. O objeto da
contratação da empresa que, sob
demanda, prestará serviços de
manutenção predial preventiva
(visita periódica) e corretiva
(eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos,
materiais e mão de obra. O
valor global do contrato é de R$
4.800.000,00 (quatro milhões
e oitocentos mil reais) com
um percentual de desconto de
23,0500% (vinte e três inteiros
e cinco centésimos por cento),
constante na tabela SINAPI estabelecida para o Estado de Mato
Grosso. O prazo de vigência
deste termo será de 12 (doze)
meses, com início na data de
09/03/2018 e encerramento em
08/03/2019.
JARDINAGEM E LIMPA-FOSSA
NA SEFAZ

A Secretária de Fazenda (Sefaz) do Estado de Mato Grosso
homologou o pregão eletrônico nº 006/2017 com a Liderança Limpeza e Conservação
Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº
00.482.840/0001-38. O objeto
é contratação de pessoa jurídica
para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e

conservação, com fornecimento
total de mão de obra, materiais
e equipamentos, e ainda serviços eventuais sob demanda de
jardinagem e limpa-fossa nas
unidades da Sefaz. A empresa
apresentou proposta de preço
global para o Lote Único no
valor total de R$ 4.536.004,84
(quatro milhões, quinhentos e
trinta e seis mil, quatro reais e
oitenta e quatro centavos), para
doze meses.
CAMINHÃO DE LIXO EM SINOP

A Prefeitura Municipal de
Sinop firmou o contrato nº
011/2018 com TRANSPORTES
ZANESCO LTDA ME, inscrita sob
o CNPJ 06.085.151/0001-76,
no dia 4 de maio. A empresa é
especializada para transporte
dos resíduos sólidos urbanos,
domésticos e comerciais com
características domiciliares do
município de Sinop, da estação
de transbordo até o aterro
sanitário. O valor foi de R$
2.825.464,00 (dois milhões,
oitocentos e vinte e cinco mil,
quatrocentos e sessenta e quatro reais) com vigência de 12
(doze) meses.
rEFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA

A Secretária de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) do Estado
de Mato Grosso torna público
aos interessados para a sessão
da licitação na tomada de pre-

O Brasil tem aproximadamente 7 milhões de famílias sem
residência.

as mais comentadas
ços nº 015/2018. O objeto é a
Reforma da Quadra Poliesportiva
da Escola Estadual Heronides
Araújo no município Barra do
Garças. A abertura dos trabalhos
dar-se-á no dia 30 de maio de
2018, às 14h00min - fuso horário local - na sala de licitação
da SEDUC/MT – Rua Engenheiro
Edgar Prado Arze, nº 215, Centro
Político Administrativo, Cuiabá/
MT3-18 - CEP: 78.049-909. O
Edital, anexos e documentos
técnicos estarão à disposição,
gratuitamente, nos portais: www.
seduc.mt.gov.br e www.aquisicoes.gestao.mt.gov.br, informações
fone: (65) 3613-2512, e-mail:
licitacao@educacao.mt.gov.br.
ALIMENTAÇÃO PARA REEDUCANDOS I

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) do
Estado de Mato Grosso informa

que o lançamento e envio das
propostas para o Pregão Eletrônico nº 008/2018 se darão de
15/05/2018 a 23/05/2018, período integral, sendo que, excepcionalmente no dia 23/05/2018
as propostas somente poderão ser encaminhadas até às
13h45min (horário Oficial de
Mato Grosso). O objeto da licitação: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação
de serviços de preparo e fornecimento de alimentação pronta
para atender aos recuperandos
e servidores penitenciários plantonistas da Cadeia Pública de
Mirassol D´Oeste, constando café
da manhã, almoço, lanche, jantar
e ceia, todos os dias da semana,
inclusive aos sábados, domingos
e feriados. A abertura das propostas será no dia 23/05/2018
às 14h (horário Oficial de Mato
Grosso).

15/05/2018 - Fabris diz que ‘povo precisa de Savi no
parlamento’ e garante votação
Rita Beatriz: Quem precisa de ladrão? Tá defendendo
porque são iguais. Ele também deveria mofar na cadeia
se este fosse um país sério.
Paulo Cesar Soares de Miranda: Não há motivo para o
Savi, o Silval, o Riva, o Fabris, o Moraes. Não há motivo
afinal. Eles só roubaram o dinheiro da merenda da educação, da saúde, do transporte e da segurança. Quem deveria
mesmo estar preso é quem vota em um cidadão destes.
Este sim deveria estar na cadeia por fomentar o crime.
Salustiano Soares: Prender ou soltar era ofício do Poder
Judiciário. Mas como este país está de cabeça para baixo,
tudo pode acontecer.
13/05/2018 - Caso da prisão preventiva de Gilmar
Fabris está sob sigilo no MPF e STF
João Pedro Wesner: Tem que continuar preso.
Nair Monaro Braguin: Que podemos fazer se o Poder
Judiciário manda e se faz de cego?
Waldir Gustavo: Claro que não! Querem ele livre com
medo de ele entregar todos os outros envolvidos em suas,
digamos, “irregularidades”. Todos bandidos, vamos ver se
tiramos estas pragas que estão há décadas nesta Assembleia de ladrões. E tem a invasão do Poder Judiciário, este
que tem o poder legal de soltar ou prender criminosos.
Admir Hidalgo: Se ele deve, tem que pagar pelo que fez.
Não só ele, como outro qualquer. A lei é para todos.
Nestina Rodrigues de Souza: Tem quer ficar preso e
devolver todo o dinheiro roubado dos cofres públicos.
13/05/2018 - Estudantes da UFMT se apoiam no humor durante greve contra reitoria
Ademir Alves de Oliveira: Muitos pediram a saída da
presidente Dilma, e todos sabem a direitona ladrona que
é isso aí! Primeiro desvaloriza para depois privatizar ou
doar!
Aiuká Avelino: Tem que ter muita falta de empatia e ser
um ignorante para criticar os estudantes e ainda fazer
alusões ao uso de drogas para desmoralizar as reivindicações. Hipócritas!!!
11/05/2018 - Taques prometeu melhorias na saúde,
mas declara não ser Deus para resolver tudo em
MT
Bia Warmling: Por que ele não tinha consciência que não
era Deus na época das promessas?
Dorothy Luz: Tem que é repassar o dinheiro do MT Saúde.
Funcionários morrendo sem atendimento e está sendo
descontado todo mês e não tem hospital para atender.
Socorro! Olha para os funcionários públicos pelo amor
de Deus.
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RIO C

Ainda há muita vida na principa

Apesar do esgoto in natura, dos dejetos industriais e do lixo, o rio Cuiabá ainda res

Por Camilla Zeni, José Lucas Salvani e
Juliana Arini
RAIREIS

A

s águas da Praia do Pari, no rio
Cuiabá, dentro da capital, são
mais limpas e propícias para um
mergulho do que as de algumas
cachoeiras do Parque Nacional de
Chapada dos Guimarães. A aﬁrmação é da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), que realiza o levantamento
da balneabilidade de várias praias e pontos de
rios usados por banhistas em Mato Grosso.
Segundo o último relatório, de 2017, a
Praia do Pari, em Cuiabá e a Praia Passagem da
Conceição, em Várzea Grande, ainda são consideradas “águas próprias” e com condições
“excelentes” para o banho. Enquanto as águas
da Cachoeirinha, em Chapada dos Guimarães,
são consideradas “próprias”, dentro do limite
“satisfatório”, o que seria algo entre o bom e o
regular. A mesma classiﬁcação mediana também é encontrada no rio Mutuca, também no
caminho para Chapada dos Guimarães, outro
ponto de banho muito procurado pelos cuiabanos que consideram o rio Cuiabá “sujo e esquecido” para o lazer.
O que faz o rio Cuiabá ser mais limpo do
que o Mutuca e o Cachoeirinha é ausência da
presença de coliformes fecais em números considerados problemáticos para a saúde. A balneabilidade é a medida das condições sanitárias
das águas destinadas à recreação. A avaliação
das condições de balneabilidade é realizada
conforme a Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama),
que classiﬁca as praias em Própria e Imprópria. A constatação da presença de coliformes
fecais, em um determinado corpo d’água (rio,
mar, lago etc.) destinado à balneabilidade, acima dos limites estabelecidos pela legislação, é
o que faz uma dessas regiões de lazer ser considerada “imprópria para banho”.
O lançamento de esgoto sanitário e a presença de fezes animais são as principais causas dos altos índices de coliformes fecais nas
águas. “Essa presença de microrganismos patogênicos; aumenta a possibilidade de o banhista contrair alguma doença de veiculação
como poliomielite, cólera, hepatite, febre tifoide, gastroenterite, doenças da pele e outras”,
explica Sergio Batista Figueiredo, coordenador de monitoramento da qualidade ambiental da Sema-MT, e responsável pelo relatório
anual de balneabilidade.
Sergio explica que o rio Cuiabá ainda é um

rio considerado limpo em alguns trechos urbanos, e classe 2 em outras partes, porém caso
as pressões não sejam reduzidas enfrentaremos
um processo crítico da perda da qualidade da
água. “Antes de entrar na cidade, o rio ainda
está muito limpo, com sua capacidade de autodepuração preservada. Mas, assim que começa a receber o esgoto in natura, resíduos
industriais e lixo, ﬁca com uma classiﬁcação
imprópria”.
As praias de da Comunidade do São Gonçalo e de Bom Sucesso, em Várzea Grande, são
exemplos do esgotamento desse rio Cuiabá.
Nesses trechos, onde o rio já percorreu cerca de 30 quilômetros dentro da capital e recebeu esgoto sem qualquer tratamento de dezenas de córregos e rios degradados, como dos
córregos Lavrinha, Barbado, Mané Pinto, En-

gole Cobra, Quarta-feira, São Gonçalo, Urubu e
rio Coxipó, a classiﬁcação de balneabilidade é
péssima, com taxas de 2419 Escherichia coli
por NMP/100 ml, que faz o rio perder a possibilidade ter uma água onde é possível o contato
humano direto.
Apesar do esgoto e dos eﬂuentes industriais,
o rio Cuiabá ainda é farto em pescado. É conhecido como um dos mais piscosos do mundo.
Relatos de viajantes que conheceram o Cuiabá
há duzentos anos dão conta da riqueza de suas
águas. “O rio é farto de pescado, sobretudo de
junho até ﬁns de dezembro. Então é o alimento principal do povo. Pescam-se muitos pacus,
dourados, piracanjubas, piaus, piracachiaras,
giripocas, palmitos, cabeçudos, corimbatás, peixes-rei etc. É tanto peixe que os bois, cavalos
e pretos, ou Guanás, vão curvados ao seu peso

vendê-los pela cidade”, descreveu Hércules
Florence no livro “Viagem Fluvial do Tietê ao
Amazonas (1825-1829)”.
Hoje, mesmo recebendo 60% de esgoto doméstico de Cuiabá, o rio ainda sustenta uma comunidade de até mil pescadores, segundo dados
da Federação dos Pescadores e Aquicultores do
Estado de Mato Grosso (Fepesc-MT).
Pescando desde quando se entende por gente, Elias vive das águas dos rios Cuiabá, São
Lourenço e Paraguai, onde passa temporadas de
até 25 dias seguidos. Junto de amigos, ele aluga
um veículo para levar canoas e barcos próximo
aos rios. Neste período de pesca, eles dormem
em barrancas, à beira do rio, e ele conta que até
hoje nunca teve problema com as muitas onças
-pintadas, que ainda vivem espalhadas pela região da Bacia do Rio Cuiabá.

ESGOTO DOMÉSTICO É O MAIOR IMPACTO DO RIO CUIABÁ
ociosas e tratamento falho.
“Desses prováveis 50% coletados, ele [o
esgoto] entra e sai com tratamento primário.
Há uma retenção de sólidos, mas não há um
tratamento secundário, terciário, que é o que
seria ideal. E aí, se eu não tenho o tratamento,
quando eu lanço esse esgoto, mesmo passando pela estação, eu vou estar condicionando
o rio, a fauna e a flora, em função da carga
orgânica elevada existente após esse tal tratamento. Além da carga orgânica, tem a questão de microrganismos e alta concentração
de coliformes fecais”, considerou Latorraca.
Conforme o Instituto Trata Brasil, Cuiabá
possui ao menos 6.615 ligações ociosas, o que
representa mais de 15,6 milhões de metros
cúbicos de esgoto in natura sendo despejados

GILBERTO LEITE

C

onforme levantamento do Instituto Trata Brasil, Cuiabá e Várzea
Grande ocupam, respectivamente,
o 67º e o 89º lugar no ranking
do saneamento das 100 maiores
cidades do Brasil. Dentre os serviços contemplados no termo “saneamento básico” está
o esgotamento sanitário, ligado, também, a
graves problemas de saúde.
A falta de urbanização no crescimento
dessas cidades fez do rio Cuiabá o primeiro
alvo para o lançamento dos dejetos domésticos. Segundo o pesquisador Tadeu Latorraca,
da Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT), o esgotamento sanitário é um dos
principais problemas desse rio e algo que tem
sido passivo há muito tempo.
“Com certeza, a qualidade da água do rio
Cuiabá caiu muito durante os últimos anos
em função do aumento populacional, e a
habitação inadequada, que acabam gerando
o lançamento de esgoto in natura, direto no
rio”, afirmou o pesquisador.
Atualmente, apenas em Cuiabá, cerca de
50% de todo o esgoto produzido pela população não chega a uma Estação de Tratamento
de Esgoto e vai parar diretamente no rio.
Além desses, restam ainda outros 10% de
esgoto que, embora coletado, não recebe
tratamento. Ou seja, são, pelo menos, 60%
de esgoto in natura lançados, apenas pela
capital, diretamente nas águas do principal
rio do estado.
No entanto, segundo Latorraca, o número é ainda muito pior, já que nem todos os
40% de esgoto coletado, conforme dados
da concessionária Águas Cuiabá, recebem o
tratamento adequado.
“Nós temos um sistema implantado, mas
que não funciona como deveria, porque não
há todas as ligações domiciliares”, afirmou o
pesquisador. Segundo ele, além de estações
elevatórias que não funcionam e que, por
consequência, também lançam esgoto no rio,
o sistema de esgotamento ainda tem redes

diretamente no Rio Cuiabá.
Para o pesquisador, isso acontece porque
não há manutenção nas redes, além da falta de
incentivo à população e fiscalização do município. Segundo ele, quando uma rua não tem rede
de esgoto e o munícipe não possui uma fossa
séptica em casa, a tendência é lançar os dejetos
às galerias de águas fluviais, diretamente na
drenagem da prefeitura.
“O bairro renascer, por exemplo, está bem na
beira do Barbado e provavelmente a população
joga direto lá. Não lançam na rede, mas ligam
um tubo direto no canal”, explicou Latorraca.
A observação também foi feita pela concessionária Águas Cuiabá. O diretor Luiz Fabbriani
explicou que a instituição não tem controle da
ligação das casas à rede de esgoto, porque não

tem mecanismos legais para fiscalizar. “A empresa
é responsável por instalar a rede de esgoto, mas eu
não tenho como obrigar um morador a ligar o esgoto
à rede. Eu não posso entrar na casa dessa pessoa e
fazer isso”, pontuou.
Tanto para a empresa quanto para o pesquisador,
é necessário, portanto, aumentar a fiscalização, que
é de responsabilidade das prefeituras.
Para o secretário Municipal de Ordem Pública,
coronel Leovaldo Emanuel Sales da Silva, o incentivo
sugerido é viável, mas precisa ser bem estudado
para ser implantado pelas duas entidades.
À frente do órgão responsável pela fiscalização,
o coronel Sales, destacou que a prefeitura precisa
contar com o auxílio da população para poder, ao menos, amenizar os problemas de saneamento básico
na capital. Ele diz que tal como a concessionária de
água e esgoto, o município também não tem mecanismos para saber qual casa está ou não interligada
à rede coletora de esgoto.
“Essa fiscalização, via de regra, é provocada”,
comentou o secretário. “Nós temos linhas do disquedenúncia, e as pessoas, quando o esgoto está a céu
aberto, ligam nesses números. Então eu mando a
equipe lá, ela fiscaliza e notifica o responsável por
aquele esgoto que não foi ligado à rede adutora da
via”, explicou.
“Nosso mecanismo é quando o esgoto aflora. Porque, se está embaixo da terra, como eu vou saber?”,
questionou Sales. “O que está em situação irregular
vai aflorar e aparecer”.
Em Várzea Grande, os números chegam a alarmar
ainda mais. Atualmente, a rede de esgoto municipal,
que é de responsabilidade do Departamento de Água
e Esgoto, ligado à Prefeitura, chega a apenas 29% da
população. Com isso, o município figura entre os 10
piores das 100 maiores cidades do Brasil.
Levantamento do Instituto Trata Brasil mostrou
que na cidade vizinha à capital, embora a passos
lentos, a situação caminha para a melhora. De 2016
para 2017, o número de novas ligações de esgoto
aumentou pouco mais de 1%, enquanto em Cuiabá
não passou de 0,5%.
Cuiabá ainda corre atrás do prejuízo e foi uma
das capitais que mais investiu em saneamento em
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CUIABÁ

al fonte de água de Mato Grosso

siste e preserva suas belezas e abundância de peixes em muitos dos trechos urbanos
“É uma coisa que eu gosto de fazer e sei fazer. Eu sinto que estou no meu dever de sustentar
a minha família. Eu me sinto capaz de sustentar
minha família, de prover o pão aos meus ﬁlhos”,
conta Elias Rodrigues do Valle (45), ao Circuito
Mato Grosso sobre a proﬁssão que tanto adora:
ser pescador.
Assim como Elias, Antônio Batista Pontes de
Miranda, de 53 anos, pesca desde muito novo. Com
oito anos de idade já empunhava a vara de pesca.
Ele explica que a proﬁssão é de família e a pesca
era o único meio de sobrevivência dele. Apesar de
ser a única renda, o pescador alerta que é difícil
viver disso por conta da inconstância dos peixes e
explica que, por conta disso, pesca em vários lugares como Barra do Aricá, Varginha e Barranco
Alto para garantir a renda do mês. Elias Rodrigues
também sobrevive da pesca com diﬁculdades, mas
resiste como pescador no rio Cuiabá.
Em um bom mês de pesca, Antônio conta que
pode pescar até 120 quilos de peixe; já em meses
fracos, somente 50 quilos — entre os peixes que
mais pesca, o pescador conta que pega piraputanga, bagre, piau, pacu, barbado, piranha e giripoca.
Elias, por outro lado, explica que em condições
perfeitas é possível pegar até 300 quilos de peixe.
O número pescado por Antônio Batista é pequeno se comparado ao estipulado pela Lei da
Pesca. Por semana, o pescador proﬁssional tem
direito a até 125 quilos entre os meses de fevereiro
e setembro. É importante ressaltar que de outubro
até o ﬁm de janeiro acontece o período da piracema, quando os peixes se reproduzem e o pescador
ﬁca impedido de pescar durantes quatro meses,
mas recebe um auxílio do governo do Estado para
suprir as necessidades.
Segundo Belmiro Lopes de Miranda, 53 anos,
presidente da Fepesc-MT) ao todo estão espalhadas pelo estado 22 colônias, sendo uma por cidade. Cuiabá e Várzea Grande, banhadas pelo rio
Cuiabá, têm as suas.
Quanto ao número de pescadores proﬁssionais,
o número chega aproximadamente a 10.000 em
todo o estado; já para amadores esse número pode
quadruplicar. As maiores concentrações de pesca
ao longo do rio Cuiabá estão nas regiões de Santo
Antônio, Barão de Melgaço e no cais próximo à
colônia de pescadores de Várzea Grande.
A região onde estão os pescadores urbanos está
próxima os pontos ondo o rio Cuiabá começa a
sofrer as suas piores ameaças, o lançamento de esgoto doméstico, dejetos industriais que às vezes
não são tratados como a legislação exige e o lixo.
A própria Sema autoriza que a Prefeitura lance
eﬂuente sem tratamento no rio. O nome dessa medida é Política do Enquadramento, prevista pela

todo o país. Entre 2012 e 2016, quando a CAB
Cuiabá era responsável pelos serviços de água
e esgoto, a capital teve evolução percentual de
mais de 13%, contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida da população.
De acordo com o pesquisador, tem grande
parcela de ajuda o crescimento do setor imobiliário. Isso porque os novos condomínios, e até
novos bairros criados pelo governo, já fazem sua
própria rede coletora e estação de tratamento,
conforme determina a legislação brasileira. Assim, contribuem para evitar que novos efluentes
sejam lançados de forma irregular no rio Cuiabá.
Porém, nem tudo são flores. Conforme a Sema,
ainda é necessário que haja fiscalização mais
efetiva em cima dos empreendimentos, já que,
não raramente, uma casa ou outra é multada
por estar de forma irregular, devido à falta de
manutenção nessas estações de tratamento,
que rapidamente acabam danificadas lançando
dejetos diretamente nos córregos.
A mesma observação foi levantada pela
diretora de Regulação e Fiscalização da Agência
Municipal de Regulação de Serviços Delegados
(Arsec), Rosidelma Francisca Guimarães dos
Santos. Segundo ela, recentemente, um condomínio de luxo construído na saída do município
teve uma sequência de casas multadas por ter
desviado a ligação de esgoto.
“Acontece que a empresa apresenta projeto
da prefeitura para o condomínio, constrói, mas
os moradores fazem reforma e mudam tudo”,
explicou. Isso é um dos motivos pelos quais
a fiscalização da prefeitura fica prejudicada,
conforme o secretário Sales.
“Todos os projetos hidráulicos são analisados
na hora de se expedir o alvará de construção,
e a prefeitura só expede o Habite-se quando
a obra está conforme o projeto apresentado”,
pontuou Sales.
No entanto, o pesquisador Tadeu Latorraca
ainda observou que resolver apenas a questão
do esgotamento sanitário em Cuiabá e Várzea
Grande não é suficiente para resolver todos os
problemas do rio.

Legislação Nacional de Recursos Hídricos, a
Lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997. Segundo
a medida, a comunidade tem que se questionar
sobre o rio que tem o rio que quer ter e o rio
que pode ter, e assim aceitar as medidas necessárias para poder viver com as concessões que
aceitar pelas águas.
No caso do rio Cuiabá, evitar que o esgoto
doméstico chegue ao rio exige uma reformulação urbana radical da cidade. Esse enquadramento custaria bilhões, por isso, em nome
do “bem comum”, a Sema, o órgão de dominalidade (que detém a tutela do cuidado) das
águas do rio Cuiabá, é obrigada a aceitar que
determinada quantidade de esgoto seja lançado até que seja possível tratá-lo como exige
a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que
repassou aos municípios a responsabilidade
sobre o saneamento das cidades.
O responsável por atestar o lançamento
desse esgoto, Nédio Pinheiro, coordenador
de Recursos Hídricos da secretaria, aﬁrma
que impedir esse lançamento de esgoto no
rio Cuiabá é praticamente impossível. Apesar
da constatação, Nédio pondera que o rio já
esteve em estado mais crítico. “Entre 2000
a 2008 muitas medidas foram tomadas para
melhorar as condições das águas do rio Cuiabá. Foram construídas Estações de Tratamento de Esgoto e muitas redes coletoras foram
construídas na cidade. Hoje, podemos dizer
que o rio Cuiabá começa a sair de uma situação mais crítica para entrar em uma situação
confortável”.
Para a superintendente de infraestrutura, mineração, indústria e serviços da Sema,
Márcia Vilela, a recuperação das Áreas de

Proteção Ambiental do rio Cuiabá é outra
boa notícia. “Vemos nitidamente que muitas
partes urbanas das margens do Cuiabá, onde
existia uma ocupação intensa da população no
passado, desde a década de 1990 começou a
se recuperar. Já vemos que existe uma volta
da vegetação principalmente na área da alameda do rio. O que é um ótimo sinal, pois no
caso do rio Cuiabá a preservação de sua perenidade depende principalmente desta vegetação”, diz.

Apesar do otimismo, os diretores do departamento de recursos hídricos da Sema
concordam que o Cuiabá ainda não está fora
de risco. A fonte de 96% do abastecimento
da população Cuiabá e de grande parte de
Várzea Grande, Santo Antônio de Leverger,
Rosário Oeste e Barão de Melgaço ainda precisa de políticas públicas que cuidem de suas
águas e garantam que o lixo, o esgoto doméstico e que as indústrias não lancem dejetos
além de sua capacidade natural de depuração.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A

trelado a todos os apontamentos
dos órgãos envolvidos está a
educação ambiental da população
e empresas instaladas nos municípios. A observação é feita pelo
publicitário Jean Peliciari, diretor do projeto
Teoria Verde. Atualmente, apenas em duas
ações feitas com auxílio de voluntários, o
Teoria Verde já retirou 60 toneladas de lixo
das margens do rio Cuiabá.
“O problema do lixo não é somente do
município. Nós temos o município, temos a
população e temos também as empresas, que
são grandes poluidoras”, comentou o diretor.
“Nós precisamos, sim, fazer a limpeza do rio,
assim como fazemos de praça e de rua. É
muito lixo que estamos tirando do rio todo
ano. Então, sim, é papel do município dar
essa atenção maior para a margem do rio”,
completou.

Para Jean, os problemas ambientais sofridos nos dias de hoje são reflexos culturais,
mas que precisam ser minimizados com auxílio da população e do poder público. “É um
erro as pessoas pensarem que porque pagam
o IPTU a prefeitura que tem que limpar tudo.
É um pensamento de ignorante. Essa pessoa
não teve a educação lá na base e talvez traga
isso enraizado, de que o lixo que ela gera não
é um problema dela”, avaliou.
Ainda conforme o diretor, é nítido que a
sociedade ainda é cética em relação aos problemas ambientais. Segundo ele, ainda hoje há
pessoas que lhe dizem que o trabalho realizado pelo Teoria Verde é apenas “enxugar gelo”.
“Nós estamos fazendo a nossa parte e
tentando chamar a atenção para o problema.
Ou seria um ‘deixa pra lá esse lixo?’ É esse
tipo de pensamento que nós trabalhamos
para quebrar”.

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA É FUNDAMENTAL PARA PROTEÇÃO DO RIO

O

rio Cuiabá tem peculiaridades
que fazem a sua proteção ser um
verdadeiro quebra-cabeça. Suas
nascentes estão em Mato Grosso
e boa parte de seus 980 quilômetros também é mato-grossense, porém alguns
poucos quilômetros desse rio passam em Mato
Grosso do Sul, e por essa questão o Cuiabá
acaba sendo federal.
Um pequeno detalhe que faz com que boa
parte das licenças de uso das águas do Cuiabá
seja emitida por um órgão federal, a Agência
Nacional de Água (ANA). Essas licenças, chamadas de outorgas permitem que indústrias e
empresas privadas usem, de forma gratuita e
sem qualquer ressalva ou contrapartida social
e ambiental, as águas do rio Cuiabá para obter
lucro.
E o uso é cada vez mais intenso. Um levantamento do Circuito Mato Grosso junto à ANA
revelou que os maiores captadores de água
do Cuiabá são as empresas de refrigerantes
e bebidas, seguidas de curtumes, frigoríficos
e até uma indústria belga de gelatina. E claro,
a empresa Águas Cuiabá, responsável pelo
saneamento da capital, privatizado em 2012,
pela Prefeitura Municipal, que cobra para levar
a água do Cuiabá tratada até as residências
cuiabanas.
O levantamento apontou que a BRF S/A
capta em volume anual 4.348.800 m³ de água
do rio Cuiabá, água suficiente para abastecer a
capital durante dois meses, a Norsa (antiga Renosa que fabrica a Coca-Cola) retira 1.051.200
m3, a Ambev S/A 1.752.000 m³, a PB Brasil
Indústria e Comércio e Gelatinas 1.226.400
m³, o curtume Viposa 158.400 m³ e o Sebo
60.000 m³ . Todas essas empresas também são
campeãs de lançamento de efluentes, ou seja,

dejetos nos rios.
O licenciamento ambiental estadual obriga todas essas empresas a lançarem esses
efluentes após um tratamento para que não
poluam o rio Cuiabá. Porém, em alguns casos,
o sistema acaba não funcionando devidamente
e falhando. Empresas como a Ambev, Norsa e
PB, por exemplo, respondem por Termos de
Ajustamento de Conduta (TAC), por conta de
poluição causada ao meio ambiente.
Apenas a Ambev respondeu aos questionamentos do jornal. Segundo a empresa, a
preservação dos recursos hídricos é um pilar
central de sua atuação. A unidade em Cuiabá
renovou recentemente as licenças ambientais
e as instalações estão adequadas e em conformidades com as melhores práticas, em respeito
ao meio ambiente e à população.
A empresa também contribui para o Projeto
Água para o Futuro, do Ministério Público do
Estado, idealizado pelo promotor de Justiça
Gerson Barbosa. O projeto busca também ser
um apoio de proteção do rio Cuiabá, pois mapeia e tenta salvar as nascentes e os córregos
que ainda estão na área urbana do município.
“Encontramos 175 nascentes confirmadas
e 245 possivelmente aterradas e lançamos um
aplicativo de celular pelo qual a população pode
acompanhar a evolução desse trabalho e conhecer as nascentes e o estado de proteção dessas
e nos ajudar encontrar essas importantes áreas
formadoras de rios na cidade”, explica Gerson.
Um exemplo dessas regiões é o caso das
nascentes do córrego Barbado, onde está localizado o Hospital Central; a do córrego Gumitá,
onde está o Hospital de Câncer; a do córrego
Quarta-Feira, nas proximidades da Rodoviária;
e a do córrego Bangue, na MT 010.
O trabalho de mapeamento de nascentes é

um apoio para encontrar as áreas prioritárias
para a conservação da cidade. O mecanismo
também possibilita que o MP tenha ferramentas para combater crimes ambientais. Muitos
inquéritos civis são instaurados a partir das
irregularidades encontradas durante o levantamento do projeto.
Recentemente o projeto também mapeou
as nascentes do Ribeirão do Lipa, muito próximas a uma área de grande crescimento urbano
residencial. “O ideal seria o Poder Municipal
usar essas informações para que evitasse que
novas ocupações destruam áreas de nascentes e
córregos, como já foi tão intensamente feito no
passado urbano de Cuiabá. O Ribeirão do Lipa é
um importante afluente do rio Cuiabá. O ideal
seria que a cidade tivesse um planto diretor
para guiar essa ocupação”, explica.
Segundo a ANA, outra importante ferramenta seria a instauração do Comitê da Bacia
Hidrográfica do rio Cuiabá. Uma instância que
poderia fazer uma gestão do uso da água e exigir
contrapartidas que poderiam reforçar e apoiar o
poder público na proteção do rio Cuiabá.
A Lei nº 9.433/1997 prevê a participação
social por intermédio dos Comitês de Bacia, que
são os responsáveis pela aprovação/acompanhamento dos Planos de Recursos Hídricos da
bacia hidrográfica que devem conter prioridades para outorga, por exemplo.
Atualmente apenas a margem esquerda do
rio Cuiabá tem um Comitê de Bacia instaurado.
Nessa porção do rio o licenciamento é estadual
e não há indústrias de grande porte instaladas.
“Cabe à população se movimentar e instalar o
Comitê. Enquanto não se fizer isso, não há como
exigir do poder público e das empresas um uso
participativo do rio”, explica Sérgio Figueiredo,
da Sema.
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RESTRIÇÃO DE FORO

Veja quem vai à primeira instância
Por Allan Pereira

L

uiz Fux está indeciso. Do Supremo
Tribunal Federal (STF), ele enviou
um documento buscando a opinião
jurídica da Procuradoria-Geral da
República (PGR) sobre um assunto. Será que ele deve “descer”
as ações judiciais relacionadas à denúncia por
corrupção ativa e lavagem de dinheiro contra o
ministro Blairo Maggi e o ex-deputado Sérgio
Ricardo?
O Circuito Mato Grosso fez um levantamento dos processos dos parlamentares federais que
podem descer ou não para instâncias inferiores.
No total, o Estado tem oito deputados e cinco
senadores (entre dois em licença e três em exercício) representando o Estado no Congresso Nacional. Optamos por escolher as ações em que
eles são o polo passivo da ação, ou seja, alguém
os acusa da prática de algum delito penal. (Os
detalhes para cada político podem ser visualizados em quadro nesta mesma página).
Os únicos que não têm processos no STF são
os deputados federais Fabio Garcia e Professor
Victório Galli, e também o senador Manoel Antônio Rodrigues Palma, que é o segundo suplente de Blairo Maggi, que se licenciou para ocupar
o Ministério da Agricultura. Isto não significa
que estes e os demais parlamentares respondam
somente por essas ações judiciais em todo o sistema judiciário. Em outras instâncias, pode haver outros processos com o nome deles.
A avaliação provocada por Fux para decidir
se o STF é competente para julgar o caso vem
poucas semanas após a votação que restringiu
o foro privilegiado. Nesta nova orientação, o
rito de julgamento dos processos agora prevê
somente dois casos em que deputados federais e
senadores podem ser investigados ou apontados
por um crime no STF: se eles cometerem algum
delito relacionado ao cargo legislativo ou duran-

te o seu mandato.
Se a ação não tiver esses pré-requisitos, o
caso será julgado em primeira instância, ou seja,
ela não subirá mais à Corte Suprema por conta
da prerrogativa da função parlamentar.
Blairo foi denunciado por corrupção ativa
pela procuradora-geral da República, Raquel
Dodge, na tarde de 2 de maio. O ministro está
envolvido em um suposto caso de compra e venda de vagas de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE). O suposto
beneficiário seria o ex-deputado e o conselheiro
Sérgio Ricardo, que foi denunciado pelo mesmo
crime e também por lavagem de dinheiro.
Dodge agora terá que avaliar se a ação fica
ou não em suas mãos e nas de Fux. Os pré-requisitos estão presentes. Maggi é denunciado
por crimes quando ainda era governador de
Mato Grosso em 2009 e também não está relacionado ao seu cargo de ministro e senador.
Após o parecer, a ação já estará pronta para a
primeira decisão do ministro. Caso seja baixado, é mais provável que o caso seja remetido
ao Tribunal Federal da 1ª Região (TRF-1) por
envolver crimes financeiros contra o patrimônio
nacional.
A Suprema Corte precisa também se posicionar sobre a denúncia – se aceita ou não a
peça na íntegra ou em partes. Mas entre aceitar
a queixa e julgá-los pelos crimes, Fux pode declinar de competência para julgar o caso após
colher o parecer de Dodge e remeter os autos
para a primeira instância de Mato Grosso. Ou a
decisão de “descer” o processo pode vir, ainda,
concomitante com a aprovação da acusação.
Segundo a assessoria de comunicação do
STF, os ministros estão avaliando os processos
caso a caso. Eles estão fazendo um levantamento para saber quais processos devem ser baixados ou não para instâncias inferiores.
Quatro processos já baixaram para Mato
Grosso nestes últimos dias. Dois são do senador Cidinho Santos por crime de responsabili-
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Saiba quais são as ações e quem são os políticos que podem descer para tribunais de Mato Grosso

dade administrativa e a outra está em segredo
de justiça, e um, cada, dos deputados federais
Ezequiel Fonseca, por crimes eleitorais, e Carlos Bezerra por peculato (mais informações no
quadro ao lado). Duas semanas depois da aprovação da restrição do foro privilegiado, mais
noventa processos já baixaram para varas judiciais de todo o país, de acordo com o STF.
O caso mais aguardado, no entanto, deve ser
as ações judiciais relacionadas à Operação Ararath. Baseadas na delação premiada feita pelo
ex-governador Silval Barbosa, que revelou um
esquema de corrupção na máquina pública mato-grossense, as investigações apuram supostos
desvios de recursos milionários dos cofres públicos de Mato Grosso. “Depois da Lava Jato,
é a maior operação”, disse Fux a jornalistas na
época da homologação do acordo.
Nesta operação são investigados figuraschave da política mato-grossense. Envolve os
políticos flagrados em vídeo recebendo dinheiro de Silvio Corrêa (chefe de gabinete de Silval
na época), envolve os conselheiros afastados do
Tribunal de Contas, a suposta prática de pagamentos de propinas, crimes financeiros e organização criminosa.

O objeto das investigações é a possível atuação de factorings que atuavam como bancos
clandestinos e faziam empréstimos fraudulentos
para enriquecimento ilícito e financiamento de
campanhas entre os anos de 2006 e 2014.
Validação jurídica
O chamado foro por prerrogativa de função
é previsto em lei. Ele diz que é direito do presidente da República, ministros, senadores e deputados federais serem julgados somente pelo
STF. Atualmente, há 594 parlamentares federais
– entre 81 senadores e 513 deputados – que somente poderiam ser julgados pela mais alta Corte judiciária do país.
Segundo a Fundação Getúlio Vargas, “o
tempo para publicação de acórdãos, o tempo em
conclusão ao revisor, a duração e o excesso dos
recursos internos e, acima de tudo, a avassaladora frequência do declínio de competência prejudicam o processamento de inquéritos e ações
penais”.
Apenas 5,44% de todas as ações penais no
STF envolvem ao menos um crime que preencha as novas condições para o foro. A proposta
de mudança nas regras do foro pode impactar em
até 95% das ações que tramitam no Supremo.

políticos de mt que DEVEM perdeR o foro SOMAM 32 PROCESSOS ATIVOS
ADILTON DOMINGOS SACHETTI
Partido Republicano Brasileiro
TOTAIS PROCESSOS: 8
TRANSITADOS EM JULGADO: 3
ATIVOS: 5
Na Ação Penal 947 em que
é réu, Sachetti é denunciado por
empregar irregularmente verbas
públicas repassados por um convênio
firmado com o governo. Sob a relatoria da ministra Rosa
Weber, os supostos crimes teriam acontecido quando o
parlamentar era prefeito de Rondonópolis em 2008. Ele foi
denunciado junto com Maria Perpétua Teixeira de Oliveira
Stefanini, que foi a secretária municipal de Promoção e
Assistência Social do município.
Também sob a relatoria de Weber, Sachetti é investigado no Inquérito 4310. Ele é apontado por crimes de
responsabilidade dos prefeitos municipais. Mais especificamente, ele é investigado por se apropriar e utilizar
indevidamente de bens ou rendas públicas para proveito
próprio. Concluída para uma decisão, a ação não é movimentada desde setembro de 2017.
Do Inquérito 4210, que também está relacionado
com a Petição 6261, Sachetti se tornou réu em 20 de
março deste ano por decisão da Primeira Turma do STF.
Ele é investigado por, ainda na condição de prefeito
de Rondonópolis, se alienar de imóveis municipais em
benefício de empresas ligadas à sua família. Os supostos
crimes teriam acontecido nos dias 15 de março de 2006
e 29 de dezembro de 2008. O caso está sob a relatoria do
ministro Luiz Fux.
Há ainda um terceiro inquérito, que foi protocolado
recentemente no sistema do STF, de nº 4632. Ele é acusado pela suposta prática de crimes e de apropriar-se de
bens ou rendas públicas e dispensar a licitação fora das
hipóteses previstas em lei. O processo está sob a relatoria
do ministro Celso de Mello.

CARLOS GOMES BEZERRA
Movimento Democrático Brasileiro
TOTAIS PROCESSOS: 18
TRANSITADOS EM JULGADO: 13
ATIVOS: 5
Muitas das ações judiciais do
deputado federal Carlos Bezerra têm
mais de uma década. Eles ainda estão
cadastrados sob a relatoria de ministros que já se aposentaram do STF. Dos 19 processos encontrados, 13 já
transitaram em julgado.
Dos seis restantes, um inquérito decorreu do prazo.
Sua última movimentação foi inclusive em 1996. E uma
outra petição foi julgada extinta pelo ministro Celso de
Mello em 2001. O que sobra então são quatro processos
ativos no sistema que ainda não foram transitados em julgado. Bezerra é réu na Ação Penal 520, que se originou do
Inquérito 2500, por supostamente desviar ou se apropriar
de dinheiro público. O crime, segundo os autos do processo,
teria acontecido em um momento anterior à diplomação
como deputado federal. Sob a relatoria do ministro Celso
de Mello, o caso já desceu para o Tribunal Regional Federal
da 1º Região (TRF-1) no dia 8 de maio deste ano.
A natureza da Petição 4046 não é informada no
sistema processual do Supremo. O último movimento
registrado é de setembro de 2008. O caso foi distribuído
ao ministro Celso de Mello.

NILSON APARECIDO LEITÃO
PSDB
TOTAIS PROCESSOS: 16
ENCERRADOS: 11
ATIVOS: 5

Os dois inquéritos estão relacionados a outros cinco que, por sua vez,
fazem parte da Operação Sanguessuga, da
Polícia
Federal. Nestas ações, é investigada uma série de
irregularidades em procedimentos licitatórios na prefeitura de
Sinop. Os crimes teriam ocorrido no ano de 2001, época em
que Leitão exerceu o cargo de prefeito.
Como o Circuito mostrou em seu portal, todos praticamente foram arquivados por prescrição. De todos esses inquéritos,
sobram somente dois ainda tramitam no STF. No primeiro,
os ministros da Segunda Turma já se decidiram por arquivar
a ação. O julgamento atualmente está suspenso após um
pedido de vistas da ministra Cármen Lúcia. Já sob o segundo,
o inquérito se transformou em uma denúncia. Ele está sob a
relatoria do ministro Edson Fachin. Neste caso, o deputado
responde por crimes de responsabilidade dos prefeitos. As
outras imputações quanto às licitações foram rejeitadas. Das
duas ações judiciais restantes, a Ação Penal 945 também está
relacionada ao caso das licitações irregulares. Mas a ação
não possui movimentos processuais desde 2013, segundo o
sistema de acompanhamento processual. Este caso está sob a
relatoria da ministra Rosa Weber. Já a Ação Originária 1735,
o portal do STF não dá informações sobre o caso. Ele não é
movimentado desde 2012 e está no gabinete do presidente,
que atualmente é a ministra Cármen Lúcia.

VALTENIR PEREIRA
Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
TOTAIS PROCESSOS: 5
ENCERRADOS: 4
ATIVOS: 1
O deputado federal Valternir Pereira
possui um inquérito no STF. A ação é recente. Ela foi protocolada em setembro de
2017. Ele é investigado por peculato. O caso está sob a relatoria
do ministro Barroso.

WELLINGTON FAGUNDES
PR
TOTAIS PROCESSOS: 10
ENCERRADOS: 9
ATIVOS: 1
O senador Wellington Fagundes
só possui uma ação no STF. Trata-se
da Petição 7307 interposta por um cidadão de Goiás que tentava impedir que os
senadores votassem em uma eventual sessão para anular a
decisão judicial que afastou Aécio Neves em setembro do
ano passado. Além de Fagundes, os senadores José Medeiros,
Blairo Maggi e Cidinho Santos aparecem como polo passivo
na ação. O ministro Edson Fachin, relator do processo, enviou
os autos para 16 de outubro de 2017, antes do julgamento do
foro privilegiado, para a Justiça Federal no Estado de Goiás.
Esta petição não tem caráter criminal.

BLAIRO MAGGI
PR
TOTAIS PROCESSOS: 11
ENCERRADOS ou ARQUIVADOS: 4
ATIVOS: 7
Além do Inquérito 4596, Blairo
Maggi responde por mais outros
quatro no STF.
No Inquérito 4447, ele é investigado
por supostos benefícios recebido pela Odebrecht para a sua
campanha eleitoral em 2006 para o cargo de governador.
Segundo os autos, o ministro teria recebido valores de até R$
12 milhões “por meio do Setor de Operações Estruturadas do
Grupo Odebrecht”. Sob a relatoria do ministro Edson Fachin,
o caso está relacionado às delações dos ex-executivos da
empresa. Junto com Maggi, o deputado federal Zeca do PT, do
Mato Grosso do Sul, também é investigado na ação.
Dois inquéritos ainda não dão muitas informações sobre
o objeto das ações. No de nº 3161, por exemplo, o pleito não
é movimentado desde 2011. Mas, em um dos despachos, o
ministro Dias Toffoli, relator do caso, declinou da competência para julgar o caso. Já no de nº 3754, o ministro Barroso
disse que a ação é muito fraca para constituir uma denúncia e
também declarou a incompetência do STF para julgar o feito.
Relacionados ao Inquérito 4596, gravitam algumas ações.
A Petição 7259, por exemplo, que negou a devolução de um
celular e um caderno de anotações de sua esposa Teresinha
Maggi. E há ainda o Inquérito 4703, que também está relacionado com a Petição 7227, que foi recém-protocolada no dia 7
de maio por Fux. Em um dos despachos, ele pede a orientação
da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, para descer
o processo a instâncias inferiores.
Há ainda também a Petição 7307 (como descrito no box
do Wellington Fagundes) em que Maggi se configura no polo
passivo da ação.

EZEQUIEL ANGELO FONSECA
Partido Progressista (PP)
TOTAIS PROCESSOS: 4
ENCERRADOS: 3
ATIVOS: 1
O deputado federal Ezequiel Fonseca possui três inquéritos investigativos. No primeiro, o parlamentar é investigado por ser um possível beneficiado de um
esquema que fraudou licitações na Assembleia Legislativa de
Mato Grosso (ALMT).
Empresas participantes de um pregão promovido pela
Casa Parlamentar ajustaram os preços (para cima) para a
divisão dos lotes licitados. No curso das investigações, foi
revelada a realização de repasses para inúmeros agentes
públicos, inclusive parlamentares estaduais e parentes seus,
segundo os autos.
Sobre o inquérito 4602, o deputado é acusado por peculato. A ação apura supostos desvios de recursos públicos
cometidas por deputados da ALMT. O caso se originou a partir
da delação do empresário Hilton Carlos da Costa Campos. Além
de Ezequiel Fonseca, são acusados os deputados estaduais
Zeca Viana, Ondanir Bortolini, Wancley Charles Rodrigues de
Carvalho, Eduardo Botelho, que é o atual presidente da Casa
de Leis, e o prefeito Emanuel Pinheiro.
Já a terceira e última ação, o inquérito 4249, o parlamentar é investigado por suposta compra de votos por meio
de concessão de casas populares em Cáceres. O caso também
teria acontecido quando Fonseca era deputado estadual. Este
caso já foi enviado para a Justiça Eleitoral de Mato Grosso.

JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS
(CIDINHO SANTOS)
PR
TOTAIS PROCESSOS: 11
ENCERRADOS ou ARQUIVADOS
ou BAIXADOS: 6
ATIVOS: 5
Em relação à Ação Penal 991
e ao Inquérito 4682, estas ações
já foram baixadas para as instâncias inferiores. A primeira foi para a Vara
de Diamantino. Nela, Cidinho é acusado de cometer crimes
de responsabilidade, bem como fraudes a licitações, na
época em que era prefeito de Nova Marilândia (a 273 km
de Cuiabá). De acordo com o ministro Edson Fachin, relator
do caso, o acusado supostamente teria desviado recursos
públicos no ano de 2004. O crime teria sido realizado
mediante pagamento antecipado a empresas por obras
não realizadas. Já a segunda foi remetida para a primeira
instância da Justiça Federal de Mato Grosso. A decisão foi
dada pelo ministro Luís Roberto Barroso no dia 10 de maio.
Ele levantou o sigilo processual sobre a ação.
No Agravo Interno 562040, o Ministério Público
Estadual é o autor da ação. A entidade busca reverter, no
STF, uma decisão dada pelo Tribunal de Justiça de Mato
Grosso (TJMT), que extinguiu uma punição quanto a um
suposto crime de fraude a licitação. Os supostos crimes
teriam acontecido quando o senador era prefeito em Nova
Marilândia. A ação não é movimentada desde 2010 pelo
ministro Ayres Britto, relator do caso.
Os Recursos Extraordinários de nº 641983 e nº
710135... O segundo inclusive é um lançamento equívoco
do Supremo. “Trata-se de processo que já tramitou na forma eletrônica no âmbito desta Corte como RE. 641.983”,
informa um despacho.

JOSÉ MEDEIROS
Podemos
TOTAIS PROCESSOS: 3
ENCERRADOS: 1
ATIVOS: 2
O senador José Medeiros
possui duas ações no Supremo.
A Petição 7634 está relacionada a
uma denúncia do presidenciável Guilherme Boulos por calúnia e difamação. O parlamentar
foi apontado pelo pré-candidato após discursar na tribuna
em que fez críticas relacionadas ao desabamento do edifício Wilton Paes de Andrade no Centro de São Paulo. O
processo foi protocolado em 10 de maio e distribuído ao
ministro Dias Toffoli.
Já no Mandado de Segurança 34834, Medeiros é o
autor da ação. Ele busca reverter a decisão que deixou
a ex-presidente Dilma Rousseff com seus direitos políticos – disputar eleições e ocupar cargos públicos – em
seu processo de impeachment. Esta ação não deve ser
baixada pelo STF.
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CASO MAÇONARIA

TJ reafirma inocência e reforma sentença
Desembargadores decidiram por unanimidade reformar fundamento da sentença de absolvição dos magistrados proferida em
primeira instância pela juíza Selma Arruda
Por Flávia Salem

O

Tribunal de Justiça de Mato
Grosso corrigiu o fundamento da absolvição dos
juízes aposentados Antonio Horácio da Silva Neto
e Marcos Aurélio dos Reis
Ferreira para reformar a sentença proferida
pela Juíza Selma Rosane e, assim, os desembargadores Alberto Ferreira de Souza,
Pedro Sakamoto e Rondon Bassil Dower
Filho decretaram estar devidamente provado nos autos que ambos não concorreram
como autores para a prática do fato descrito na denúncia do Ministério Público.
Antonio Horácio da Silva Neto e Marcos Aurélio dos Reis Ferreira já tinham
sido absolvidos anteriormente no processo
(Ação Penal nº 5751-10.2010.811.0082)
por sentença da Juíza Selma Rosane, à época titular da Vara Especializada do Crime
Organizado, que considerou serem os fatos
a eles imputados condutas atípicas, ou seja,
condutas que não poderiam ser consideradas crimes.
Dessa sentença da juíza Selma Rosane o
Ministério Público não recorreu, deixando
transitar em julgado para a instituição, mas
Antonio Horácio da Silva Neto e Marcos
Aurélio dos Reis Ferreira não concordaram
com a decisão de primeiro grau da magistrada e recorreram ao Tribunal de Justiça
de Mato Grosso por meio da apelação criminal nº 88739/2017 para corrigir o fundamento de suas absolvições, pois entendiam
seus advogados que toda a prova produzida
no processo criminal demonstrava não serem autores dos fatos narrados na denúncia.
O recurso de apelação criminal foi distribuído ano passado (2017) no Tribunal
de Justiça de Mato Grosso para a Segunda
Câmara Criminal, cabendo a relatoria ao
desembargador Alberto Ferreira de Souza.
No último dia 2 de maio de 2018 houve o
julgamento do qual participaram os desembargadores Alberto Ferreira de Souza (relator), Pedro Sakamoto (revisor) e Rondon
Bassil Dower Filho (vogal), quando decidiram que o fundamento das absolvições de
Antonio Horácio da Silva Neto e Marcos
Aurélio dos Reis Ferreira estava equivocado. Assim entendendo, os desembargadores reformaram a sentença para afirmar
que ambos efetivamente não concorreram
como autores para a prática do fato descrito na denúncia.
No seu voto o relator desembargador Alberto Ferreira de Souza destacou que Marcos
Aurélio dos Reis Ferreira “sequer compunha
a equipe auxiliar da presidência na gestão
2003/2005, porque lotado na Comarca de
Rondonópolis/MT, não possuía, consequentemente, o propalado poder de influência
descrito na denúncia – móvel propulsor dos
hipotéticos ilícitos –, isto é, a instrução demonstrou que o réu, efetivamente, não poderia ter concorrido para a prática do fato,
porque ontologicamente impossível a sua
realização, a partir da comprovação da sua
localização, temporal e espacial, quando das
tratativas expostas na denúncia”.
Quanto a Antonio Horácio da Silva
Neto, o desembargador Alberto Ferreira
de Souza registrou: “ainda que figurasse
como Juiz Auxiliar da Presidência e posto estabelecidos os diálogos com as referidas magistradas, não exercia qualquer

ingerência nos pagamentos de magistrados e servidores,
justamente por não
ser o ordenador de
despesas, nem ter o
poder de condicionar a liberação de
verbas – de qualquer natureza – a
empréstimos, a seu
favor ou em prol
da Maçonaria, de
modo que o réu não
poderia ter concorrido para a prática
do fato descrito na
denúncia”.
O revisor desembargador Pedro
Sakamoto analisou
os recursos e afirmou no seu voto
que: “Não obstante,
conforme asseverei
no início de meu
voto, o juízo que
faço da prova dos
autos é que os apelantes efetivamente
não concorreram
para a prática dos fatos retratados na peça
acusatória. Nessa linha intelectiva, do
mesmo modo que o réu Marcos Aurélio dos
Reis Ferreira, à época, não fazia parte da
administração do Tribunal (estando inclusive lotado na Comarca de Rondonópolis/
MT) e, por isso mesmo, deve ter o fundamento da sua absolvição modificado para
aquele constante no art. 386, IV, do CPP
(estar provado que o réu não concorreu
para a infração penal), tenho que Antonio
Horácio da Silva Neto, malgrado ocupasse
um dos postos de Juiz Auxiliar da Presidência, não exercia qualquer ingerência sobre
os procedimentos de pagamento de magistrados ou servidores, não era ordenador de
despesas e não condicionou a liberação de
verbas de qualquer natureza à realização
de empréstimos em favor de si ou da entidade maçônica que integrava; e, por essas
razões, merece também ter o fundamento
de sua absolvição revisto”.
Ao finalizar a sua conclusão de voto, o
desembargador Alberto Ferreira de Souza
decretou: “Logo, damos provimento aos
apelos interpostos por Marcos Aurélio dos
Reis Ferreira e Antonio Horácio da Silva
Neto, para refundir o fundamento legal do
decreto absolutório proferido, a fim de que
a absolvição de ambos seja respaldada no
art. 386, inciso IV, do Código de Processo
Penal [estar provado que o réu não concorreu para a infração penal]”.
E no mesmo sentido concluiu o desembargador Pedro Sakamoto: “Ex positis, em
dissonância com o parecer ministerial,
acompanho o nobre relator e dou provimento aos recursos interpostos por Antonio
Horácio da Silva Neto e Marcos Aurélio
dos Reis Ferreira, reformando a sentença
invectivada para fazer constar como fundamento absolutório o inciso IV do art. 386
do CPP”.
Os votos dos desembargadores Alberto
Ferreira de Souza e Pedro Sakamoto foram
acompanhados pelo desembargador Rondo
Bassil Dower Filho, ocorrendo a unanimidade do julgamento.

ENTENDA O CASO

A

ntonio Horácio da Silva Neto e
Marcos Aurélio dos Reis Ferreira
foram aposentados compulsoriamente pelo CNJ, juntamente com
outros oito magistrados mato-grossenses,
sob a acusação de terem atuado para pagamentos privilegiados a magistrados no
TJMT que emprestariam os valores à Maçonaria. Após o afastamento, os magistrados
retornaram às funções por liminar concedi-

Marcos Aurélio dos Reis Ferreira

da em mandado de segurança pelo ministro
Celso de Mello, do STF. Foram novamente
afastados em junho de 2012, por conta de
provimento de recurso da AGU representando o CNJ nos mandados de segurança no
STF. Os mandados de segurança impetrados
por Antonio Horácio da Silva Neto e Marcos
Aurélio dos Reis Ferreira ainda aguardam
julgamento final no STF para eventual retorno à magistratura.

Antonio Horácio da Silva Neto
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zeca viana

“Taques tornou-se um monstro”

J

osé Antônio Gonçalves Viana,
61 anos, é mais conhecido por
sua alcunha política: Zeca Viana.
Paranaense de Ampere, o deputado
estadual era empresário do
agronegócio antes de entrar na
política. Em 1985 mudou-se para Primavera
do Leste. Foi eleito deputado estadual pelo
Partido Democrático Trabalhista (PDT) com
16.695 votos em 2010. Em 2014, foi reeleito
com mais que o dobro de eleitores: 35.300. Zeca
Viana também foi um dos maiores apoiadores
e contribuidores para que o atual governador,
Pedro Taques (PSDB), chegasse ao comando
do Palácio Paiaguás: “éramos amigos nessa
campanha”. Mas a coisa virou divergência
política e descambou depois para a antipatia. O
Circuito Mato Grosso falou com o parlamentar
ao final da sessão desta quarta-feira (16). Leia
abaixo as principais declarações de Zeca, que
respondeu também se ele mesmo tem vontade
de ser governador.

Circuito Mato Grosso: A decepção com
Pedro Taques chegou ao lado pessoal?
Deputado Zeca Viana: Não, a decepção que
o Pedro Taques causou não foi pessoalmente
para mim, foi uma decepção generalizada para
o Estado e todos os eleitores. Mais de 80% da
população está muito decepcionada com ele. O
meu caso com Taques foi político, se transformou depois em um caso pessoal, do qual foi feita
uma montagem. Fui acusado de ser o mandante
de matar pessoas e fui investigado durante seis
meses pela própria Polícia Civil, mas não descobriram nada.

de conduzir as reformas prometidas em
campanha?
Z.V.: Não, não. Nada, negativo! Ele
não conduziu a reforma, não conduziu o
Estado e nem conseguiu honrar com 20%
do que prometeu na campanha. Taques foi
uma negação total.

Arquivo CMT

Por Celestino Carlos e Rodivaldo Ribeiro

CMT: Tem alguma teoria sobre o que
teria ocorrido?
Z.V.: Incompetência em gerenciar,
falta de visão administrativa, gastou mal
o dinheiro, inchou a máquina pública.
Diante disso, vimos, nos três anos de
governo Taques, um aumento de mais de
10% da arrecadação, mas ele não soube
aplicar os recursos. Além disso, deixou
a desejar nos setores primordiais, faltou
com pagamentos, tem dívida batendo na
casa dos R$ 3 bilhões.
CMT: Por que então o senhor ajudou
a vender a ideia de que ele tinha uma boa
visão administrativa?
Z.V.: Eu lembro que na época da pré-campanha o candidato Lúdio Cabral o chamou de
“santo do pau oco”. Eu não entendia o que era
e rebati a crítica do dele, mas há pouco tempo
eu entendi o que era o santo do pau oco e, de
fato, Pedro Taques realmente é o legitimo santo
oco, porque vende uma imagem que ele não é.

CMT: Como tudo começou a dar errado?
Z.V.: Acho que nada deu certo pela vaidade
do Pedro Taques. Nunca quis ouvir ninguém,
chegou com aquela ganância, ansiedade ao poder, se achando absoluto, se achando professor
de Deus. Depois montou uma equipe de pessoas
jovens, pessoas que não tinham
conhecimento da máquina do
CMT: O senhor sabia desEstado. Não é que essas pessoas
sas denúncias de representação
jovens sejam incapazes, mas a
judicial que o senhor diz terem
“Para essa
falta de conhecimento em suas
partido do governador?
Z.V.: Não sabia. Tive conhe- eleição de outubro. devidas pastas causou um atracimento quando o desembargamuito grande para começar a
Otaviano é nosso so
rodar a máquina, e neste atraso
dor do caso me notificou dizendo
que tinha arquivado o inquérito.
pré-candidato já ele entrou no desgaste. Ele
assumiu o governo com toda
Eu perguntei: “que inquérito?;
definido, mas o
aquela confiança da população
não estou sabendo de nada”.
Mas era um inquérito montado
Mauro ainda tem e todo o apoio da Assembleia
Legislativa, tinha tudo para
pelo Pedro Taques de um e-mail
dificuldade em
dar certo, tinha tudo na mão
de Chapada do Guimarães, que
para fazer as grandes reformas
veio para a Casa Civil, em nome
definir,
que Mato Grosso
do secretário José Arlindo de
tem a questão do necessárias
precisava, mas pela vaidade em
Oliveira Silva.
não ouvir quem gostaria de ajuDEM”
CMT: Por que acha que
dar, simplesmente deixou para
o governador montou esse
trás e causou todo este prejuízo
inquérito?
para o Estado. Ele sozinho não tinha e não tem
Z.V.: Ele quer ter todos na mão dele, quer visão administrativa nenhuma.
saber de alguma falha, de algum erro para poder
chantagear. Este é o perfil dele, de pessoa que
CMT: Na época da campanha o senhor
usa dessa autoridade. Eu não consigo entender acreditava mesmo no governador Pedro Tapor que ele faz tanta falcatrua e coisas erradas ques?
dessa forma.
Z.V.: Acreditava muito, sempre defendia,
porque pensei que ele iria fazer o grande governo
CMT: O senhor ainda fala com ele?
que este Estado necessitava, mas infelizmente o
Z.V.: Converso sim, quando a gente se en- Pedro se transformou, ele não é aquela mesma
contra em evento, sempre com todo o respeito, pessoa que eu conheci de 2014 para trás. Taques
mas é apenas “bom dia”, “boa tarde” e “tudo se transformou depois que assumiu a cadeira e
bem”. Às vezes brinco um pouquinho, mas sem virou governador de Mato Grosso. Transformouqualquer tipo de relação mais próxima. Depois se em um monstro.
de todos os inquéritos, nunca fui ao Palácio
CMT: O que levou seu grupo a acreditar
Paiaguás, apenas duas vezes, em janeiro, e outra
vez na vice-governadoria, mas nunca mais entrei que ele era a melhor pessoa para comandar
Mato Grosso?
lá [no gabinete dele].
Z.V.: Eu o conheci em 2010, na eleição para
CMT: O senhor acha que Taques foi capaz o Senado, ele se elegeu pelo PDT e eu para de-

putado estadual. Com isso, fizemos uma amizade
muito próxima, comecei a andar em Mato Grosso com ele e acabei enxergando uma pessoa com
condição de ser o governador. Naquela época,
a gente vinha de um governo desgastado, cheio
de movimentos de corrupção e o senador Pedro
Taques sempre falava o contrário disso nos
discursos dele, sempre aquilo que a sociedade
queria ouvir. Além disso, ele sempre demostrou
ser uma pessoa de bem e honesta. Eu acreditei
em tudo aquilo, mas logo nos primeiros 30 dias
de gestão dele foi possível perceber que não
era mais a mesma pessoa. Devido a toda essa
situação, eu me afastei, sem contar que teve
todo o processo criado contra mim. Ele foi um
grande ator. Antes da eleição, Pedro Taques foi
uma pessoa, depois se transformou em outro
personagem.
CMT: O governador o procurou para explicar a situação ou se justificar?
Z.V.: Não, absolutamente nada. O Pedro
Taques não pede desculpas a ninguém, ele não
dá um passinho atrás, só tem visão pra frente;
por isso foi um mau gestor. Até porque um bom
gestor tem que saber avançar, tem que saber
recuar, precisa ter uma boa flexibilidade, e isso
ele não teve e não tem.
CMT: Caso Mauro Mendes e Otaviano Pivetta acordassem ser candidatos a vice e governador, respectivamente, o senhor concordaria?
Z.V.: Otaviano Pivetta eu acredito que sim e
o Mauro Mendes também. O perfil do Mauro é
de empresário, então é uma visão administrativa
totalmente diferente, saiu da prefeitura de Cuiabá com mais de 80% de aprovação. No caso do
Otaviano, ele é um exemplo na administração
do município de Lucas do Rio Verde, então são
pessoas que sabem gerir uma máquina pública
e sabem administrar muito bem.
CMT: O senhor concordaria mesmo com o
DEM ao governo e o PDT como vice?
Z.V.: Sem sombra de dúvida. É meu sonho
colocar essa dupla já para essa eleição de outubro. Otaviano é nosso pré-candidato já definido,
mas o Mauro ainda tem dificuldade em definir,
tem a questão do DEM, que não definiu se é oposição ou situação, mas nós já decidimos nosso
rumo: Otaviano Pivetta é o nosso pré-candidato
ao governo.
CMT: O senhor tem articulado para convencer os dois a serem candidatos?

Z.V.: Nós estamos conversando. O Mauro,
independente de o DEM vir conosco, apoia
Otaviano Pivetta. Com DEM ou sem. Eles são
amigos. Já declararam isso.
CMT: Acredita que eles têm condições de
resolver os problemas que Taques não conseguiu?
Z.V.: Os problemas maiores são aqueles que
o Taques está deixando para Mato Grosso. Ele
conseguiu bagunçar, fazer uma lambança nas
contas públicas e nas instituições. Eu não tenho
dúvida. Com o conhecimento do Pivetta, antes
de assumir o governo, ele vai chamar todos logo
após a eleição, pessoas e servidores, para fazer
uma força-tarefa já nos primeiros dias. A gente
precisa colocar este Estado nos trilhos e fazer
Mato Grosso rodar, colocar tudo no lugar certo,
o lugar que todos os mato-grossenses merecem.
CMT: Taques argumenta que pegou a casa
muito bagunçada, com muitas dívidas. Já teria
dado tempo de resolver todas essas pendências?
Z.V.: O problema não é a conta, não é a
divida do Estado. Mato Grosso tem uma capacidade enorme de buscar mais financiamentos.
O problema é a forma como Taques conduziu o
Estado, ele tem uma recomendação da Secretaria
do Tesouro sobre a Lei de Responsabilidade
Fiscal, à qual ele não vem obedecendo. Está
extrapolando nos cargos comissionados, todos
os contratados tiveram um aumento de 40% no
Judiciário, 38% no Ministério Público, mais
30% no Tribunal de Contas, e na Assembleia Legislativa ele aumentou apenas 4%. Todo gestor,
quando vai para uma disputa eleitoral, sabe que
precisa e que tem que pegar a casa e consertar,
não adianta ficar olhando pelo retrovisor. Este
foi o defeito de Taques: só fica culpando a gestão
passada, mas quando você casa com a viúva tem
que assumir os filhos.
CMT: O senhor acredita em uma reeleição?
Z.V.: Jamais, jamais. A rejeição do governador é a pior possível, ele não tem chance de
reeleição. A gente não pode subestimar nunca
os adversários, o voto dele é para curar câncer,
é difícil de encontrar.
CMT: O senhor tem interesse em ser governador de Mato Grosso?
Z.V.: Não. A oportunidade não estava distante, mas a gente precisa ter aquela disposição
para assumir qualquer desafio que seja. Porque
sem disposição não tem como haver boa gestão.

POLÊMICA CULTURAL

Governo promete reabrir museus
Secretaria de Cultura disse que fez adequações necessárias; proponentes chegaram a fazer manifesto online
Por Rodivaldo Ribeiro

P

roponentes de organizações sociais de cultura (OSC) abriram
uma petição online no site avaaz.
org para exigir a reabertura dos
museus. A ideia era exigir o retorno dos espaços, fechados há
dois anos. A Secretaria de Cultura (SEC), entretanto, garantiu a reabertura nesta quarta-feira
(16), após acordo com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (Condes) e determinação do governador Pedro Taques (PSDB).
Assim, agora o prazo é para que as coisas
retomem seu rumo nesse quesito até agosto,
pois a SEC garante a assinatura de todos os
contratos dos museus sob responsabilidade
dela até o próximo mês de junho. “A partir da
assinatura dos contratos, os proponentes responsáveis garantiram que reabrirão os museus

em no máximo 60 dias”, informou a assessoria
da SEC.
É notícia que alivia vários artistas plásticos
e outros militantes da cultura local, como Paulo
Pires. Para ele os museus devem ficar abertos
sempre. “Nem poderiam ter fechado, mas os
governantes... Deus me livre!”, disse. Para ele a
importância transcende o interesse dos artistas,
porque arte tem interesse social.
“O objetivo desta campanha é a retomada
das atividades dos equipamentos culturais ligados à SEC, solicitando a assinatura dos contratos de gestão e reabertura dos museus fechados.
A arte de Mato Grosso precisa de espaço. Os
artistas de Mato Grosso precisam do olhar do
público. O público precisa conhecer a arte produzida aqui e também do mundo todo.
É para acolher todos estes desejos que os
espaços dos museus devem estar a serviço da
educação e da cultura. Para isto acontecer as

instituições ligadas às artes precisam estar sólidas e serem objeto de um compromisso de
Estado”, diz o texto de abertura da campanha
no avaaz assinada pelos proponentes da OSC.
Todos os militantes informaram que a “luta”
era pelo encaminhamento para formalização e
assinatura dos termos de colaboração pendentes e também pelo reconhecimento dos valores
estipulados em edital para garantir a efetiva
retomada das atividades e formulação de programação para os equipamentos culturais atualmente fechados ou sem programação.
De acordo com a SEC, o Condes recomendou ao secretário de Estado de Cultura, Gilberto
Nasser, reunir-se com cada OSC proponente em
separado, para realização de alguns ajustes nos
repasses e metas de execução. “É o único modo
de garantir o pleno funcionamento dos três museus (Museu de Arte de Mato Grosso e Galeria
Lava Pés, Museu de Arte Sacra de Mato Grosso

e Museu de História Natural Casa Dom Aquino)”, contou a assessoria de comunicação da
SEC ao Circuito Mato Grosso.
“Estamos muito felizes em solucionar esse
impasse. Desde o primeiro dia da minha gestão, o governador mostrou muita sensibilidade na resolução de tal impasse. E ainda se faz
muito importante reafirmar que os museus e
seus acervos em nenhum momento estiveram
abandonados”, disse.
Nasser e sua comunicação explicaram ainda que as reuniões foram realizadas semanalmente com equipes especializadas formada
por arquitetos, engenheiros civil e eletricista,
historiadores, e um profissional conservador
restaurador, de acordo com padrões internacionais de acervos museológicos do Instituto Canadense de Conservação (Icom), para
“garantir a integridade dos acervos de cada
museu”.
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MAIO DAS NOIVAS

Quanto custa o sonho de casar?

Conversamos com uma profissional do ramo e alguns noivos para saber o quanto se gasta para realizar o sonho de subir ao altar de noiva

Por José Lucas Salvani

P

oder oficializar a união com o amado ou amada
em frente a amigos e familiares é desejo quase comum e um verdadeiro sonho para muita
gente. Alguns optam por uma grande festa, proporcionando a si mesmos tudo aquilo que eles acreditam
contribuir para o ideal de casamento dos sonhos, já outros
optam por algo bem modesto, mas com um sentimento tão
verdadeiro quanto.
A cerimonialista Rosa Carrion conta, em entrevista ao
Circuito Mato Grosso, que o casamento mais caro já realizado em seus mais de 10 anos no ramo chegou a R$ 500
mil, enquanto o mais barato foi de R$ 60 mil. Apesar do
preço astronômico de R$ 500 mil, Rosa afirma que é preciso por volta de R$ 80 mil para realizar um bom casamento
para 50 a 200 convidados.
Ela explica que os detalhes mínimos, como lembrancinhas para os padrinhos, são o que mais encarece um casamento. Segundo ela, já houve um casal que tinha o plano
inicial de gastar R$ 200 mil, mas o casamento chegou aos
R$ 300 mil. Todo o glamour e a vontade de realizar o casamento dos sonhos também fazem com que a cerimônia
chegue a grandes valores.
O jornal conversou com Ana (que pediu para ter o seu
nome alterado para preservar a sua identidade) que estará
se casando em novembro e, segundo os valores passados
por ela, a cerimônia toda deve chegar a cerca de R$ 120
mil. O valor ainda não é exato porque alguns elementos não
foram fechados, como o terno do noivo.
Com 300 convidados, o casório, entretanto, tem tudo
o que se deve ter para ser um casamento dos sonhos, incluindo, por exemplo, o dia da noiva, com spa, massagem,
depilação, banho de lua, lanchinhos e outros mimos para a
noiva. Dentre os gastos, o maior valor é o do espaço para as
festas, fechado em R$ 60 mil, incluindo o buffet.
A decoração e a banda também ficam no pódio dos

gastos maiores. A decoração está no valor de R$ 25 mil,
enquanto a banda chega a R$ 12 mil. O vestido da noiva,
alugado, foi fechado no valor de R$ 7,5 mil. Os menores
gastos ficaram por conta do terno do noivo e documentação do casamento, nos valores de R$ 2 mil (previsto) e R$
400, respectivamente.

João e Maria
Quem também se casa com altos gastos é o casal João
e Maria. Conhecidos por vender doces nas avenidas e ruas
de Cuiabá, o casal ganhou repercussão na imprensa local
e, por conta disso, ganhou todo o casamento. Os primeiros
ganhos foram o cerimonial, fotógrafo, DJ e iluminação, desencadeando depois o restante para poder realizar a cerimônia do casal.
Com tudo incluso, hoje, o casamento dos dois é avaliado em R$ 130 mil, porém a ideia inicial, segundo João, era
fazer uma cerimônia de até R$ 5 mil, sendo algo bem simplório, sem uma grande festa para comemorar a oficialização da união dos dois. “A gente iria usar o espaço da capela, não ia ter janta, nem nada. A gente ia servir salgadinho
e suco, e mais nada”, explica João em entrevista ao jornal.
O noivo explica que, desde o começo, a casa própria
era a grande prioridade do casal. É por este motivo que
mesmo com o casamento ganho, João Paulo França Dias e
Maria Rafaela Silva dos Santos, ou simplesmente João e Maria, ainda estão na Avenida
Mato Grosso vendendo seus doces e água.

Alternativas

Há alguns espaços que oferecem um
bom casamento por valores mais modestos
se comparados aos valores mostrados até
aqui. Encontramos um local que oferece
pacote completo, incluindo buffet, DJ, iluminação, pista de dança, decoração e muito
mais, no valor de R$ 42.650 para 250 convidados e R$ 38.750 para 200 convidados.

Ainda é possível optar por um pacote mais barato que não
inclui decoração, cerimonial, DJ e pista de dança no valor de R$ 29.200 para 250 convidados e R$ 26.500 para
200. Claro, com vestimentas e documentação, os valores
aumentam.

Casamento Social

Uma opção para aqueles com baixa renda são os casamentos sociais. No dia 16 de junho, entre as 9h e 17h,
acontece um, promovido pela Associação dos Notários e
Registradores do Estado de Mato Grosso (Anoreg-MT), em
parceria com a Rede de Responsabilidade Social (Rares),
em todas as cidades mato-grossenses com cartórios participantes. A iniciativa faz parte do projeto “Cartório Amigo
- Ações para um futuro melhor” e contará com 200 casais
somente em Cuiabá.
Aqueles casais que são beneficiários de programas sociais do governo federal e recebem até dois salários mínimos ou apresentaram outros requisitos que demonstrem
não ter condições financeiras, tiveram a isenção nos documentos de habilitação do casamento. Os demais precisaram pagar o valor mínimo de R$ 300; o valor de cada
documento varia porque depende, exclusivamente, do tipo
de união escolhida pelo casal, podendo ser comunhão universal, comunhão parcial ou separação de bens.
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kickboxing

Zé Skiva ganha mais dois títulos
Lutador mato-grossense mantém carreira em alto nível em competição na Argentina
Por Rodivaldo Ribeiro

O

campeão mundial de
kickboxing e full contact mato-grossense
José Vaz Neto, o Zé
Skiva, conseguiu mais
três medalhas para sua coleção ao
vencer em duas categorias do UIAMA World Championship 2018, realizado sábado (12) e domingo (13) na Argentina. A
federação se coloca como
a maior de competições de
artes marciais na América
Latina e contou com atletas de todo o mundo, em
22 categorias.
Realizados no Estádio
Mela, em Buenos Aires,
os combates foram bem disputados,
conforme conta ao Circuito Mato
Grosso o próprio Zé Skiva, mas ele
conseguiu subir no ponto mais alto do
pódio tanto em kickboxing quanto no
MMA amador.
No full contact, desempenho também expressivo: nada menos que o
segundo lugar.
Skiva mora em Alta Floresta, mas
está radicado atualmente no Rio de
Janeiro, devido à maior facilidade
para manter os treinamentos. Com
pouco mais de três anos dedicados
às artes marciais, já conseguiu nada
menos que 22 premiações, entre medalhas e cinturões de campeonatos
estaduais, brasileiros e mundiais de
kickboxing e muay thai (as mais recentes conquistadas em Birmingham,
Inglaterra, entre 20 e 22 de outubro de
2017, e Carrara, Itália, de 25 a 29 do
mesmo mês, mais o resultado do fim
de semana passado).

Como ele vinha antecipando, o
desafio agora é ir mais alto no MMA.
Plantel pra isso ele tem de sobra, em
uma carreira construída com maestria.
Já são 114 lutas, com 99 vitórias, sendo 51 por nocaute.
No kickboxing, seus títulos são
em maior número, perfazendo nada
menos que quatro ouros e três pratas
em Mundial, mais dois bronzes, além
de um bicampeonato mundial e outros
10 ouros em brasileiros
da categoria, além de três
cinturões estaduais.
No MMA amador, é
campeão mundial. E se o
assunto é muay thai? Vai
bem também, tem dois
cinturões brasileiros e
chega, enfim, no MMA
profissional, onde tem
cinco lutas e quatro vitórias. É tetracampeão estadual de muay thai. Agora, treina jiu-jitsu e boxe.
Costuma participar de competições europeias, em que ele é o único
representante do Brasil.
Ele acha graça ao contar que o início no esporte foi em sentido oposto
ao das lutas, pois era apaixonado por
basquetebol, mas tinha desempenho
considerado ruim por ele, competitivo
por natureza, e fazer parte da seleção
de basquete de Alta Floresta não era o
suficiente. “Sonhava jogar no Nacional de Basquete [hoje NBB], mas eu
era muito ruim”.
Sem grana nesse tempo, menos de
quatro anos atrás, ele decidiu começar
a dar aulas de basquetebol em Colíder.
Enfrentou a distância da família, agora distante 168 quilômetros.
Ele começou a se sentir deprimido
por esse tempo, mas a companhia das
crianças o ajudava, especialmente por

causa dos resultados expressivos de
seus alunos em competições. A dedicação era tanta que ele acabou ganhando
uma bolsa de estudos para seguir com
outro sonho: cursar uma faculdade de
Educação Física. O sonho durou pouco, entretanto, pois o prefeito da cidade perdeu as eleições e cortou, além do
emprego dele, a bolsa de estudos.
Foi obrigado a nova mudança de
endereço e cidade, porque a família
humilde precisava do dinheiro que ele
ganhava no trabalho, agora nas obras
de uma usina hidrelétrica nas proximidades da Alta Floresta.
“Me vi sem vida. Parei de jogar
basquete, de fazer faculdade, não tinha mais nenhuma atividade física.
Só trabalhava o dia inteiro, me sentia
cansado. Saía do trabalho e só queria
dormir, não tinha ânimo para nada”,
lembra. Isso agravou o quadro depressivo. A salvação veio
do gosto pelo esporte,
pois lembrou que havia
treinado, durante alguns
meses, para melhorar o
condicionamento físico,
o kickboxing.
“Fiquei sabendo que
haveria um campeonato em Alta Floresta da
modalidade. Estava bem
magoado e pensei em
dar e levar uns socos
mesmo, mas era só pra
desestressar, não esperava ganhar”. Inscreveu-se
sem treinamento recente
algum. Comentou em
tom de brincadeira aos
amigos da usina que ele
iria participar. Todos decidiram apoiar à maneira
que amigos costumam

fazer: com deboche. “Filma tudo, a
gente compra carne, cerveja, come,
bebe e dá risada”, foi o que disseram.
Ele seguiu o conselho, mas o resultado foi diverso, pois ganhou o título estadual. A bagunça dos colegas
quanto ao feito chamou a atenção do
chefe, que perguntou se ele iria participar do Brasileiro, naquele mesmo
ano de 2014. Ele disse que não iria
porque não tinha dinheiro. O chefe
prometeu que se ele se dedicasse, pagaria a viagem.
Chegou então a confirmação do
caminho escolhido. Treinando sem
nenhum equipamento, utilizando colchonetes e travesseiros como sacos
de pancada e protetores amarrados
em postes de campo de futebol, participou e conseguiu seu primeiro título
brasileiro em artes marciais.
A meta agora é se tornar um dos

lutadores contratados do Ultimate Fight Championship (UFC). É melhor
não duvidar que ele consiga, já que o
homem parece movido a dificuldades
e vontade de lutar contra elas.
Quem quiser colaborar com a carreira de Skiva, seja por patrocínio,
apoio, equipamento ou torcida mesmo, mandando incentivos, tem a página dele no Facebook. O telefone para
contato é (66) 99611-4582 email: jhoipr@gmail.com.
A última viagem e estadia de Skiva teve os patrocínios e apoios de Lau
da Rodoviária, Insanos Motos, Studio
Voz, Julia Oliveira, Walace Jone, Zamir Mendes, Sabores Prestígio, Alex
da Suprema, Hamoa, Restaurante
Alho e Sal, Oriente Tabacaria, Banda
Delta 9, Estudio do Vanderlei, além de
um deputado e quatro vereadores de
sua cidade.
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estupro de vulnerável

Crianças até 11 anos são as maiores vítimas
Jovens são os que mais sofrem abuso sexual: 3.820 casos em dois anos em Mato Grosso
Por Jefferson Oliveira

C

rianças com até 11 anos de
idade são as maiores vítimas
de estupro de vulnerável em
Mato Grosso, de acordo com
dados da Coordenadoria de
Estatística e Análise Criminal
da Secretaria Estadual de Segurança Pública
(Sesp). Em 2016 e 2017, o número de vítimas
de até 11 anos que sofreram estupro de vulnerável chegou a 1.207, enquanto vítimas de 12
a 17 anos o número foi de 844.
O crime estupro de vulnerável é considerado qualquer conduta sexual, com ou sem
consentimento com menores de 14 anos, e estende-se a vítimas que podem estar em alguma
situação considerada vulnerável, como, por
exemplo, apresentar problemas mentais ou
estar sob efeito de droga ou bebida alcoólica.
A Promotoria de Infância e Juventude de
Cuiabá, por meio do promotor José Antônio
Borges, explica que mesmo quando há consentimento trata-se de uma violência presumida, pois a criança ou adolescente menor de
14 anos não possui plena consciência de seus
atos.
“Esse consentimento é nulo. O fato de ele
manter relações com uma menor de 14 anos já
caracteriza uma violência em si. Não faz diferença dizer que pegou na marra e que botou
uma arma na cabeça”, argumenta o promotor.
Em Cuiabá, no ano de 2016 o número de
vítimas foi quatro vezes maior que em Várzea Grande. Enquanto na capital as vítimas
até 11 anos foram 124, no município vizinho
esse número chegou a 33. Somados os crimes
com vítimas até 17 anos, os delitos que envolvem violência sexual com menores no Estado
chegam a 3.821 casos registrados em 2016 e
2017.
Entre os crimes estão estupro de vulnerável, estupro, tentativa de estupro, abuso de
incapazes, ato obsceno, violação sexual mediante fraude, aliciar, assediar, ou constranger
criança ou adolescente com o intuito de prática libidinosa, favorecimento à prostituição e
exploração sexual e armazenar ou trocar conteúdo de sexo envolvendo menores por meio
de aplicativos, entre outros.
Em 2017 o Circuito Mato Grosso retratou o perfil dos pedófilos que abusam sexu-

almente de menores, e especialistas constataram que geralmente os acusados procuram
crianças mais vulneráveis, depois analisam o
perfil e família antes de iniciar uma investida
criminosa.
“Geralmente eles se apresentam como
amigos, iniciam uma conversa, fazem elogios,
brincadeiras, passam a ganhar confiança da
vítima antes de iniciar a conversa com a real
intenção. A partir do momento em que se cria
uma intimidade e confiança com o alvo, o pedófilo começa a realizar os pedidos de fotos,
conversas mais aprofundadas até o momento em que intima a vítima para um encontro
real, em que geralmente é abusada”, comenta
Eduardo.
Segundo especialistas e pesquisadores do
tema, em geral o pedófilo é manipulador, intimidador e dissimulado a ponto de culpar a
própria vítima por facilitar o crime ou a sociedade por não impedi-lo.
O abuso sexual de menores pode ocorrer
de forma discreta pelos pedófilos abusadores;
de forma impulsiva, invasiva e violenta no
caso dos pedófilos molestadores situacionais,
mas é extremamente cuidadosa e premeditada no caso dos pedófilos molestadores preferenciais, que usam a manipulação como arma
para ganhar a confiança de suas vítimas e são
extremamente eficazes em conquistar o con-

trole sobre elas, revelam as especialistas, já
indicando os diferentes perfis de criminosos.
Além dos estupros e tentativas, outro tipo
de ocorrência com maior incidência são os
casos de aliciamento de menores: em 2016 e
2017, somaram 277 ocorrências. Entre os casos, o que dificulta é o atendimento às vítimas,
de acordo com Marcivon Nunes, conselheiro
tutelar, do 2º Conselho Regional do Pedra 90,
em Cuiabá. Ele informou que todos os casos
que chegam ao conhecimento da equipe são
analisados e apurados para que, havendo culpados, os mesmos possam ser punidos e responder pelos crimes.
Atualmente, Cuiabá possui 30 conselheiros tutelares divididos em seis conselhos, sendo cada um atuando com cinco profissionais.
O conselho da Regional Pedra 90 atende 58
bairros, inclusive os localizados em zonas rurais da capital. Marcivon explicou que mesmo
com a distância e dificuldades de logística, o
conselho tem sido atuante.
“Ao receber alguma denúncia, vamos até
o local do fato e averiguamos se a informação
é procedente ou não. Sendo procedente, por
exemplo, em casos de abuso sexual, levamos
até a delegacia, em seguida ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exames e,
sendo constatado o abuso, a vítima é levada a
uma unidade de saúde para tomar os remédios

e evitar doenças venéreas e, em seguida, encaminhada ao psicólogo, para a denúncia ser
confirmada ao Ministério Público (MP)”.
De acordo com o conselheiro, quando fica
provado que os responsáveis do menor sabiam
dos abusos ou os mesmos praticavam atos
contra as crianças e adolescentes, é apresentado um plano B ao MP, que seria um outro
lar para o menor, que seria de algum parente
mais próximo ou, não havendo isso, a vítima
é encaminhada ao promotor para ele designar
um acolhimento.
Um dos casos mais chocantes registrados
em 2017 foi o do pastor Paulo Roberto Alves,
52, detido após abusar sexualmente de uma
menina de 11 anos e oferecer R$ 100 à tia dela,
de 16 anos, para ela não falar sobre o crime.
A adolescente de 16 anos confessou que
o pastor ligou para ela durante todo o dia insistindo para sair com ela e a sobrinha e que,
depois de muita insistência, elas acabaram cedendo ao desejo dele.
O criminoso foi até a residência delas e as
levou para um condomínio no Jardim Itália,
onde ele mora e, segundo a adolescente, foram
os três para o quarto dele. Lá, ele manteve relação sexual com a criança de 11 anos e a de
16 anos apenas assistiu ao ato.
No final do abuso, ele deu R$ 100 para a
adolescente e R$ 50 para a criança. Os policias
foram até a residência do suspeito e o prenderam em flagrante. Na delegacia, as vítimas o
reconheceram. Ele responderá aos crimes de
estupro de vulnerável e também corrupção ativa de menores.
Este ano, uma criança de seis anos foi estuprada por um tio dela em um matagal, no bairro Jardim das Palmeiras, em Várzea Grande
(região metropolitana de Cuiabá). A criança
precisou passar por uma cirurgia de reconstrução vaginal devido à violência sofrida.
Dois dias depois de cometer o crime, o suspeito foi preso pela Polícia Militar escondido
embaixo do sofá de uma residência no bairro
Novo Paraíso II, em Cuiabá, depois de ter sido
denunciado pelo crime de estupro de sua sobrinha de seis anos.
Em conversa com a polícia, o homem confessou o estupro e disse ter praticado o ato
contra a sobrinha porque estava sob o efeito de
álcool. O acusado foi encaminhado à delegacia para serem tomadas as medidas cabíveis.

COMBATE ÀS FACÇÕES

Falso justiceiro e sem arrependimento
José Elgy Alves Silva, 31, foi preso na quinta-feira (10) em Campo Novo do Parecis por ter cometido ao menos cinco homicídios na região
Por Jefferson Oliveira

“U

ma pessoa fria que
não mostra nenhum
tipo de remorso ou
arrependimento dos
crimes que cometeu”, assim o delegado Adil Pinheiro de Paula classifica José Elgy
Alves Silva, 31, que foi preso na quinta-feira
(10) em Campo Novo do Parecis (396 quilômetros de Cuiabá) por integrar facção criminosa e ter cometido ao menos cinco homicídios na região.
Em conversa com o jornal,
o delegado Adil Pinheiro, que
preside o inquérito, relatou
que José encontra-se preso
com dois mandados de prisão preventiva contra ele,
sendo um por homicídio
consumado e outro por tentativa de homicídio.
“Há um mandado de prisão
preventiva pela morte de Ezequiel
da Silva Pemper, uma preventiva por
tentativa de homicídio contra Cícero José do
Santos, no dia 30 de abril deste ano, e uma
por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito”, informou o delegado.
O corpo de Ezequiel, que era natural do
município de Vale do Paraíso, cidade da região central de Rondônia, foi localizado no
dia 8 de maio em um matagal na área rural do
distrito de Marechal Rondon, onde a vítima
morava e havia desaparecido desde o dia 1º
de abril.
Ezequiel era filho de um casal de servidores públicos em Vale do Paraíso e, segundo
o seu irmão Edson Pemper em entrevista à
imprensa de Rondônia, trabalhava em uma
fazenda onde fazia manutenção em colheitadeira, manipulação de herbicidas, compras na

cidade e também como auxiliar de cozinha.
Segundo Edson relatou, no dia em que desapareceu, Ezequiel estava com uma quantia
em dinheiro entre R$ 2 mil e R$ 2,5 mil, e
também havia comprado um celular Moto G5,
que desapareceram e até o momento não foram localizados.
A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) identificou um dos quatro restos
mortais encontrados na zona rural de Campo
Novo do Parecis. Trata-se de José Cícero Barbosa da Silva, de 38 anos. Ele foi identificado
por meio da comparação das digitais com o
prontuário civil de uma das pessoas
desaparecidas vítimas de uma facção criminosa que age na região.
Após ser detido, José foi
ouvido pelo delegado e alegou
que cometia os crimes contra
usuários de drogas e suspeitos
da pratica de pequenos furtos e
roubos na cidade e que estava
fazendo justiça.
“Ele alega que estava fazendo justiça, que as pessoas mortas
cometiam roubos e furtos na região e
inclusive uma das vítimas já teria praticado
roubo contra ele. Em momento algum demonstrou arrependimento dos crimes e não
estava preocupado em ir para a cadeia”, pontua o delegado.
O delegado confirmou à reportagem que as
vítimas identificadas até o momento possuíam de fato passagens pela polícia.
Ainda segundo o delegado, José é ex-militar do Exército, onde serviu na cidade de
Caiacó, no Rio Grande do Norte. “Ligamos
para confirmar a veracidade dos fatos, pois
ele disse que serviu o Exército e obtivemos a
confirmação; inclusive o mesmo foi enviado
ao Haiti, onde cumpriu a missão de paz, e ele
narra com muita frieza os acontecimentos”,
explicou Adil.

Em foto que circulou nas redes sociais e
que levou à prisão de José, ele aparece ao lado
de uma caveira em uma região de mata, fazendo pose referente a uma facção criminosa, à
qual ele nega participar. O delegado informa
que investigações comprovam que ele atuava
como o “disciplina” da facção, ou seja, o responsável por aplicar penalidades.
“Ele nega a sua participação na facção criminosa, porém já temos provas até por meio
de celular que ele é membro da organização,
inclusive mandou uma foto em um grupo de
Whatsapp que só tem membros. O crânio que
aparece ao lado dele na foto, segundo o assassino, pertence a um adolescente de 17 anos
que ele matou, porém só teremos essa confirmação após exames da Politec”, contou.
Os outros restos mortais foram enviados

para identificação e necropsia no setor de antropologia forense do IML de Cuiabá. “Estamos aguardando o resultado final para concluir as investigações. Contra ele no total há
seis crimes. Três já possuem mandado de prisão preventiva, outros três devem ter o inquérito concluído até sexta-feira (18)”, revelou.
O delegado contou também que outras
pessoas estão sendo investigadas pela participação nos crimes: “Uma certeza que já
temos é que ele não agia sozinho, há mais
pessoas envolvidas e estamos trabalhando
para prender esses suspeitos. As investigações continuam”.
José atuava como empresário no município. Era dono de duas borracharias e uma
boate em Jaciara, com faturamento mensal
declarado de R$ 22 mil.
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CONTRA AGENTE PÚBLICO

Primeira instância decide improbidade
A decisão foi do STF, que definiu que o foro por prerrogativa de função não é extensivo às ações de improbidade

APRESENTA:

Por STF

N

a sessão da última quinta-feira,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por
maioria de votos, que a Corte
não tem competência para processar e julgar ação de improbidade administrativa contra agente político.
O foro por prerrogativa de função previsto na
Constituição Federal em relação às infrações
penais comuns, segundo os ministros, não
é extensível às ações de improbidade administrativa, que têm natureza civil. O Plenário
negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão do relator originário,
ministro Ayres Britto (aposentado) na petição
(PET) 3240, na qual determinou a baixa para
a primeira instância de ação por improbidade
administrativa contra o então deputado federal
Eliseu Padilha, por atos praticados no exercício
do cargo de ministro de Estado.
O debate sobre o tema estava suspenso desde 2014, quando o ministro Teori Zavascki (falecido) – que passou a relatar o caso à época
– votou no sentido de dar provimento ao agravo para reconhecer a competência do STF para
processar e julgar ação de improbidade. Ele
reconheceu o duplo regime sancionatório, ou
seja, o fato de um agente estar sujeito a crime
por responsabilidade não excluiria a sua responsabilização também por improbidade administrativa. No entanto, estendeu o foro às ações
por improbidade por entender que, embora não
tenham natureza penal, mantém característica
de ação criminal.
O julgamento foi retomado na sessão desta
semana com voto-vista do ministro Luís Roberto Barroso, que divergiu do relator. O ministro
citou decisões do STF sobre o tema que tiveram como fundamento, especialmente, entendimento firmado pelo Plenário no julgamento

da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2797, quando foi
declarada a inconstitucionalidade
da Lei 10.628/2002 – que equiparava a ação por improbidade
administrativa, de natureza cível,
à ação penal e estendia aos casos
daquela espécie de ação o foro por
prerrogativa de função.
Segundo Barroso, os agentes
políticos, com exceção do presidente da República, encontram-se
sujeitos a um duplo regime sancionatório e se submetem tanto
à responsabilização civil pelos
atos de improbidade administrativa quanto à responsabilização
político-administrativa por crimes de responsabilidade. “Não
há qualquer impedimento à concorrência de esferas de responsabilização distintas”, disse. Para o
ministro, a tentativa de imunizar
os agentes políticos das sanções
da ação de improbidade administrativa a pretexto de que essas seriam de absorvidas pelo
crime de responsabilidade não tem fundamento
constitucional.
A respeito da extensão do foro por prerrogativa de função em relação às infrações penais
comuns às ações de improbidade administrativa, o ministro esclareceu que a suposta gravidade das sanções para estes atos, previstas no
artigo 37, parágrafo 4º, da Constituição Federal, “não reveste a ação de improbidade administrativa de natureza penal”. A fixação de competência da Justiça de primeiro grau para julgar
ação de improbidade, ressaltou Barroso, “além
de constituir fórmula republicana, é atenta às
capacidades institucionais dos diferentes graus
de jurisdição para a instrução processual”.
Por fim, o ministro destacou que o agente
público não merece privilégio no tratamento,
mas proteção institucional, e sugeriu ao Legislativo a criação de um foro centralizado para
julgar as ações de improbidade administrativa.
“O exercício da função pública para as pessoas corretas e decentes passa a ser um projeto
de risco, porque a pessoa deixa o cargo e passa

ARTIGO

Alerta Consumidor: responsabilidade
de empresas aéreas

A

s viagens aéreas se tornaram
uma excelente alternativa para o
pouco tempo que as pessoas têm
para se locomover seja a trabalho,
para passear ou outras finalidades. A rotina diária composta por trabalho, estudo
e descanso, nos leva a buscar meios para
não perdermos tempo. Sendo assim, o meio
mais prático e rápido para se locomover em
médias/longas distâncias, utilizado pelos
cidadãos, é o aéreo.
Contudo, existe uma série de direitos
que envolvem e protegem o cidadão de
práticas abusivas por parte das companhias
aéreas, uma delas é com relação ao auxílio
que deve ser prestado quando o indivíduo
tem seu voo atrasado, é dever da empresa
fornecer a adequada informação acerca do
voo, bem como prestar assistência material
ao consumidor.
Nessa esteira a relação companhia aérea
e passageiro é abarcada pelo Código de
Defesa do Consumidor, sendo assim, existe
relação de consumo e as tutelas protetivas

Willian Mattje
é formado em Direito pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, atualmente é advogado na área criminalista.

do referido código podem ser utilizadas em
prol do passageiro.
Outrossim, a Anac (Agência Nacional
da Aviação Civil) estabelece na Resolução
141/2010 os seguintes direitos do consumidor, a ver:
a) manter o passageiro informado a cada
30 minutos quanto à previsão de partida dos
voos atrasados;
b) a partir de 1 hora de atraso fornecer
ao passageiro acesso à internet e a um
telefonema, ou qualquer outro meio de
comunicação;
c) a partir de 2 horas de atraso fornecer
assistência material no que tange à alimentação do passageiro;
d) a partir de 4 horas de atraso deverá
fornecer acomodação ou hospedagem e
transporte do aeroporto ao local de acomodação. Se você estiver no local de seu domicílio, a empresa poderá oferecer apenas o
transporte para sua residência e desta para
o aeroporto, bem como a reacomodação ou
reembolso.
Essas são imposições feitas pela Anac e
que devem ser seguidas pelas companhias
aéreas, que dever prestar esses serviços de
assistência material aos seus passageiros
sem serem requisitadas para tanto.
O não cumprimento dos itens acima
expostos implica em que podem ser indenizados pelas empresas aéreas, esses são
alguns pontos primordiais que devem ser
seguidos pelas companhias aéreas e que
o consumidor deve ter conhecimento para
exigir seus direitos.
Nesse sentido é o entendimento da
Turma Recursal do Estado do Paraná no
Enunciado N. 4.1, a ver:
Enunciado nº 4.1- Cancelamento e/ou
atraso de voo – dano moral: o cancelamento e/ou atraso de voo, somado ao descaso
e relapsia da companhia aérea quanto à
demonstração da causa e forma de administração do incidente, enseja reparação
por danos morais.
Faça valer o seu direito consumidor.

anos defendendo a demanda”.
A divergência aberta pelo ministro Roberto
Barroso foi seguida por maioria de votos, ven-

cido o relator, ministro Teori Zavascki. O ministro Alexandre de Moraes não votou por ter
sucedido o relator na Corte.

TINHA SIDO ADVERTIDO

2ª Turma mantém justa causa a
trabalhador que cometeu infrações
Por TRT/MT

P

or diversas vezes, um trabalhador
da rede de lojas de calçados em
Sinop voltou atrasado do intervalo
para almoço. Em outras ocasiões,
deixou de bater o ponto e por mais de
uma vez fez horas extras sem autorização.
Advertido e até suspenso por conta dessas
ocorrências, novamente descumpriu suas
obrigações não anotando o ponto naquela
segunda-feira, 26 de agosto, dia em que foi
demitido por justa causa.
Inconformado, o ex-empregado recorreu à Justiça do Trabalho questionando,
entre outros pontos, a modalidade da
dispensa que o deixou sem direito a receber aviso prévio e férias proporcionais, a
multa de 40% sobre o FGTS (bem como o
seu saque) e também sem poder requerer
seguro-desemprego.
O processo foi julgado na 2ª Vara do
Trabalho de Sinop, onde o trabalhador teve
a justa causa afastada sob o entendimento
de que a empresa não indicou com precisão
qual a conduta teria sido o motivo para se
aplicar essa que é a mais alta penalidade
permitida a um empregador infligir a um
empregado. Desta forma, a atuação da
empresa teria configurado duplicidade de
punições, pois o trabalhador já havia sido
sancionado anteriormente.
A empresa recorreu então ao Tribunal
Regional do Trabalho de Mato Grosso (TRT/

MT) argumentando ter agido corretamente
tendo em vista a reiterada desídia do trabalhador, suficiente para enquadrá-lo no previsto no artigo 482, alínea “e”, da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), que relaciona
quais as justas causas para o término do
contrato de trabalho.
Ao reanalisar o caso, a 2ª Turma do TRT
concluiu que a conduta adotada pela empresa
foi adequada, pois atendeu aos requisitos
de razoabilidade, gradação e assertividade
na aplicação das medidas de seu poder
disciplinar.
A conclusão se baseou na comprovação
das diversas vezes que o trabalhador fora
advertido e posteriormente suspenso por
variados motivos, demonstrando assim seu
desleixo para com os deveres de seu contrato
de trabalho. “No caso dos autos, restou patente a ruptura do vínculo obrigacional por
falta grave do trabalhador, consubstanciada
em incúria habitual culminando em pontual
negligência apenada com o desligamento
motivado”, afirmou o relator do recurso, desembargador Roberto Benatar, acompanhado
de forma unânime pelos demais magistrados
da 2ª Turma.
Desta forma, a demissão por justa causa
foi mantida, decisão que não pode mais ser
modificada uma vez que o prazo para apresentação de novos recursos se encerrou no
dia 16 de abril.

CULTURA

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

A

Banda se apresenta
nesta quinta na Casa
do Parque a partir das
21h. Com músicas que
vão de 1930 aos anos
2000, são blues, jazz e
clássicos do rock com
Amy Winehouse, Janis Joplin, BB King,
Jimi Hendrix, Adele, Eric Clapton,
Robert Johnson, Cranberries, Raul
Seixas e muito mais. A banda de Blues
mais charmosa de Mato Grosso vem
com Camila Blues (Camila Fidelis no
Vocal), Peppers Boy (Fabricio Pimenta
na Guitarra) e Mr Resner(Robson
Resner no Vocal e Gaita de Boca).
Chame os amigos e a carta de vinhos
para esta noite imperdível! INFO: (65)
3365 4789 e 98116 8083

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA
MAUAL 2018

A

MAUAL – Mostra de Audiovisual Universitário da América Latina do
Cineclube Coxiponés da UFMT é indiscutivelmente hoje a mais autoral
vitrine audiovisual em Mato Grosso. Produtores e diretores independentes do
Brasil e da América Latina enviam seus trabalhos para a competição anual.
Nessa quinta-feira, 17 de maio, às 19h, no Auditório do Centro Cultural
da UFMT, será aberto o processo de inscrições para a 17ª edição da Mostra.
Na ocasião, serão exibidos os curtas-metragens mato-grossenses e boliviano premiados
na MAUAL 2017. Realizada pelo Cineclube Coxiponés da Universidade Federal de
Mato Grosso através da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência da UFMT, a 17ª
MAUAL conta com a parceria dos cursos de Radialismo e de Cinema & Audiovisual da
UFMT e da Associação Mato-grossense de Audiovisual (MTCINE). Poderão participar da
Mostra Competitiva da 17ª MAUAL realizadores universitários (estudantes, professores
e técnicos administrativos) e independentes (realizadores autônomos ou ligados a

produtoras independentes, de acordo com as normas da ANCINE) que tenham lançado
curtas audiovisuais entre os anos de 2017 e 2018 e que não tenham sido inscritos ou
exibidos em edições anteriores da MAUAL. Cada realizador poderá se inscrever em uma
única modalidade (universitária ou independente) e participar do processo de seleção da
MAUAL com até dois curtas. O período de inscrições vai até 17 de julho. Uma comissão
de seleção avaliará os curtas inscritos a partir de critérios relacionados à adequação às
normas do edital (disponível no site www.mostrauniversitariaufmt.com), à originalidade e
criatividade das produções. Os selecionados para a Mostra Competitiva serão divulgados
a partir de 18 de setembro. A MAUAL 2018 acontecerá entre os dias 26 e 30 de novembro
no Auditório do Centro Cultural da UFMT. Confira nesta quinta a noite de lançamentos!
Entrada gratuita.
INFO: (65) 3615 8349

II SEMANA DA IMAGEM – FOTOGRAFIA CRIATIVA

O

C I R C U I T O M AT O
GROSSO, numa parceria
com a UNIC Pantanal,
convida a todos para este
inspirador momento em
nossa capital. Entre os
dias 23 e 25 de maio, os
alunos do CST em Fotografia realizarão a
II Semana da Imagem – Fotografia Criativa
na UNIC Pantanal, localizada no piso 2 do
Pantanal Shopping, em Cuiabá. O evento,
contará com Mesa-Redonda sobre Fotografia
Criativa, participação de diversos fotógrafos
profissionais, oficina e mostra. Confira abaixo
a programação na íntegra. As vagas da oficina
são limitadas e os interessados deverão se
inscrever no link https://bit.ly/2ji8vXp
A participação neste evento é aberta à
comunidade, com vagas limitadas, mediante
inscrição gratuita: os interessados deverão
acessar o formulário eletrônico https://bit.
ly/2reW16y e curtir a fanpage do evento @
semanadaimagemunic, onde a programação
completa também se encontra. Para participar
basta levar como ingresso social uma caixa
de leite UHT para reverter em doações a uma
instituição filantrópica. Participe! INFO: (65)
98124 8523 e 98443 7047

Durante todos os dias do evento, estará acontecendo uma Mostra de Fotografia
Criativa, com a curadoria de Camila Brandão
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QUERMESSE NA PRAÇA
Foram dias de celebrações em torno da festa do Senhor Divino, uma festa secular da nossa
lendária Cuiabá. Dia 20 de maio às 17h a Santa
Missa, procissão no Centro Histórico levando
as bênçãos do Espírito Santo aos quatros constados da cuiabania. Reviver essas festividades
com as bênçãos do Senhor Divino na Cuiabá da
fé é uma grande prova de que Deus está presente nos corações cuiabanos. A quermesse com
as barracas de cardápios diferentes parece um
verdadeiro festival gastronômico no solo cuiabano, é uma coisa de encher os olhos da gula
com diversos sabores diferentes. Esse encontro
vai acontecer na Praça Alencastro, lá vai haver:
salgados, maria-isabel, paçoca, bobó de galinha,
vatapá, strogonoff, revirado, doces, tortas, enfim
as delícias servidas são feitas com amor com as
famílias cuiabanas. Festa do Senhor Divino é um
verdadeiro encanto das almas cuiabanas.

ALA JOVEM

Por Rosemar Coenga

DESCANSO À BANDEIRA
Eu adoro as mensagens do Espírito Santo,
acho tão confortante ouvir a palavra que brota
da alma. Durante algumas peregrinações em alguns órgãos públicos, achei uma tremenda falta de educação por parte de algumas pessoas
que continuavam em seus computadores e nem
olhavam para o rosto da gente com um sinal de
gratidão e respeito a uma festa tradicional como
a Festa do Espírito Santo. Muitas vezes eu sou
abordado por outros segmentos de outras religiões, ouço as palavras porque naquele momento

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

D

eborah Ellis é uma ativista ligada aos movimentos feminista e pacifista, Ellis já teve
suas obras traduzidas em 17
línguas, tendo-se tornado internacionalmente conhecida no
Brasil pela publicação de “A viagem de Parvana: mais histórias
de uma garota afegã” (2006) e “A
outra face: história de uma garota afegã” (2009), ambos publicados pela Editora Ática. As obras
são resultado de uma viagem ao
Afeganistão que a autora fez em
1997, retratam as aventuras de
uma menina afegã chamada Parvana, e estabelecem uma reflexão sobre a condição feminina
num país dilacerado pela guerra
e conduzido pelo fundamentalismo islâmico dos talibãs.
Parvana, a adolescente afegã
que se travestiu de menino para
poder ajudar a família sem despertar suspeitas durante o regime do Talibã, acaba de perder
seu pai. Sozinha e desamparada,
percorre o país para reencontrar
sua família em meio a cidades e
lugarejos destruídos pelos conflitos, desolados pela pobreza
e marcados pela desesperança.
No caminho, encontra um bebê,
um garoto mutilado e uma órfã.
Juntos, eles passam por diversos
lugares devastados, repletos de
miséria e falta de esperança.
Para a sua criação, a autora se
inspirou em depoimentos reco-

Crianças em
guerra
lhidos em campos de refugiados no Paquistão, país vizinho ao Afeganistão. O objetivo
de Ellis era desencadear o debate sobre regimes totalitários, igualdade de condições
entre homens e mulheres e outros temas
relevantes sem, no entanto, abandonar o
tom intimista e a qualidade literária.
Segundo a premiada escritora brasileira
Ana Maria Machado, membro da Academia
Brasileira de Letras, Ellis teve sucesso em
sua empreitada ao abordar com simplicidade um tema tão importante quanto a diversidade cultural e os direitos das mulheres.
Para Ana Maria, a linguagem do livro "não
é de jornalista, nem de professora, nem de
quem esteja fazendo um discurso político.
É sempre o tom de quem conta bem uma
história, de perto, colada na personagem. E,
apesar disso, informa, ensina e desperta a
solidariedade".

Por João Manteufel Jr.

CALDO CULTURAL

CUIABÁ FESTEIRA
A Cuiabá, terra de Isabel Campos, Lenine
Póvoas, Lélio Duarte, Martha Arruda, de muitos
outros baluartes que deixaram as suas marcas
do bem e do amor, continua sendo uma cidade
festeira. Quando eu me refiro à “Cuiabá festeira”,
a capital gira em torno das grandes celebrações,
das festas religiosas, das noites animadas de encontros de diversos segmentos da sociedade. E
assim vivermos numa cidade humana e hospitaleira, que muitas vezes não é amada por alguns
políticos que falam dela e deixam má impressão.
Cuiabá, ela é festeira, sendo protegida por seu
padroeiro Senhor Bom Jesus de Cuiabá, pela luz
do Espírito Santo, pelo Santo festeiro da Cidade
Verde São Benedito, uma capital em que reinam
a fé e a alegria na hospitalidade cuiabana. Aplausos Cuiabá!

João Carlos Manteufel,
Publicitário, cineasta, pai do
João, da Maria e do Francisco.

i

mpressionante como o amor prevalece.
Mesa de almoço de Dia das Mães de família grande é sempre uma festa. Festa
gastronômica, que mistura o peixe pescado pela manhã, com legítimo Xixo gaúcho, a uma espetacular panceta de porco
recheada, com uma festa de assuntos, conversa
sobre política, quem vota e quem não vota em
não sei quem, que a religião é assim, a outra é
assado, que quem não veio é isso, é aquilo, que
tudo aquilo é muito bom e a gente ama muito
tudo isso.
– Eu cansei de dar murro em ponta de faca,
tia. Vou largar mão de política e pensar na minha família. E só! Cansei! – disparo, depois de
uma pergunta normal do dia a dia.
Às vezes esquecemos do hoje pensando
no amanhã e relembrando o passado, mas
de repente cai a ficha. Que vida boa a gente
tem. Comida, graças a Deus, não falta, minha mãe que ajuda em tudo, minha avó ainda viva. É verdade, temos a sensação que
vivemos para pagar as contas. Mas não é de
todo verdade.
– Eu que sou velha, já tenho mais de 60.
Já tenho que me conformar. Agora você?????
Faça-me o favor! Pra mim é se contentar
com muito pouco. O Brasil não está com
nada! E não vai mudar nunca!
A questão não é só a questão de estarmos muito atrasados. A questão é que somos muito novos. Novos em tudo. Possu-

Por Iracema Borges

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

fui tocado por Deus, isso é um sinal de respeito
e educação. Esta é uma prova de que as pessoas deveriam saber respeitar a fé, a tradição de
um povo, principalmente numa cidade chamada
Cuiabá, que recebe a todos de braços abertos e
ela continua sendo a capital da religiosidade e da
hospitalidade. Tenho pena dessas pessoas que
se encontram com os corações endurecidos, sem
esclarecimento nenhum em saber que o Espírito
Santo é Deus. A bandeira do Divino sempre será
o vermelho do amor e o branco da paz.

www.circuitomt.com.br

VIDA INTERIOR

CADEIRA DE BALANÇO

Por Carlinhos Alves Corrêa

CUIABÁ, 17 A 23 DE MAIO DE 2018

Iracema Irigaray N. Borges, mãe
de 3 anjos, ama comer tudo com
banana, coach pelo ICI- SP, sonha
em dar cursos na África, Índia,
EUA, onde o destino a levar.
cultura@circuitomt.com.br
iracemairigaray@hotmail.com
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ocê já parou pra perceber como
anda o seu ritmo? Uma forma
bem simples é tentar parar por
alguns minutos, sem fazer absolutamente nada, apenas respirar
e se observar. Venho observando que a maioria
não consegue parar fisicamente, começa a balançar um dos pés, pega o celular, olha, guarda, pega de novo, olha de novo e às vezes passa uma, duas, até três horas em redes sociais.
Esta semana iniciei uma turma nova e percebi
a agitação de uma das alunas, mexia na apostila, conversava com o colega, olhava o celular, e

Dia das Mães
ímos 130 anos de abolição da escravatura. Num
contexto histórico, 130 anos são uma poeira.
Uma país que tem 500 anos, menos que uma biblioteca europeia. O Brasil precisa ser passado
por ciclos, que o dinheiro não compra. Sempre
fomos, e somos, uma colônia de exploração.
– Ah... tia... não sei se queria morar em outro
país não... – dispara Joãozinho.
Todos param para escutar.
– Ah... primeiro não vai ter meus amigos. Segundo, vou ter de falar outra língua.
– Mas isso é até que é bom, né – comenta tia
Lúcia.
– E terceiro, lá não tem a chácara, não vai ter
essas reuniões de família.
Esse Joãozinho. Fico emocionado. Talvez
muito vinho.
– Papaizinho do meu coração? Coloca Coca
pra mim – me puxa pelo braço Maria.
O assunto muda. Joãozinho pega a bola na
varanda, joga pra rua e começa a jogar com
Francisco. Acena pra eu ir jogar também. Como
diria Madre Teresa de Calcutá: “Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora a sua
força”.

Cuide do seu
ritmo
no momento em que ela conseguiu parar fisicamente o cansaço tomou conta dela e ela mal
conseguia ficar de olhos abertos. Sim, o ritmo
acelerado me protege da dor a curto prazo,
mas não é sustentável. Em algum momento o
corpo vai dar sinais, começa com gripes, torcicolos, sinusite, insônia e vai se intensificando
até pararmos. Mas existem pessoas bem resistentes, não adoecem no físico e a doença vai
direto pra alma. Vão perdendo o gosto pelas
coisas simples como olhar o céu, ler um poema,
escutar um amigo, abraçar sem transar, estarem presentes. Geralmente focam no físico, vivem para o trabalho, andam sempre na moda,
bebem ou usam drogas e não se aprofundam
em nenhuma relação, vivem de prazer momentâneo. Todos transitamos nestes dois cenários
e o ritmo acelerado faz com que percamos a capacidade de avaliar o gosto da vida, a maioria
come de forma acelerada, nem lembra o que
comeu, resultado? Nunca está satisfeito. Estamos transitando pela vida como zumbis. O que
fazer? O primeiro passo é examinar o próprio
ritmo, como anda a sua vida? Rezar, planejar,
ter lazer, buscar o autoconhecimento, se tornar
responsável por essa experiência humana na
Terra tem sido o chamado, como já repito há
algum tempo, o mundo precisa de gente viva.
Fique bem.
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garimpo cultural
Por Luiz Marchetti
O INCOMPLETO ARAKI >
Sexo, Vida e Morte nas Obras de Nobuyoshi Araki é a primeira
grande retrospectiva nos Estados Unidos sobre a carreira do prolífico fotógrafo japonês. Nobuyoshi Araki trabalhou por quase 50
anos desafiando o papel da intimidade na fotografia. São fotografias
sexualmente explícitas desenhando a vulnerabilidade do amor e da
perda. Mais de 400 livros, 150 estampas e 500 centenas de polaroides estão à vista – explorando conceitos como obsessão, ritual,
kinbaku-bi e sentimentalismo. No Museu do Sexo, em Nova York,
até 31 de agosto. INFO: (212) 689 6337

SHOW "ABRE ALAS" DE MELVIN SANTHANA >
O cantor, compositor e multi-instrumentista paulistano apresenta
seu primeiro disco solo, ABRE ALAS, com elementos do R&B, samba,
afro-beat, hip hop e rock progressivo aqui em Cuiabá no Espaço
Metade Cheio. Vamos todos conferir na próxima sexta-feira 25 de
maio às 21h30 por apenas 10 reais. Participação especial: Karola
Nunes e Pacha Ana. Você não pode perder. INFO: (65) 99642 3700

www.circuitomt.com.br

Você pode participar do Garimpo Cultural submetendo

CURSO DE FOTOGRAFIA PARA INICIANTES >

sugestões para o seu evento, sua pesquisa artística, livros
ou oficinas. Mande para marchetti@circuitomt.com.br
TERCEIRO ENCONTRO DE DEUSAS, BRUXAS E LOBAS! >
É uma palestra vivencial sobre os arquétipos do feminino e como
eles influenciam nossa
vida: nossas escolhas,
profissão, dinâmicas
emocionais e relacionamentos. A palestra com
a Astróloga Maria Eunice
Sousa promete também
uma aula de Astrologia
básica. Será na próxima
quinta-feira 24 de maio,
às 19 horas, no Espaço
Magnólia, Rua 24 de
Outubro, 937 em Cuiabá.
Valor 38 reais. Faça a
inscrição pelo telefone,
vagas limitadas. INFO:
(65) 98123 0880

IX SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA CULTURAL >

Entre os dias 26 e 30 de novembro de 2018 ocorrerá no campus de Cuiabá da UFMT a nona edição deste Simpósio que visa
divulgar pesquisas originais e suscitar debates em torno de temas
já consagrados no âmbito da História Cultural. A intenção é gerar
reflexões acerca de perspectivas teóricas e metodológicas, que
dão base para os campos de interlocução do historiador cultural.
O Simpósio pretende explorar uma temática de grande interesse
para os historiadores, a saber: CULTURAS – ARTES – POLÍTICAS
/ Utopias e distopias do mundo contemporâneo: 1968 – 50 anos
depois. Todo o cronograma, custos e a programação estão no site
http://gthistoriacultural.com.br/IXsimposio/cronograma.php

O curso será com o Fotógrafo Lucas Lemos, neste sábado 19
de maio das 8h às 10h e das 15h30 às 17h30, no SINDJOR-MT,
Rua do Carmo, 55, no bairro do Baú. Pela manhã, haverá uma
aula teórica levantando o primeiro contato do aprendiz com
a fotografia, sua história e técnicas: como se usa a câmera
profissional, modos de disparo, composição, iluminação, foco,
exposição, enquadramento e direção. Durante a tarde, a turma
sai em campo para colocar em prática o que foi apresentado.
É indicado que o participante leve uma câmera, mas não é
obrigatório. Haverá uma câmera para a prática. Investimento
de 99 reais. INFO (65) 99947 5181
JANETE MANACÁ >

Você está convidado para o lançamento da trilogia desta
talentosa autora. São três livros de poesias, “Deusas Aladas”,
“A Última Valsa” e “Quando a Vida Renasce do Caos”. A noite de
autógrafos será na quarta-feira 23 de maio às 20 horas, na Choperia do Sesc Arsenal. A entrada é gratuita. Chame os amigos
e vamos prestigiar esses lançamentos! INFO: (65) 99975 3398
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Edmilson é arquiteto
e festeiro oficial da
Praça Popular
cultura@circuitomt.com.br

a

nossa querida e amada cidade de
Cuiabá recebeu umas das melhores
homenagens neste sábado passado,
no Cenarium Rural.
Rumo ao aniversário de 300
anos da capital mato-grossense, foi realizada
uma verdadeira viagem no tempo da nostalgia
dedicada aos de “chapa e cruz” e aos que escolheram viver aqui.
Com grandes parcerias, o evento ocorreu sob
a direção do Instituto Cultural América, com extrema dedicação e eficiência nesta brilhante festa
que marca os nossos bons tempos de Cuiabá.
O evento da Cuiabania resgatou dos anos 60
aos 90, uma época de glamour desde os cenários,
homenageando as tradições locais, com shows
de Pescuma, Henrique e Claudinho, DJ Vasco Neves e finalizando com a magnífica Banda Mega-

www.circuitomt.com.br

ron. Participação especial do Ballet Caroline e do
Grupo de Teatro Cena Onze.
Os convidados puderam reviver com muita
emoção as paisagens de Cuiabá de antigamente
com reproduções com perfeição do Clube Sayonara, Clube Dom Bosco, Clube Feminino, Choppão, antiga lanchonete Beto Lanches, Santa Rosa
e o fenômeno Panaceia que veio encenar os anos
90 com um furacão que só deixou lembranças e
saudades a uma sociedade fiel.
Tudo aconteceu com músicas que ficaram
memorizadas por uma enorme geração, culinária típica que se perpetua como a maria-izabel
com farofa de banana, revirado cuiabano, caldo
de feijão, pastel e os doces caseiros.
Umas das grandes estrelas da decoração foi a
nossa banana-da-terra, e todos os convidados levaram como uma lembrança desta grande Noite
da Cuiabania.
Este evento foi projetado desde novembro
de 2017 através do Núcleo de Ações Voluntárias
do Governo do Estado de Mato Grosso, INCA e a
Comissão Estadual Cuiabá 300 anos com a Secretaria do Estado de Cultura e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A coordenadora geral da
Comissão Estadual Cuiabá 300 Anos foi a nossa
querida e competente Cely Almeida.
Sou muito grato por ser homenageado pelo
reconhecimento profissional como Arquiteto
que me dedico há mais de 30 anos a Cuiabá, cidade que me acolheu de coração aberto.
Parabéns a esta maravilhosa Noite da Cuiabania, meus aplausos.
www.facebook.com/arqedmilsoneid

Por Theresa Piraja

Cuiabania

FENG-SHUI

Por Edmilson Eid

TENDÊNCIAS
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Theresa é arquiteta, consultora
de Feng Shui e pregadora oficial
de quadros de amigos
fengshui@circuitomt.com.br
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emos que preparar o ambiente para receber a energia que
nos vem, fazendo alguns ajustes para que seus efeitos sejam

A energia é
inteligente
sentidos no nível físico. Assim feito, libera
e ajusta o local, e se cria um fluxo energético com harmonia.
A energia é inteligente. Para que ela
seja manifestada é preciso a vontade interior. No momento em que estamos fazendo a entrada da energia em nossas casas, não podemos deixar que sentimentos
como raiva, inveja, medo e outros sentimentos nocivos perturbem esta tarefa tão
sublime.
Para vestir e atrair a harmonia é preciso que se faça no físico aonde o invisível
se manifesta isto é: energias telúricas e
cósmicas adentrarem adequadamente aos
nossos ambientes. Tem que ser feito com
amor e sabedoria, cuidando sempre dos
elementos e objetos, observando se estes
têm a vibração necessária para a atração
que almejamos.
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Instituto Brasileiro de Museus
(Ibram) comemora os 200 anos
de museus no Brasil. São hoje
3.800 instituições museais inscritas no Cadastro Nacional de
Museus, dentre elas a Casa Barão de Melgaço, imóvel que acolhe o Instituto Histórico e
Geográfico de Mato Grosso e a Academia Mato-grossense de Letras. Tudo começou com
D. João VI que ao chegar ao Brasil criou, em
1818, o Museu Real, hoje Museu Nacional da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Em 1882, houve a inauguração da “Exposição Antropológica Brasileira” que comemorou, também, o aniversário da Princesa
Isabel. Lá estavam Pedro II, a imperatriz
Tereza Cristina e a aniversariante. A gran-

de atração foi a presença de índios que, nus,
eram destaques no museu junto a artefatos
e fósseis.
Índios Botocudos, os espécimes vivos da
exposição. Foi inevitável o tumulto provocado pelos visitantes diante das vitrines que
exibiam pessoas como um zoológico. Naquele último sábado de julho, os índios foram retirados do local e, no mês seguinte, estavam
novamente expostos, desta vez na quinta de
São Cristóvão, com a apresentação de cantos
e danças para um seleto grupo de estudiosos
e cortesãos. Em setembro, ao fim do evento,
os indígenas puderam retornar às aldeias do
rio Doce, Minas Gerais.
Hoje, os indígenas não estão mais expostos em vitrines, mas nos mapas da fome
(Inep) e da violência (Cimi), a se encontrar
com as camadas da população não indígena
mais desfavorecidas do Brasil. Na moção da
Associação Brasileira de História Oral, aprovada na Unicamp, no último 4 de maio, leuse: “os indígenas enfrentam os interesses do
agronegócio e do extrativismo predatório,
muitas vezes acobertados por milícias e forças policiais. A situação das populações indígenas torna-se ainda mais vulnerável diante
do enfraquecimento da Funai e do avanço da
bancada ruralista.”
Que em Cuiabá, os museus sejam reabertos e possam “assumir a construção e
ampliação de diálogos, visando o desenvolvimento sustentável em todas as frentes”, de
acordo com a proposta do Ibram para os museus brasileiros.

Por Wania Monteiro de Arruda

Anna é doutora em História,
etnógrafa e filatelista.
cultura@circuitomt.com.br
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Por que temos mais
fome à noite do que
pela manhã?

NUTRITIVA

Por Anna Maria Ribeiro Costa
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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

sso pode se dar pela forma que nosso organismo trabalha, ou seja, pelo
ritmo circadiano ou seu relógio biológico. Isso é muito individual e está
relacionado com a produção de alguns
hormônios que regulam a fome e a saciedade. É maravilhoso saber que esse relógio
pode ser modificado pelo nosso estilo
de vida (alimentação, sono e exercício
físico). Na maioria das pessoas esse
relógio está, digamos assim, “codificado” para ter mais fome à noite. Ao
acordar temos um maior nível de
um hormônio chamado cortisol,
é ele que nos desperta, é ele que
mantém o açúcar no sangue mais
elevado para se adaptar ao jejum
enquanto dormimos e assim diminui o apetite. Também acordamos
com um nível maior do hormônio leptina que dá mais saciedade e é produzido à
noite, e a diminuição de grelina que é o hormônio que nos dá fome. Consumir grandes
volumes de alimentos durante o jantar e
muito tarde também contribui para a redução do apetite pela manhã. O café da
manhã, não necessariamente, precisa ser
a principal refeição “coma como um REI”
e em alguns casos pode até ser dispensável. Entretanto, muitos estudos científicos
têm demonstrado que consumir um café
da manhã rico em fibras, proteínas e car-

boidratos bons é importante para a redução
do apetite ao longo do dia e para o equilíbrio
do nosso relógio biológico. Por isso, planeje
um excelente lanche da tarde, pois se você
comer apenas uma fruta não conseguirá fazer
um jantar leve à noite. Uma estratégia que é
muito interessante é consumir um lanche à
tarde mais reforçado entre as 16h e 17h, com
proteínas (ovo, iogurtes naturais e de búfala,
atum, sardinha, carne moída ou fatiada, frango etc., fibras como aveia, linhaça, chia, sementes de abóbora e girassol, e carboidratos
bons como frutas, raízes, pães integrais e de
fermentação natural. Pode também, se gosta
muito de doce, comer nesse horário um chocolate rico em cacau, aproximadamente de
30 a 40 g, 70% ou mais de cacau e algumas
castanhas.
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urante a festividade em honra ao
Senhor Divino realizada em Cuiabá,
inquestionavelmente, a presença da
banda musical era e ainda é presença aguardada e certa pelos devotos
nos dias que marcam a visita da bandeira à cidade. Não se sabe ao certo qual foi a primeira
banda a marcar presença nas visitações do Senhor Divino em Cuiabá, mas, se olharmos pelo
viés histórico, certamente a presença fora de
bandas militares.
A música é a mais delicada forma do homem
encontrar a espiritualidade e essa verdade já
era considerada pelos mais antigos religiosos e
espiritualistas de nossa humanidade; não é de
se estranhar que todas as religiões da Terra se
valham da musicalidade para expressar o sentido da fé e da crença. Se unirmos a concepção desenvolvida na semana anterior em nossa coluna
sobre as insígnias, perceberemos que, enquanto
as insígnias representam a presença do Divino
ao nosso lado, a banda que as acompanha é a
anunciadora dessa presença que se aproxima
de nossos trabalhos, escolas e residências, nos
oferecendo a presença insubstituível daquele
que É.
Durante uma das visitações que pudemos
acompanhar da bandeira do Divino alguém falou “... a bandeira do Divino é Cristo que bate
em nossas portas para entrar e fazer morada.
E essa batida é o som dessa banda que sinaliza
a distância aquele que se aproxima”, uma ver-

Por José Carlos Branco

REFLEXÃO DA ALMA

dade profunda dita em poucas palavras. Aos
sons profissionais dos instrumentos de sopro e
percussão muitas esperanças são criadas, a fé é
renovada e corpos se arrepiam enquanto hinos
do passado e do presente são tocados evocando
a luz que habita em todos nós, dando fundo musical às cores branco, vermelho e dourado que
tomam conta do coração de nossa cidade nessa
época do ano; sob os dedos musicais de Deise,
Davene, Dilzemar, Alessandra, Kate, Tico e companhia, o Senhor Divino é louvado já há mais de
década levando seus devotos à reflexão daquilo que ele representa para os seus filhos. São
Francisco fez de sua vida um exemplo de amor
às criaturas e às suas manifestações exatamente por reconhecer que Deus se mostra através
de seus filhos. As liturgias, os ritos nos mostram
exatamente isso: só é possível encontrarmos a
Deus por meio das suas maravilhas que se manifestam no próximo. É urgente desenvolvermos
em nós a sensibilidade espiritual, a capacidade
de enxergarmos o divino através de suas manifestações diretas e indiretas e, nesse sentido, as
artes são uma ponte por onde aquele que está
buscando a espiritualidade pode se aproximar
do belo cuja fonte é Deus. Nesta semana quando nos preparamos para a Celebração de Pentecostes e vivenciamos a última semana da tradicional Esmola do Senhor Divino, louvamos ao
Divino Ser por manifestar-se a nós por meio de
suas maravilhas e rogamos que ele, em sua misericórdia, abençoe aqueles que nos permitem
aproximar-nos dele, pelas suas vidas e ou pelas
suas obras, afinal de contas, a música já nos diz
“Deus é brasileiro” e o hino reafirma “o Divino
Espírito Santo é de Cuiabá”, dessa forma, não há
o que temer, mas sim, muito a agradecer. Viva o
Senhor Divino!!!

José Carlos Branco é
empresário
cultura@circuitomt.com.br
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felicidade, sentido máximo do
bem-estar da alma, hoje e por
longos períodos vem me acompanhando em harmonia celestial,
pois consegui juntamente com
meus amores terrestres equilibrar nossas
evoluções no presente ciclo de vida. Não foi
fácil, pois os compromissos eram enormes,
mas suplantamos.
Hoje, o amor e a caridade em ajudas maiores se sobrepõem a qualquer interesse pessoal ou egocêntrico de meus amores terrenos,
tanto materiais como espirituais. Nossas autorizações superiores em levar auxílios, por
perdas prematuras, nos fazem tomar responsabilidades até então desconhecidas e nos
dão forças divinas para amenizar corações.
O grande amor que nos une há milênios
nos aconchegou novamente por complementações ou desvios no caminhar evolutivo eterno. Como também nos direcionou a prática da
caridade por entendimentos a partidas prematuras de entes queridos. Nosso passamento por esse processo amadureceu e fortaleceu
competências para essa nova missão: equilibrar e apaziguar corações e mentes feridas.
Inicialmente, por iniciativa de minha mãe,
uma pequena semente da saudade foi lançada aos pés de Maria Santíssima, germinando com a força máxima da energia de seu
coração materno, suplantações por minha
ausência sofrida. Dos altos, aos pés de Jesus,

Por Jacqueline Haddad

Cristian Siqueira, ou Karaiman, é
Sacerdote Umbandista, fundador do
MUC, estudante de Direito e amante
de tudo que envolva o mundo astral.
cristi-siqueira@hotmail.com

O Espírito Santo
é de Cuiabá!
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uando o assunto é gravidez, as dúvidas são muitas e a insegurança em
dar à luz fora de casa é ainda maior.
Mulheres brasileiras que vivem no
exterior estão sempre compartilhando suas experiências, sendo essencial para ajudar a superar barreiras longe de casa.
A bandeira que hoje se levanta na Europa é
por partos com menos intervenções médicas,
menos padronização e uso de medicamentos. O
foco é mais humanizado e volta mais atenção ao
que a gestante quer, sente e precisa. Cada corpo
tem seu tempo de reagir e suas necessidades.
Nos países mais desenvolvidos da Europa, o
parto normal é regra e a cesárea é feita apenas
em situações de emergência. Esse roteiro contribui com a diminuição dos casos de violência obstétrica, situações de abuso ou negligência por
parte de profissionais de saúde contra mulheres,
na gestação, durante ou logo após o parto.
Cada canto do mundo tem suas peculiaridades. Embora cada país tem sua legislação, suas
regras e culturas, inclusive dentro da União Europeia (lei única), alguns bebês obtêm a nacionalidade automaticamente ao nascer ou a dupla
cidadania.
Mas no caso de uma gravidez inesperada, o
mais importante do que saber sobre cidadania,
é saber como funciona o sistema de saúde para
estrangeiro, o pré-natal e parto. Se o sistema
de saúde é gratuito, parcialmente gratuito, se
os planos de saúde privados aceitam a mulher
grávida (a maioria não aceita), ou se tem longa
carência.
Segundo pesquisas, hoje os países modelos no atendimento ao parto na Europa são Inglaterra e Holanda. A Inglaterra adota práticas
cientificamente comprovadas de atenção às gestantes, e a Holanda pelos cuidados oferecidos

Por nossas
mamães
intercedi permissões para amenizar suas dores. Tive permissão para me tornar um filho
alado presente e, juntamente com sua vontade pétrea, criarmos um recanto de conciliações por ausências queridas. Estava criado
o Evangelho das Mães, posteriormente por
minha vontade, Consagração da Vida. Hoje,
esse nosso cantinho do céu na terra acolhe,
como já acolheu inúmeros corações feridos
que buscaram o equilíbrio nos exemplos de
minha mãe.
A chegada do Dia das Mães, apesar de cultuarmos ininterruptamente esse dia, nos leva
a intensificar energias de amor aos seus corações, mamães...
Hoje, me sinto no orgulho de juntamente com meu pai, exemplo de força e teimosia
por entender minha partida, poder repassar
a vocês entendimentos, sabendo da certeza
de ser uma ajuda a mais ao fortalecimento e
compreensão de nossas ausências.
Busquem, como meu pai e minha mãe, trazer seus filhos vivos e junto a vocês. Façam o
que eles pedem, usem do direito de pais para
cobrarem todo o apoio e compreensão necessária para suplantações espirituais e materiais. Nossas permissões por atendimentos
são infinitas, pois reincorporados de nossas
competências milenares de vidas passadas,
possuímos atendimentos superiores.
Não deixem que as saudades e ausências
de nosso invólucro material matem nossa
verdadeira essência, a de sermos seus filhos e
de, principalmente, sermos filhos do mesmo
pai: Deus!...
Pratiquemos então, ao que meu querido pai lindamente posiciona: “alegres
saudades!...”.
A todas vocês mamães, pela representação do seu dia, levem o amor de todos os seus
filhos. E ao mesmo tempo, abençoem o coração de cada um de nós.
Por seus amores eternos:
Marco Antonio Nardez Branco (espírito)

Cuiabá, Semana das Mães/2018
Psicog.:. Zécarlos

Violência ou obstetrícia
humanizada – parto no
exterior
após o parto, com serviço domiciliar e incentivo
à amamentação.
Kate Middleton, duquesa de Cambridge, sete
horas após dar à luz, de parto normal, apareceu
esplêndida com seu bebê nos braços, usando sapatos de salto alto e cumprimentando a imprensa e o público, e voltou para casa. Com certeza
chamou a atenção do mundo e das brasileiras.
Ela faz parecer “tão normal”, tão “indolor”. Bom,
no Reino Unido, quando não há complicações no
parto, seja aristocrata ou plebeia, a mãe é liberada seis horas após o parto.
Os partos são classificados por graus de risco,
o que determina se a gestante será acompanhada só por parteiras ou só pelo ginecologista. As
parteiras fazem curso superior e são especializadas no parto normal (na água, sem água, com
gás, sem gás). O grau de risco também define se o
parto precisa ser feito em um hospital. Partos em
casa ainda são muito comuns.
Os agendamentos precisam acontecer com
muita antecedência; a agenda do médico sempre prevalece sobre a tua; você não tem acesso
aos telefones particulares do médico, mesmo na
urgência; e mesmo fazendo todo o atendimento
pré-natal com o médico e/ou obstetra, na hora H,
sendo parto natural, te atenderão aqueles que estão de plantão. E por não ter uma relação próxima com a médica e obstetra que as acompanham,
muitas grávidas procuram a ajuda de uma doula
(pessoas que oferecem suporte emocional, tiram
dúvidas, orientam as gestantes) para dolce attesa
(gravidez serena).
No Brasil a liberação após o parto normal
sem complicações é de 24 horas, e em cesáreas,
o mínimo são 48 horas. E enquanto o mundo levanta bandeira para partos mais humanizados,
em casa, com parteiras e doulas, o Brasil é líder
mundial em cesáreas, com 43%, e nas maternidades privadas, 85% dos nascimentos ocorrem
por meio de cirurgia.
Como tudo na vida, cada indivíduo tem uma
experiência, e o parto no exterior é uma delas.
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Minha amiga Lenyse Dorileo – no centro – e a sua grande e linda
família no domingo passado, Dia das Mães, e início da novena de
Santa Rita, pois ela é rainha da festa deste ano. Já anotem, pois
no dia 22 de maio tem festão na paróquia de Santa Rita, que começa às 18h com a procissão, às 19h missa e às 20h30 a grande
festa. Mais informações 3624-9277. Viva Santa Rita!

www.anamariabianchini.com.br
instagram: @anamaria_bianchini

Fake news, você propaga?
Então, tecnologia não é magia e tem gente que acha que é
um mundo meio mágico e acredita em absolutamente tudo que
lê nas redes sociais. Juro que me cansa de uma tal forma que
eu pego um ranço eterno dessa pessoa chata. Podia até que a
achasse legal antes, mas quando começa a mandar montes e
montes de fake news eu excluo, bloqueio nas redes sociais e
começo a olhar com outros olhos na vida real. Como eu, acredito
que várias outras pessoas façam da mesma forma. Portanto,
mais do que nunca, vamos tomar cuidado para não sermos
"chatos sociais". Af, me cansa absolutamente a falta de noção
do ser humano. Falei?!
Como detectar fake news:
1- Sempre verifique que o site de notícia tem o cadeado
verde;
2- Confie em fontes de grandes jornais e revistas de reputação ilibada;
3- Confie se outros grandes veículos de mídia estão divulgando a mesma matéria;
4- Verifique as fontes de onde a informação foi obtida.
... né? #ficaadica!

Na semana que vem, dia 25, minha xará queridíssima
Anamaria Mesquita Correa da Costa vai comemorar seus
7.0 com toda bossa e bom gosto que ela possui. Na foto
com o filho, meu amigo Gustavinho Correa da Costa, que
está à frente de toda a organização da bigparty. Vai ser
lindo, Lorinha supermerece!

Shopping realiza evento de entrega de chaves
para lojistas
Com coquetel assinado por Leila Malouf, o Shopping Estação
Cuiabá oficializará a entrega das chaves aos lojistas hoje, quinta-feira
(17). A comemoração celebra uma etapa muito importante do empreendimento, dando um passo para a realização deste grande sucesso.
O evento contará com a presença de todos os lojistas, imprensa
e autoridades da região, que poderão visitar o empreendimento em
primeira mão. A iniciativa possibilitará aos lojistas iniciarem os
projetos para que todas as lojas, entre âncoras, megalojas e satélites,
abram suas portas juntamente com o shopping, em setembro de 2018.

Casal número 1 da capital de MT, Marcia e
Emanuel Pinheiro na festa da cuiabania rumo
aos 300 anos de Cuiabá, que foi organizada
pelo governo de MT. Sou fã da competência e da
cumplicidade deste supercasal!

Sobre a BRMALLS
A BRMALLS é a maior empresa integrada de shopping centers
do Brasil. A BRMALLS é a única empresa nacional de shopping
centers com presença nas cinco regiões do Brasil, atendendo aos
consumidores de todas as classes sociais no país.
... contando os dias. Vou lá!

Neste espetáculo, com textos totalmente novos e atuais, Diogo
brinca com os acontecimentos do momento no país e no mundo,
além de abordar com irreverência temas cotidianos como o uso da
tecnologia no dia a dia, relacionamentos, profissões, entre outros.
Escrito e dirigido pelo próprio comediante, em "Antes Que Eu
Me Esqueça", Diogo divide com os espectadores o motivo da escolha do nome do show: "sou muito distraído e esquecido. Costumo
esquecer quase tudo e isso já me rendeu boas e divertidas histórias
que agora vou poder compartilhar com meu público no palco".
Seguindo a linha do stand up anterior "Partiu Portugal", o "Antes que Eu Me Esqueça" também será totalmente interativo, com
a participação da plateia. Textos com toques regionais, incluindo
histórias, hábitos e particularidades comuns aos moradores da
cidade que o recebe continuam presentes, porém com uma novidade: o público agora poderá falar o que pensa da sua cidade.
Em tempo: vai ser no Teatro da UFMT, dia 20, domingo, as
19h. Preços: R$ 30 até R$ 60 / ingresso solidário: quem levar um
litro de óleo de soja em prol da Santa Casa paga meia.
Vendas: www.megabilheteria.com / Casa de Festas Shopping
Goiabeiras e Pantanal / Classificação: 14 anos

Sou uma pessoa ligadíssima ao bom gosto. Juro que
me emociona. Como este jardim executado pelas irmãs
supercompetentes Luciana e Ana Clarissa Wolff, da
Wolff Garden. Simplicidade e requinte ao mesmo tempo,
tudo claro e bem colocado. Parabéns pelo talento!

Dia 26, na outra semana, vai acontecer o evento Senepol na
Brasa – Senepol é a uma raça de gado, este da foto junto ao
criador e organizador do evento, Fabio Mello. Muitas atrações e
1.400 kg de carne. Sigam no insta
@senepolnabrasa e saibam tudo! Eba, eu vou!

Diogo Portugal apresenta seu novo stand up em
Cuiabá

O Palácio da Instrução é um monumento tombado
como Patrimônio do Estado, desde 1983. Nele,
funciona a Biblioteca Pública Estadual e muitas
exposições artísticas. Que tal fazer um programa
cultural pela cidade e ir visitar o Palácio? Venha você
também descobrir Cuiabá!

Para alegrar a vida...
"Não é que as pessoas felizes são gratas. As pessoas gratas é
que são felizes."
... simples, tão simples, assim ... sejamos sempre gratos! Boa
semana amigos-leitores. Um beijo!

