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O sonho da saúde para todos em MT

ARQUIVO CMT

Nesta edição o Circuito Mato Grosso buscou decifrar como
está o atual Sistema Único de Saúde (SUS) de Mato Grosso
que atende 85% da população. Considerado um dos pontos
frágeis do atual governo de Pedro Taques, o SUS é responsável
por garantir o bem-estar de cerca de 2,8 milhões de pessoas.
Sem concurso público há 15 anos, o desaparelhamento deste
sistema é um problema que deve ser olhado com atenção, pois
revela uma questão muito mais política do que orçamentária: o
emprego errôneo de verbas em áreas estratégicas para votos e
não para o cumprimento da missão do SUS, garantir o acesso
da saúde a todos.
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ENTREVISTA DA SEMANA

OPERAÇÃO BÔNUS

Bruno Cidade

MPE recusa pedido de
liberdade de réus
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VIAS FECHADAS

Prefeitura autoriza bairros
a fechar ruas sem saída
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Wellington Fagundes
abre o jogo no circuito
O senador que há dois meses se lançou pré-candidato ao
governo do Estado e aumentou o tom das críticas que sempre
teceu ao governador Pedro Taques (PSDB) é o entrevistado
desta semana do Circuito Mato Grosso. Fagundes negou
qualquer tipo de rixa pessoal com o chefe do Executivo e
garantiu que suas discordâncias são de ordem diretamente
política e institucional. Inquirido se é antigo o desejo de ser
governador, desconversou, dizendo que o momento exige e
os companheiros de partido o colocaram na posição de précandidato. Ainda assim, não fechou totalmente as portas à
possibilidade de ampliar seu grupo de alianças.
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ESPORTE

Biomecânica auxilia
desempenho de atletas

ROGÊ ALÉM
Pan.1

TRAGÉDIA

Aumenta registro de mortes
no trânsito de Cuiabá
Pan.2

ANALOSINTÉTICO é o terceiro trabalho em estúdio
do cantautor Rogê Além. Um projeto contemplado pelo
edital Circula MT, realizado pela SEC-MT. A turnê
ANALOSINTÉTICO em Mato Grosso termina na quinta
31 de maio no Teatro do SESC ARSENAL, às 20h. Você
está convidado. Entrada franca, com retirada de ingressos a
partir das 19h. INFO: (65) 3616 6901. Além desta e de outras
dicas culturais, no CULTURA EM CIRCUITO desta edição, a
escritora Marília Beatriz Figueiredo Leite sublinha três livros
que você merece conhecer!
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A

história de quem usa o
Sistema Único de Saúde
(SUS) é marcada por
“esperas”. Espera para ser
atendido, espera para fazer o
agendamento, espera para sair os exames. Mas
ela é também marcada por desconhecimento
e desinformação de como funciona a sua
burocracia.
O SUS é um dos maiores serviços públicos
de saúde do mundo. Poucos são os países
que oferecem o atendimento universal a
toda sua população. Em Mato Grosso, ele é
responsável por garantir o bem-estar de cerca
de 2,8 milhões de pessoas.
Nesta edição, o Circuito Mato Grosso traz
como é viver do SUS em Mato Grosso.
A demora em os atendimentos, a falta
de infraestrutura, a falta de serviços e a
politicagem no meio disso tudo. A proposta
é ir além dos problemas e também buscar
caminhos que indiquem como melhorar um
dos sistemas de saúdes mais democráticos
do mundo, mas ainda ineficiente em sua
execução. A forma como os políticos,
justamente os responsáveis pela destinação
dos recursos da saúde, estão se organizando
para as eleições 2018 e a rixa entre o senador
Wellington Fagundes e o governador Pedro
Taques são focos da Entrevista da Semana.
Ainda sobre o uso de recursos públicos,
veremos a tentativa de relaxamento da
prisão dos acusados da Operação Bônus, que
causaram desvios de até R$ 30 milhões no
Departamento Estadual de Trânsito e como
a imprudência ao volante tornou-se um dos
piores inimigos da saúde pública em MT.

“O próximo governador terá que ter essa capacidade exatamente de conversar
bastante, dialogar com todos os setores político-partidários e sociais do estado,
porque o desafio de ganhar a eleição será um grande desafio, mas governar
será ainda maior.” Wellington Fagundes (PR), pré-candidato ao governo do Estado, que já
assegurou o apoio de seis partidos de oposição à reeleição do governador Pedro Taques (PSDB).

“Tornar público o fato de que uma pessoa não tem mais nenhum tipo de proteção
é realmente quase um crime. É como me botar numa jaula de leões esperando
que eu seja executada.” Juíza aposentada Selma Arruda (PSL), que é pré-candidata ao Senado,
ao comentar a notícia de que sua escolta armada fora revogada pela Comissão de Segurança do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

“Na minha opinião, o MP, nesse caso específico da Operação Bereré, Bônus, não
está analisando os fatos em relação a mim. Está analisando a pessoa. Wilson
é muito orelhudo, é feio, fala bastante, magricelo, é de um partido que eu não
gosto.” O deputado estadual Wilson Santos ao comentar o seu nome na lista de denunciados pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) no caso da Operação Bereré.

“Eu não estou com pressa nisso, porque nós já pagamos em abril, vamos analisar junto com a Secretaria de Gestão, o secretário Rui, a Casa Civil,o secretário
Júlio Modesto, e aí resolveremos isso.”Governador Pedro Taques ao comentar a decisão
do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que impediu o pagamento do Reajuste Geral Anual
(RGA) aos servidores públicos.

“Sempre defendia Taques, pensei que ele iria fazer o grande governo que este
Estado necessitava, mas infelizmente o Pedro se transformou em um monstro.” Deputado estadual Zeca Viana (PDT) sobre o governador Pedro Taques (PSDB) em entrevista
exclusiva ao Circuito Mato Grosso.

“Nossas rodovias são insuficientes, mal conservadas, não pavimentadas, não duplicadas. Isso exige
um grande investimento e isso, nos últimos anos,
foi escasso. Os investimentos se deram em benefício da conta bancária dos banqueiros nacionais.”
Presidenciável Álvaro Dias, do Podemos, em reunião com o
setor do agronegócio na sede da Federação da Agricultura
e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato) em Cuiabá.

#bombounarede

Alexi Lubomirski-Reuters

O sonho do atendimento
universal
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entre aspas

#CASAMENTO REAL
Assunto em todos os lugares foi o casamento do príncipe Harry com a
atriz Meghan Markle no sábado (20). A cerimônia foi transmitida na televisão e foi considerada um símbolo de laço entre a tradição e a modernidade, já que diversos protocolos foram quebrados para que este casamento
acontecesse. Lotada de celebridades, a emocionante cerimônia misturou
elementos tradicionais e modernos. Meghan, considerada feminista, seguiu
a tradição iniciada pela princesa Diana, em 1981, e não pronunciou a palavra “obedecer” durante os votos. A duquesa – como agora é chamada – usou
vestido mais simples que o de Kate (cunhada), com um véu de cinco metros.
Na cabeça, uma tiara de diamantes da rainha Mary, feita em 1932.

fatos da semana

TCE determina suspensão
de pagamento da RGA aos
servidores do Estado

O

havia determinado a suspensão, tornou a argumentar que a
RGA traz problemas financeiros
para Mato Grosso e infringe a
Lei de Responsabilidade Fiscal
ao pressupor ganho real aos
salários dos servidores públicos
estaduais. A constatação, disse,
se deu após análise do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) dos dois últimos
anos e perceber que a revisão
deste ano apresentou percentual superior ao INPC.
Vários conselheiros falaram
sobre gasto excessivo do governo com folha de pagamento. Interino como o relator, o
conselheiro Luiz Henrique Lima
chegou mesmo a comparar a
situação de Mato Grosso à da
Grécia.

reprodução

Tribunal de Contas
do Estado (TCE), que
havia determinado
a suspensão do pagamento da
Revisão Geral Anual (RGA) aos
servidores do Estado, manteve sua decisão, proferida na
semana passada, após recurso
do governo julgado em sessão
ordinária da terça-feira (22). Os
conselheiros do TCE ponderaram que as dificuldades financeiras do Estado se sobrepõem
ao acordo entre o governador
Pedro Taques e os servidores
estaduais, agora sem o direito à
parte de recomposição anual de
seus salários.
Como praticamente todos
os conselheiros foram afastados, a relatoria ficou com o
interino Isaías Lopes. Ele, que

União deveria partilhar
recursos arrecadados de
forma mais honesta, diz Dias
“Nós vamos completar 30
anos da Constituição dia 5 de
outubro e a federação não cabe
no Brasil”, afirmou Álvaro Dias,
senador e pré-candidato à Presidência da República pelo partido
Podemos, durante evento em
Cuiabá. Segundo ele, a reforma
no sistema federativo é essencial
e precisa ser focada em uma melhor distribuição de recursos, que
hoje se concentram nos cofres da
União. “Os encargos foram repassados aos estados e municípios e
os recursos não foram repassados
de forma compatível para atender as demandas geradas com a
transferência desses encargos.
Então, a reforma do sistema federativo, acoplada à reforma do
sistema tributário, é um avanço
necessário”, observou o senador.
Questionado a respeito da re-

cente aprovação de alterações na
Lei Kandir pela Comissão Mista da
Câmara e Senado, o presidenciável disse que a legislação também
se inclui na reforma tributária e
destacou que esta é uma “questão
que seria colocada como a guerra
fiscal”. Ele chegou a afirmar que a
reforma não acontece porque não
é de interesse dos governantes,
que “temem perder receita”. As
alterações na lei têm como reflexo o aumento no valor do Auxílio
Financeiro para Fomento das Exportações (FEX), e, caso aprovada
pela Câmara e Senado, o valor
anual, que hoje é fixado em R$ 3,9
bilhões, passa a R$ 6,05 bilhões
apenas para Mato Grosso. No entanto, para Álvaro Dias, esta seria
uma medida para “atenuar” a situação econômica, mas que não a
resolveria por completo.

Dodge recomenda a Fux
‘descer’ denúncia contra
Blairo Maggi
A denúncia de Blairo Maggi
por corrupção ativa deverá ir do
Supremo Tribunal Federal (STF)
para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ). Este é o resultado do parecer da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, com base
no julgamento que restringiu o
foro privilegiado a parlamentares federais. Para ela, o ministro
Luiz Fux deve declinar a competência para julgar a peça criminal e remeter os autos para uma
instância abaixo da sua. Maggi é
denunciado num suposto esquema de compra e venda de vagas
de conselheiros no Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso
(TCE-MT). O suposto beneficiário
seria o ex-deputado e conselheiro
Sérgio Ricardo, que foi denunciado pelo mesmo crime e também
por lavagem de dinheiro. Atu-

almente, ele está afastado da
corte por determinação do Fux.
O ministro tinha enviado do STF
para a PGR um documento para
saber se “descia” ou não a denúncia no dia 11 de maio. A dúvida
veio logo após o Supremo impor
um novo entendimento de que
senadores e deputados federais
só podem ser julgados em dois
casos: se eles cometerem algum
delito relacionado ao cargo legislativo ou durante o seu período
de mandato. No dia 14 de maio,
Dodge respondeu que, no seu entendimento, os supostos crimes
praticados não aconteceram durante o mandato de Blairo como
senador e nem estão relacionados ao mesmo, e considerou que
a nova medida deve ser aplicada
a Maggi, já que ele é senador licenciado.
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PÉROLAS
FALEIROS X SELMA
A ex-juíza Selma Arruda disparou “adjetivos” mirando o seu, até pouco tempo atrás, companheiro na
7ª Vara, Marcos Faleiros. Em tom de crítica, Selma
o classificou como leniente, garantista e emendou
dizendo que o ex-colega “absolve fácil”. No grupo
dos juízes, em meio ao mal-estar que as declarações
causaram, um deles saiu fora da curva ao dizer o seguinte: “Faleiros deveria sentir-se honrado com tais
adjetivos: leniente (calmo, suave); absolve fácil (porque o ônus é da acusação; se não provou, a absolvição
deve ser leve e fácil...”), no que foi acompanhado por
muitos. Faleiros, longe de querer entrar numa rinha
com a ex-colega, teria solicitado que a Associação
dos Magistrados não emitisse manifestação oficial
sobre o ocorrido.
SEM ESCOLTA
As bocas de Matilde, porém, comentam que Faleiros
pode ter sido definitivo para a retirada da escolta da
ex-juíza Selma Arruda, já que faz parte da Comissão
de Segurança do Tribunal de Justiça do Estado – responsável por suspender o custeio de proteção a ela.
A Comissão é presidida pelo desembargador Carlos
Alberto da Rocha e alegou em seu relatório final
que a nova rotina de Selma é incompatível com o
protocolo de segurança exigido. Frequentar eventos
de grande aglomeração é um deles. Segundo estudo
do serviço de inteligência, o risco atual da ex-juíza
não seria maior que o de outros magistrados na ativa
e por isso não há por que manter a escolta a expensas
do Estado. Em nota, Selma declarou que vai recorrer
da decisão.
TAQUES DE SAIAS...
Ainda sobre Selma Arruda, a grande aposta é que
ela entre na 2ª vaga ao Senado. Na 2ª, no sentido
de que capta eleitores de quase todas as castas políticas. Mulher, ex-juíza que ganhou holofotes ao
julgar casos históricos de corrupção e personalidade linha-dura, Selma lembra muito o Pedro Taques
de 2010. Ele tinha a prisão de Arcanjo no currículo

como promotor federal, discurso novo e reputação
ilibada. É a história que deve se repetir, com êxito.

VISITANTES ILUSTRES

SUSPENSÃO DE RGA
O TCE-MT acatou, por unanimidade, a medida
cautelar que determina ao governador suspender o
pagamento de 6,39% da RGA durante sessão na última terça-feira (22). O reajuste salarial dos servidores
estaduais foi uma das grandes polêmicas do início do
governo de Pedro Taques, que justificou que o Estado
não teria condições orçamentárias de custeio. Agora,
seis meses depois do início do pagamento, os servidores terão que esperar um pouco mais para recuperar
as perdas da inflação.
TAQUES, O MAIS REJEITADO
Uma das primeiras pesquisas de popularidade entre os
futuros candidatos ao governo trouxe um dado nada
confortável para o atual governador Pedro Taques
(PSDB). Os números do Instituto Voice indicaram
uma rejeição de 26%, sendo o mais rejeitado entre os
pré-candidatos. É notório que um candidato com índice de rejeição superior a 30% dificilmente ganha um
pleito. Considerando as margens de erro da pesquisa,
a posição atual de Taques não é nada confortável.

M

auro Savi recebeu visitas ilustres no Centro de Custódia de
Cuiabá na semana que passou... Jayme Campos e Mauro Mendes teriam ido garantir apoio ao deputado – segundo disseram
fontes da Coluna que estavam por lá... Contaram que Savi estava
se exercitando no campo esportivo quando foi informado da
chegada dos amigos. O deputado encontra-se preso desde o dia
9 de maio após ser deflagrada a Operação Bônus.

Sobe

DESCE

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 11,2% em Mato
Grosso no ano passado.

Mais de 109 mil pessoas entraram em pobreza extrema no
Centro-Oeste em 2017.

Roubos diminuem 42% em Várzea Grande e 36% em
Cuiabá .

Mulheres mato-grossenses ganham R$ 638,00 a menos que
os homens.

Balança comercial já supera 25,3 bilhões de dólares na
parcial de 2018.

Em 2017, dos 48,5 milhões de jovens entre 15 a 29 anos, 23%
não trabalhavam nem estudavam ou se qualificavam.

CARTA CONVITE
PEÇAS PARA VEÍCULOS

O Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de Lucas do Rio Verde
(SAAE) avisa da licitação para
registro de preços visando contratação de pessoa jurídica para
fornecimento de peças/acessórios
para frota de veículos do SAAE. A
inserção de propostas no sistema
será feita pelo site www.bll.org.br,
das 10h de 25/05 até as 18h do
dia 06/06, no horário de Brasília.
Já o início da sessão pública de
disputa será no dia 07/06, às 10h,
também no horário de Brasília, no
site e na sede do SAAE. O edital
completo pode ser conferido na
página http://www.saaelrvmt.
com.br.
COMPRA DE CONTAINER

O Conselho Regional de Medicina (CRM-MT) avisa sobre o
pregão presencial nº 02/2018,
cuja modalidade é Menor Preço.
O objeto da licitação é a escolha
da proposta mais vantajosa para
a contratação de empresa especializada em fornecimento de um
container de seis metros em aço
galvanizado, com pintura interna
e externa, revestimento interno,
rede elétrica, prateleiras e com
ar-condicionado, para atender as
necessidades do órgão. A licitação
será realizada no dia 4/06, às
14h, na sede do CRM, localizada
na Rua E, s/nº – Centro Político
Administrativo, em Cuiabá. Mais
informações podem ser encontradas no site da entidade http://

www.crmmt.cfm.org.br.
SESSÃO DESERTA E ADIAMENTO

A Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder)
torna pública a ata de sessão
pública do pregão presencial nº
017/2018, que teve como objeto
o registro de preço para futura e
eventual aquisição de concreto
usinado bombeado por m³ de diversos tipos para atender demanda de obras da entidade. A sessão,
que ocorreu no dia 17 de maio,
às 14h, na sala de licitações, teve
como resultado: Deserta. Devido
à importância da aquisição pela
companhia, a abertura da licitação
será prorrogada para o dia 04/06
às 14h, na sede da Coder, em
Rondonópolis.
EXTRADO DE CONTRATO –
REFORMA

O Conselho Regional de Administração (CRA) divulga o extrato de contrato da tomada de
preços nº 01/2018, modalidade
Menor Preço Global. O objetivo
da licitação foi a contratação de
serviços de reforma e ampliação
da sala plenária e da sala de autoatendimento da sede do CRA. Na
licitação, sagrou-se vencedora a
empresa KDF Engenharia e Construções Ltda – ME. O valor total
do contrato foi de R$ 146.521,70,
a serem pagos com recursos do
Conselho Regional e do Federal de
Administração.

CENAS DA CIDADE

AHMAD JARRAH

as mais comentadas
CONTRATAÇÃO PARA REFORMA

A Prefeitura de Rondonópolis
torna público que realizará a
tomada de preço às 9h do dia 12
de junho, na sala de licitações da
Secretaria Municipal de Administração, a abertura dos envelopes
nº 01 e 02, contendo os Documentos de Habilitação e Proposta
Comercial, respectivamente, para
a contratação de empresa especializada de Engenharia para a
execução da reforma na Escola
Municipal Frei Milton Marques da
Silva, localizada na Rua Sabará,
Lote 02, Quadra 20-B, Jardim Vila
Rica. Os interessados poderão retirar a pasta com o edital completo
na sede da Prefeitura Municipal,
entre as 13h e 17h em dias úteis,
levando um pen drive, ou solicitar
por meio do licitacaorondonopolis@hotmail.com. O edital também
se encontra no site www.rondonopolis.mt.gov.br.

RETIFICAÇÃO DE EXTRATO

A Prefeitura Municipal de
Sinop torna público, para conhecimento geral, que tendo
em vista equívoco na publicação do dia 18/05/2018 no
DOE – Diário Oficial do Estado
de Mato Grosso, Edição 27263,
página 294, e retifica: Leia-se
Centro de Integração Empresa
Escola (CIEE), pessoa jurídica
de Direito Privado, inscrita
no CNPJ/MF sob o número
61.600.839/0001-55, com sede
na Rua Tabapuã nº 540 - Itaim
Bibi CEP 04-533-001, na Capital de São Paulo – Estado de
São Paulo – representada por
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pessoa
jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número
61.600.839/0140-24, com sede
na Rua das Pitangueiras nº 811
bairro Centro CEP 78550-274,
na cidade de Sinop-MT.

21/05/2018 - “Recebi com bastante espanto”, diz
Selma Arruda sobre suspensão da escolta
Gomide Gomide Rocha Junior: Deviam cortar o gordo
salário também da ex-juíza midiática. Perdeu os holofotes e agora quer aparecer na mídia com factoides irrelevantes. Escolta é para magistrado atuante que corre
risco de morte, não para juiz que se aposentou antes
do tempo para se envolver em política. Se quiser ser
política “ética”, já tem que ir se acostumando em parar
de mamar no Estado. Pague sua segurança pessoal se
acaso se sente ameaçada, ex-excelência.
Weslen Correia: Por isso que o Brasil fabrica semideuses. Quer tudo enquanto a maioria não tem nada!
Já está errado o Judiciário com tantas (regalias).
20/05/2018 - Taques não conseguiu conduzir o Estado e nem cumpriu promessas, diz Viana
Márcia Melo: Concordo. Taques foi decepção total.
Prometeu muito, fez campanha usando nome de Arcanjo
e o VLT e, no fim, se brincar, foi pior. As obras estão
uma porcaria. As trincheiras, bocas de lobo irregulares, quebrando rodas e arrebentando a suspensão dos
carros. Vergonha.
Márcia Melo: Só vemos demagogos na política, isso
sim.
Delio Nilton Tonin: É o “Grupo do Silval” querendo
voltar para saquear o resto que sobrou. Claro que o governador Pedro Taques não conseguiu cumprir todas as
promessas de campanha. Ele seria um mágico se conseguisse. Afinal, o Blairo e o “Grupo do Silval” entregaram
o Estado falido e com as obras todas paradas. Essa luta
da “Turma do Silval” fica evidente quando observamos os
deputados e os demais urubus da política falando que o
atual governador “não foi parceiro e não cedeu” durante
esses três anos. O que seria essa “parceria”? E o que seria essa falta de “decência” que os deputados e demais
“ex-aliados” reclamam? Será que eles estão revoltados
porque o atual governador não pagou o “mensalão” como
era de costume nos governos Blairo e Silval?
20/05/2018 - Caminhoneiros entram em greve
contra preço do combustível
Libio Marte: Tranca rua, tranca encruzilhada, tranca rodovia, tranca avenida, tranca o trilheiro, tranca pontes,
tranca o puteiro do Congresso, tranca a zona do Senado.
Lurdinha Gomes: Espero que desta vez essa paralisação tenha resultado cem por cento, porque vocês
merecem. E outra para devolver o respeito à classe.
Tatiana Refosco: Apoiado! Vocês são a mola mestra do
país. É só com o movimento coletivo e greve para ver se
os governantes fazem alguma coisa por vocês e por nós.

Frio em Cuiabá

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

CIRCUITOMATOGROSSO

POLÍTICA
CAPA PG 4PG 4

CUIABÁ, 24 A 30 DE MAIO DE 2018

www.circuitomt.com.br

ENTRE TAP

SUS: como é viver da saúd

Allan Pereira, Camilla Zeni, Celestino
Carlos e José Salvani

F

azia mais de uma hora que Maria* e seu filho Pedro, de 12 anos,
aguardavam pelo resultado de um
exame feito na Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) da Morada do
Ouro, em Cuiabá, quando chegamos. Antes mesmo de nos identificarmos como
imprensa, a mulher já estava desabafando sobre
o atendimento ali. A indignação de Maria tinha
uma razão: aquele já era seu terceiro dia consecutivo naquela unidade de saúde e tudo o que
ela queria era que a dor do filho passasse.
Atualmente, o Sistema Único de Saúde
(SUS) é o que garante atendimento médico a
85% da população mato-grossense. De acordo
com o último censo, realizado em 2017, Cuiabá
tem uma população de 551.098 pessoas. Apenas 20% delas têm condições de pagar pela saúde privada e não dependem dos atendimentos
oferecidos pelo SUS.
Por dia, é realizada uma média de 1.900
atendimentos. Por mês, esse número chega a
38 mil. A peregrinação de mãe e filho começou num sábado, quando o menino tinha febre
de mais de 39°. Naquele dia, chegaram à UPA
no final da tarde e passaram pela triagem em
menos de 20 minutos, segundo a mãe. O problema foi a partir daí, quando, passadas mais de
três horas, Pedro ainda não tinha sido atendido.
Sem resolver a situação, tiveram que retornar
à unidade no domingo. Dessa vez, já tiveram
mais sorte. “Estava vazio, vazio. Entrei e foi rápido. Tive que voltar com ele nessa noite e não
tinha ninguém”, contou Maria.
Questionamos Maria a respeito do local escolhido para o atendimento, considerando que
seu filho poderia ser atendido – quem sabe ainda mais rápido – em uma policlínica. Segundo ela, mesmo sabendo da real função de uma
UPA, preferiu esperar no local por ser mais perto de sua casa e, portanto, mais cômodo.
As UPAs foram feitas para atendimentos
emergenciais. Elas são estruturas de complexidade intermediária entre as unidades de atenção básica e as alas emergenciais (vermelhas)
de hospitais. Se uma pessoa for baleada ou tiver
alguma fratura exposta, ela deve ser encaminhada para uma UPA. De acordo com Ministério da Saúde, a intenção é desafogar as filas
dos hospitais para que, nas próprias unidades,
sejam resolvidos os casos.

Para Maria, o problema do hospital público
é o modelo de funcionamento. “Essa triagem é
uma besteira. Todo mundo tem que ser atendido, seja verde, amarelo, vermelho. Porque você
tá aqui, vai no médico, atende. Aí volta, senta e fica, fica, espera. O próprio atendente tem
condição de ver o estado do paciente. Eu penso
assim”, disse.
Há uma sugestão de lei no Senado que pode
obrigar o SUS a ser mais transparente em relação às filas de espera para atendimentos. Com
a nova proposta, o SUS deverá divulgar – na
internet, por telefone ou presencialmente – informações sobre a fila de espera para consultas,
cirurgias e outros procedimentos médicos. Ela
foi aprovada no dia 18 de abril pela Comissão
de Direitos Humanos e Legislação participativa
(CDH). Agora, a recomendação poderá ser analisada como um projeto e, futuramente, virar
lei. A redação do Circuito Mato Grosso pediu
os dados da fila de espera a Secretaria de Estado
de Saúde. Mas até o fechamento desta edição
não obtivemos resposta com os números.
Até lá, a dona de casa Thaisa Soares, 28
anos, vai seguir esperando quando precisar de
atendimento. Ela acompanhava sua filha de 3
anos, em uma internação que já durava dois
dias. Para a jovem, o maior problema é a forma
de atendimento: “É difícil algumas coisas aqui.
Você vê cada coisa que... ave-maria!... Mas nós
não temos outra opção, né? Tem que vir pra cá”.
Ela, que é moradora do bairro Novo Paraíso
II, situado nas imediações do Jardim Vitória, recorreu à unidade de saúde mais próxima para o
atendimento da filha, que apresentava ferimentos e bolhas em uma das pernas. “Eles fizeram
o exame, mas ainda não deram resposta. Aí ela
tem que ficar internada até amanhã”, comentou.
A alguns metros dali, na Policlínica do Planalto, o atendimento no setor de emergência
fluía melhor. Quando chegamos ao local, havia
pelo menos 20 pessoas aguardando na recepção do setor. Em pouco mais de meia hora que
permanecemos ali, vimos pessoas passando por
triagem em cerca de 10 minutos.
Já o atendimento posterior levaria pelo
menos uma hora, se não fossem classificados
como de risco na primeira avaliação. Ainda assim, o tempo foi considerado rápido por uma
enfermeira, que preferiu não ser identificada.
À equipe de reportagem, ela confidenciou que
tivemos “azar” de a unidade estar vazia. “Se
você tivesse vindo outro dia, você ia ver como
que é aqui”.

ARQUIVO CMT

Atendimento médico de 85% da população mato-grossense provém do sistema; média diária é de 1.

A unidade, porém, não trata somente de emergências. Aliás, a policlínica é o local adequado
para se procurar atendimentos ambulatoriais e
corriqueiros. Acontece que, em razão da demanda, o cidadão precisa, em mais um caso, aguardar
sua vez.
Na policlínica do Planalto, a ala de atendimento fica à direita, mais aos fundos. Para evitar
a desordem, os agendamentos têm datas determinadas para cada especialidade médica. Por exemplo, segundo a recepcionista, para marcar uma
consulta com um geriatra ou um endocrinologista, seria necessário retornar dali a duas semanas.
O mesmo prazo nos foi dado para o agendamento
de ginecologista e dermatologista. As datas também ficam fixadas na porta da unidade.

Sobre esperar o atendimento, Tica, como é
conhecida dona Francisca Barbosa Vieira, sabe
bem. Ela sempre se consultou no SUS. Desde os
anos 90 ela faz seus exames no Hospital Universitário Júlio Muller (HUJM). Na época, tinha 42
anos e fez a retirada do útero. Hoje ela tem 65 e
se consulta regularmente, ano após ano.
Atualmente, Tica aguarda ser chamada para
três exames. Uma mamografia, uma ultrassonografia da mama e um transvaginal. Os dois
primeiros são feitos no HUJM e o terceiro, na
Santa Casa de Misericórdia. O encaminhamento para estes procedimentos médicos foram feitos em sua última consulta do ano passado. “Tô
doida para fazer e não consigo. É demorado”,
confessou.

“TUDO RECAI SOBRE A SAÚDE”

“T

udo deságua na saúde”. A
afirmação é do assessor de
gabinete da Secretaria de
Estado de Saúde (SES), Wagner
S i m p l í c i o, q u e d e s t a c o u
diversos pontos que corroboram para a
atual situação da saúde em Mato Grosso.
Em um âmbito mais amplo, ele observou
a mudança de perfil dos usuários do SUS,
influenciado por diversos fatores, entre eles
os aglomerados urbanos e o aumento na
expectativa de vida.
“Nós temos que ter essa compreensão
do que está acontecendo com a população”,
apontou. Com a população mais velha, aumentam as doenças crônico-degenerativas.
Além disso, a população vive um momento
diferente do vivido décadas atrás. Por
exemplo, o mundo todo enfrenta problema
com a obesidade, trazida com a comodidade
do acesso aos alimentos mais calóricos. No
entanto, em decorrência da doença, outras
tantas são acarretadas, o que significa um
número maior de clínicas.
“Isso gera problema na saúde pública,
porque a obesidade desencadeia hipertensão, diabetes, aquela pessoa vai ter problema de artrose, e até a depressão, que é o
mal deste século e já não era no passado,
por exemplo”, pontou.
Além de doenças, a saúde pública também sofre com ações de outros âmbitos
da sociedade, como a violência doméstica,
principalmente contra a mulher, e o trânsito.
“A questão do trânsito é profunda.
Porque, olha, tem o custo social e o custo
médico, porque nos gera uma internação,
gera desfalque no quadro da empresa, gera
depois o custo no INSS, gera o custo do tratamento. Outra coisa é a crise econômica.
Quando ela vem, uma das coisas que se corta
é o plano de saúde. Então a demanda do SUS
aumenta. No interior, 90% da população buscam atendimento na rede pública. No estado
todo são 85%”, explicou o assessor.
Apesar disso, o Estado não está preparado para enfrentar as mudanças na saúde

pública. Na visão de Simplício, porém, uma
reestruturação no sistema deverá ser feita
nos próximos anos, e em pouco tempo o atendimento na rede pública pode ser otimizado.
Para isso, deverá mudar a maneira estratégica
de gestão.
Simplício lembrou que, por um tempo, o
Sistema Único de Saúde de Mato Grosso che-

gou a ser referência nacional. No entanto, há
15 anos sofre um desmonte: a SES perdeu sua
capacidade de gerenciamento e deixou de ser
a vanguarda do processo. Com isso, o sistema
passou a receber direcionamentos pautados
em politicagem ao invés de um parecer técnico.
“Neste momento, nós estamos passando
pelo processo de macrorregionais de saúde”,

afirmou o representante da SES. Segundo ele, “é
importantíssimo, porque cada uma tem que ter
estrutura da mais baixa à alta complexidade”,
destacou.
Assim, ele apontou que, para os próximos anos,
a tendência é tornar os hospitais regionais nessas
macrorregiões referência em determinadas especialidades médicas, fazendo com que, assim, não
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PAS E BEIJOS

de pública em Mato Grosso?

.900 atendimentos. Por mês, esse número chega a 38 mil. Demora é a principal queixa dos usuários

COMO FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DO SUS

I

Seu marido, o aposentado Ednaldo Firmino
Vieira, também esperou aproximadamente um ano
para conseguir um atendimento pelo SUS. Tica não
se lembra do mês em que foi pedido o exame. Mas
em março ele conseguiu fazer a consulta no Hospital e Instituto Lions da Visão. Ele foi diagnosticado
com catarata. Ela se lembra de que, pela idade do
cônjuge, o médico lhe recomendou fazer a cirurgia.
A operação foi feita recentemente e agora ele está
de repouso em sua casa.
Demora na emergência, demora no agendamento. A história de quem usa o SUS é marcada por
esperas, promessas, datas marcadas, transtornos e
infraestrutura precária. Apesar disso, o Brasil é um
dos poucos países que conferem a gratuidade da
saúde pública para toda a sua população.

Vacinações gratuitas em postos. As visitas
de agentes sanitários nas residências. A distribuição de camisinhas e anticoncepcionais e até
a vigilância sanitária em grandes restaurantes e
farmácias por parte da Agência Nacional (Anvisa). Tudo é feito pelo SUS.
Mesmo com a demora em fazer os exames,
Tica diz que, quando consegue uma data marcada com o médico, é bem atendida. “É ótimo.
É bem atendido mesmo. É só a questão da demora. Lá é universitário e tem o professor e têm
os alunos que estão aprendendo. Sempre consulto com os novos e aí eles levam tudo para o
professor, que é o principal. Ensinam eles. Eles
são muito bons”, avalia. O nome verdadeiro de Maria

nspirado no modelo britânico, onde a
saúde é gratuita a toda sua população,
o SUS foi criado junto com a redemocratização do Brasil, em 1988, instituído
com a Constituição Federal, mais especificamente com o artigo 160, que diz que “a
saúde é direito de todos e dever do Estado”.
Antes desse período, o atendimento público
era restrito aos trabalhadores que tinham
vínculo com a previdência no país.
Na época, apenas 30 milhões de pessoas
eram atendidas pelo programa. Quem precisava de consultas médicas precisava contar
com a ajuda de hospitais filantrópicos ou com
curandeiros (medicina alternativa). Apesar
das críticas em muitos pontos, o SUS é o único
que oferece serviço médico universal a toda a
sua população, o que o torna um dos maiores
sistemas públicos de saúde do mundo.
O Sistema Único de Saúde não é subordinado exclusivamente a um órgão, como
o Ministério da Saúde ou as secretarias de
governo. Não existe uma hierarquia entre a
União, Estados e municípios. As três esferas
coordenam juntas os serviços médicos ofertados à população. Contudo, há competências
para cada um desses três.
A Prefeitura Municipal é o principal responsável pela saúde de sua população. Ela
deve ofertar todos os serviços que o município
conseguir disponibilizar. Quando a cidade não
consegue ofertar todos os serviços médicos
aos seus cidadãos, ela deve fazer um pacto
com as vizinhas para prestar o atendimento
integral. É o que ocorre em muitas cidades

do interior. E, se mesmo assim não dispuser
da especialidade que o paciente precisa, ele
deverá ser transferido para outro hospital que
tenha o serviço.
No caso de Cuiabá, conforme o secretário
municipal Huark Douglas Correia, os repasses
do governo do Estado referentes à Saúde são
de R$ 25 milhões por mês. Já do Governo
Federal, a capital recebe um investimento de
cerca de R$ 22 milhões, que também são pagos
mensalmente. O valor é usado para custeio e
folha de pagamento dos funcionários.
Preferencialmente, a porta de entrada para
os atendimentos médicos devem ser os pontos
de atenção básica, como as Unidades Básicas
de Saúde (UBS), gerenciadas pela Secretaria
Municipal de Saúde. Nestes centros, a consulta
é feita com hora marcada e há somente três tipos de médicos: clínico geral, pediatra e ginecologista. Se no momento do atendimento houver
a necessidade de um olhar mais especializado,
o médico encaminhará para as especialidades
pertinentes aos anseios e queixas do paciente.
Ao Estado, cabe a atuação e ajuda em
questões que demandam mais tecnologia e
infraestrutura dos hospitais que o município
conseguir. Atendimentos de maior complexidade e outros procedimentos deverão ser
garantidos pelo governo.
À União cabe o financiamento. Segundo o
Ministério da Saúde, metade do investimento
na saúde é feita pelo Governo Federal. Além
disso, o país formula políticas nacionais, como
campanhas de vacinação, e os Estados e municípios entram com a implementação.

(fictício) foi alterado a pedido da entrevistada.

FILA DE ESPERA

S

egundo o Conselho Federal de
Medicina (CFM), 904 mil cirurgias
eletivas estão pendentes no Brasil
pelo SUS. Esses procedimentos não
são emergenciais ou urgentes. O
número pode ser muito maior, já que o levantamento é baseado em dados de 16 estados e
10 capitais. Mato Grosso foi um dos governos
que não disponibilizaram a informação para
a autarquia.
Contudo, após reclamação na Ouvidoria
no SUS de Cuiabá, a prefeitura disponibilizou
os dados. De acordo com as informações enviadas ao CFM, até o mês de junho de 2017,
havia 26.954 cirurgias pendentes. Cerca de
670 procedimentos estão na fila desde 2014.
Em 2017, 188.622 internações foram realizados pelo SUS em Mato Grosso, segundo o
Datasus. O custo total desses procedimentos
hospitalares foi de R$ 185.234.814,56. Os
números se referem a atendimentos de média
e alta complexidade. Dentre os 20 maiores procedimentos hospitalares, estão parto (normal
e cesariana), gripe, traumatismos, infecções
bacterianas e insuficiência cardíaca.
Procedimento

haja sobrecarga no sistema. Como exemplo,
segundo o secretário de Saúde de Cuiabá, Huark
Douglas Correia, cerca de 45% dos pacientes do
Pronto-Socorro são provenientes do interior.
Segundo Simplício, a expectativa é de um
sistema de macrorregiões seja aplicado para
os próximos anos e alivie o problema do SUS
em Mato Grosso.

PARTO NORMAL
PARTO CESARIANO
TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE)
TRATAMENTO DE INTERCORRENCIAS CLINICAS NA GRAVIDEZ
TRATAMENTO DE TRAUMATISMOS DE LOCALIZACAO ESPECIFICADA / NAO ESPECIFICADA
TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS BACTERIANAS
TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CARDIACA
COLECISTECTOMIA
TRATAMENTO DE DOENÇAS INFECCIOSAS E INTESTINAIS
TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO APARELHO URINARIO
TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICAS DAS VIAS AEREAS INFERIORES
DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO DE URGENCIA EM CLINICA MEDICA
DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO DE URGENCIA EM CLINICA CIRURGICA
TRATAMENTO C/ CIRURGIAS MULTIPLAS
CURETAGEM POS-ABORTAMENTO / PUERPERAL
APENDICECTOMIA
TRATAMENTO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL - AVC
TRATAMENTO DA PIELONEFRITE
TRATAMENTO CLÍNICO DE PACIENTE ONCOLÓGICO
PARTO CESARIANO EM GESTACAO DE ALTO RISCO

Internações
18328
13948
11786
5213
4773
4332
3678
3624
3529
3128
3040
3034
2982
2934
2782
2630
2551
2174
2020
1848

Valor total
R$ 10.334.727,07
R$ 10.064.421,54
R$ 10.993.086,81
R$ 788.181,73
R$ 1.766.174,16
R$ 14.249.145,39
R$ 5.370.898,62
R$ 2.729.865,75
R$ 1.265.338,46
R$ 943.478,75
R$ 2.015.874,10
R$ 451.892,50
R$ 439.683,97
R$ 7.705.031,44
R$ 619.303,67
R$ 1.487.771,19
R$ 3.751.834,83
R$ 676.679,40
R$ 1.733.294,70
R$ 2.288.199,12

Valor serviços hospitalares
R$ 5.510.781,93
R$ 6.181.623,96
R$ 9.611.529,96
R$ 648.283,74
R$ 1.568.717,00
R$ 12.746.696,59
R$ 4.900.250,33
R$ 1.815.215,33
R$ 1.121.149,41
R$ 824.188,19
R$ 1.879.599,37
R$ 395.819,78
R$ 396.568,57
R$ 5.852.848,26
R$ 419.465,35
R$ 1.017.106,34
R$ 3.294.020,37
R$ 598.349,92
R$ 1.528.939,04
R$ 1.439.599,98
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OPERAÇÃO BERERÉ E BÔNUS

MP refuta pedidos de revogação de prisão
Em manifestações enviadas ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, promotores de justiça citaram risco à ordem pública e
interferência nas provas nas investigações e no processo

S

e depender do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), os
réus da Operação Bônus: Roque
Anildo Reinheimer, Paulo Cesar Zamar Taques, Pedro Jorge
Zamar Taques e José Kobori
deverão permanecer em prisão preventiva.
Por meio do Núcleo de Ações de Competência Originária (Naco-Criminal) e Grupo de
Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), os promotores se manifestaram
contrários ao pedido de revogação da medida
cautelar dos quatro denunciados pela Operação Bereré. Eles estão presos no Centro de
Custódia desde o dia 9 de maio.
Todas as quatro manifestações estão relacionados a uma continuação da Operação
Bereré, que foi deflagrada em fevereiro deste
ano e investiga crimes de corrupção no Departamento Estadual de Trânsito (Detran)
de Mato Grosso. Ambas as investigações
apuram fraudes e desvios de recursos públicos de aproximadamente R$ 30 milhões. Os
valores seriam repassados para pagamento
de propinas a políticos, agentes públicos e
empresários.
No dia 16 de maio, o Ministério Público ofereceu uma denúncia com base nessa
segunda operação ao Tribunal de Justiça de
Mato Grosso (TJMT). Ao todo, 58 pessoas
estão envolvidas, entre estas, sete deputados
estaduais, o ex-governador Silval Barbosa,
um ex-secretário de Estado, empresários e
parentes do atual governador, Pedro Taques.
Todos os denunciados respondem por crimes de constituição de organização criminosa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e

Alair Ribeiro

Por Allan Pereira

fraude em licitação. O caso está sob a relatoria do desembargador José Zuquim Nogueira.
Em síntese, em sua defesa, Roque Anildo
Reinheimer e Pedro Jorge Zamar Taques disseram que não estão presentes os requisitos
autorizadores para a prisão preventiva. Paulo Cesar Zamar Taques alegou que a medida “teria decorrido meramente de alegações
infundadas feitas por colaborador, as quais
não teriam sido devidamente comprovadas”.
Já José Kobori apontou que “não há nos autos nenhum fato concreto capaz de justificar
a necessidade de sua segregação cautelar”.
Veja a seguir o que cada um argumentou no
pedido de revogação.
O Ministério Público seguiu estrutura argumentativa semelhante nos quatro pareceres. Há alguns parágrafos diferentes de uma
manifestação para outra e de acordo com o

que cada denunciado pediu na revogação.
Mas, no geral, o texto é o mesmo para estes
quatro denunciados.
A entidade começou nos quatro documentos apontando que o “pedido não comporta
guarida”. Em seguida, o Ministério reiterou
que os requisitos da prisão cautelar destes
denunciados se encontram devidamente evidenciados nos autos. Para os promotores, o
desembargador José Zuquim Nogueira fundamentou a necessidade de decretar a medida preventiva “para a garantia da ordem
pública e por conveniência da instrução criminal, levando em consideração todo o conjunto fático-probatório integrante do caderno
informativo”.
Da decisão do desembargador, os promotores apontaram que as prisões preventivas
estão baseadas “em provas concretas e rele-

vantes constantes na investigação, as quais
revelam a existência de uma sofisticada organização criminosa especializada em desvio
de dinheiro público”.
Ainda segundo os promotores, a prisão
preventiva é irrepreensível, ou seja, não dá
margem para repreensões ou censuras. Por
que a medida cautelar foi decretada “em razão da presença inequívoca de indícios suficientes de autoria, bem como por estarem
provados os crimes cometidos pela organização criminosa”, apontou no teor do parecer.
O Ministério Público ainda destacou que
os quatro constituem o núcleo da liderança e
operação da organização criminosa e representam risco à ordem pública. Nessa parte,
os promotores destacaram a participação de
cada um dos investigados no esquema, com
base na decisão do desembargador Zuquim.
Para a entidade, está evidenciado o risco que
eles representam a ordem pública, pois o contrato ainda “permanece vigente e há possibilidade concreta de reiteração criminosa”.
“Verifica-se, portanto, que os requisitos
que fundamentaram a prisão cautelar permanecem”, apontaram os promotores. Além disso, a entidade considerou que os investigados
poderiam interferir na produção de provas
contra eles próprios. Assim, estaria prejudicado o andamento das investigações e do
processo penal.
“Logo, em razão da possibilidade de o requerente dificultar gravemente a produção de
provas, uma vez que sua atividade é justamente voltada para esconder a participação
de seus líderes, atuando também na obtenção
e repasse de vantagens ilícitas no âmbito do
Detran-MT, é conveniente, no momento, a
manutenção da sua prisão preventiva”, escreveram os promotores.

Irmãos teriam usado parentesco com governador para crimes

D

estoando dos outros três pareceres,
o Ministério Público destacou a
ligação familiar de Paulo Taques
com o seu primo – o governador
Pedro Taques. Para a entidade, o advogado
pode se valer do poder político decorrente
do parentesco. Por isso, pediu que a medida
cautelar seja mantida ao advogado.
“Logo, considerando-se a possibilidade
de o requerente se valer do poder político
decorrente da próxima ligação familiar
que possui com o governador do Estado de
Mato Grosso, da qual inclusive se valeu para
perpetrar os crimes de corrupção e lavagem
de dinheiro, é conveniente, no momento,
a manutenção da sua prisão preventiva”,
registrou.
Já no parecer de José Kobori, o Ministério Público apontou que ele não ficou
impedido de interferir na investigação. O
objetivo era ocultar a sua participação e o
envolvimento dos irmãos Zamar Taques no

esquema. Para os promotores, a tentativa ficou
comprovada em fevereiro deste ano, quando
este teria feito desaparecer documentos da EIG
Mercados Ltda.
No parecer de Paulo Taques e José Kobori,
os promotores apontaram ainda que, mesmo
que cada um deles seja acusado pela primeira
vez de crimes e possuir bons antecedentes, não
é impeditivo para a prisão preventiva, se os
requisitos demonstram essa necessidade.
“É igualmente pacífico que mesmo primário
e ainda possuidor de bons antecedentes, não é
imune o autor de um delito da decretação ou
manutenção da prisão cautelar, se presentes
estiverem os requisitos demonstradores de sua
necessidade”, apontou.
No pedido de revogação, Paulo pediu para
que fosse ouvido Rogers Jarbas, que foi secretário de Segurança Pública do Estado. A
finalidade era “que fossem desconstruídas as
possíveis inverdades apresentadas contra ele”.
Mas o Ministério Público apontou que durante

a instrução processual penal o requerente terá
oportunidade de arrolar testemunhas com a
finalidade de provar sua versão dos fatos.
Ainda considerando que os quatro poderiam interferir na produção de provas, o MP
argumentou que a liberdade parcial dos quatro
também colocaria a investigação em risco. “É
incabível, na hipótese em tela, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (como
prisão domiciliar, monitoramento por tornozeleira eletrônica, entre outras), porquanto a
providência seria insuficiente para acautelar a
ordem pública e evitar o comprometimento da
instrução criminal”.
Na parte final do parecer, os promotores
apontaram que os quatro investigados não
apresentaram nenhum fato novo que pudesse
alterar as circunstâncias que levaram à decretação da prisão preventiva. Por isso é que não
se justifica a revogação da medida cautelar.
“O Ministério Público manifesta-se pelo
indeferimento do pedido defensivo, pois se

mantêm presentes os requisitos e pressupostos de admissibilidade da prisão cautelar,
justificando, portanto, a medida extrema
para a garantia da ordem pública e por
conveniência instrução criminal”, conclui no
parágrafo final.
O parecer foi assinado pelos promotores
Antonio Sergio Cordeiro Piedade (coordenador da Naco), Marcos Bulhões dos Santos
(Gaeco), César Danilo Ribeiro de Novais (Gaeco), Samuel Frungilo (Gaeco), Carlos Roberto
Zarour Cesar (Gaeco) e Rodrigo de Araújo
Braga Arruda (Gaeco).
As quatro manifestações foram enviadas
para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso. Cabe agora ao desembargador Zuquim Nogueira dar o seu julgamento sobre o
caso. Em seguida, o magistrado deve levar a
peça para uma sessão plenária em que todos
os seus colegas darão o voto – acompanhando ou não a sua decisão. Isto pode ocorrer
ainda nesta quinta-feira (24/05).

VEJA O QUE A DEFESA PEDIU NA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
ROQUE ANILDO REINHEIMEREMPRESÁRIO

PAULO CESAR ZAMAR TAQUES

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES

Em sua defesa, Anildo alega
que não deveria ser indiciado
pelo Ministério Público. Ele
aponta que teria colaborado
com as investigações, devendo
ser beneficiado pela delação
premiada. O empresário sustenta
que não
há indícios de autoria e materialidade.
Ele menciona que sequer possui poder político para
dirigir os atos do Detran-MT.
Reinheimer se defendeu também da acusação das
tentativas de obstrução das investigações criminais.
“No que se refere à visita do requerente à sede da
empresa EIG Mercados nos dias 5 e 7 de março de
2018, sustenta que estas não configuram tentativa de
obstrução das investigações criminais, uma vez que
sequer teria adentrado o local, não realizando contato
com José Henrique ou José Neto”, apontou.
Sobre a possível extorsão em que teria recebido R$
50 mil, Reinheimer disse que “este teria decorrido do
pagamento de sua cota-parte de 7,5% do faturamento
médio mensal da empresa EIG Mercados”.
O empresário citou também que não houve qualquer tentativa de obstrução das investigações criminais. A defesa dele argumentou então que a medida
cautelar não se justifica. “Deveriam ter sido impostas
medidas cautelares diversas de prisão, uma vez que a
segregação cautelar deve ser utilizada em último caso”.
No final, ele pediu a revogação da prisão preventiva.

Para Paulo Taques, um dos motivos
para impor a medida cautelar seria um
vídeo realizado no aplicativo whatsapp
entre o delator e o seu irmão Pedro Jorge
Zamar Taques. Segundo o advogado, os
argumentos apresentados pelo Ministério
blico não persistem, já que as acusações teriam
P ú sido desconstruídas pelos depoimentos de outros investigados,
como seu irmão e José Kobori.
“A manutenção da prisão preventiva se mostra desnecessária, uma vez que foi retirado forçadamente de suas atividades profissionais, houve o cumprimento de busca e apreensão
em sua residência e escritório, comprovou que reside na cidade
de Cuiabá desde seu nascimento, sendo, inclusive, primário,
o que comprovaria a inexistência de inconveniências para a
instrução criminal”, apontou.
O ex-secretário de Estado ainda reitera que não foi preso
em flagrante e que não era detentor de nenhum poder. Taques
disse que não conhece os empresários delatores e que não
ordenou, intermediou ou representou interesses, nem pediu,
instruiu ou deu guarida ao esquema.
Paulo Taques ainda citou que já cumpre outras medidas
cautelares. Determinado pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), ele é obrigado a se recolher em sua residência todos os
dias após as 19h e não sair nos fins de semana e feriados. Por
isso, ele sustenta que a conveniência da prisão preventiva deve
ser imposta somente quando houver risco efetivo e inequívoco
de que a instrução processual merece proteção. No final, pediu
a revogação da prisão preventiva.

A defesa de Pedro Taques disse que todas as informações apresentadas
pelo colaborador seriam inverídicas e não condizentes com os depoimentos dos investigados. Ele apontou que nunca foi elo entre seu irmão
Paulo Taques e José Kobori. “Ou recebido qualquer valor ilicitamente”,
mencionou em sua defesa.
Ele ressaltou que sempre atuou como advogado. Segundo a sua defesa, a
única intenção de Pedro Taques era manter seu contrato de prestação de serviços jurídicos e que nunca teria tratado com seu irmão Paulo Taques sobre qualquer assunto
relativo à suposta manutenção do contrato da empresa EIG junto ao governo do Estado de
Mato Grosso. Ele mencionou ainda não faz parte do escritório Zamar Taques.
“A prisão preventiva deve ser revogada, tendo em vista que não mais se encontrariam
presentes seus requisitos autorizadores, uma vez que, segundo alega o requerente, não
existiriam provas da existência do crime, nem indícios suficientes de autoria, já que as
alegações não teriam corroboração plausível”, apontou.
Pedro Taques alegou também que não há a possibilidade de interferir no rito de processamento penal. Se fosse esse o caso, argumentou que poderiam ser aplicadas medidas
cautelares diversas da prisão.	Por fim, Pedro Taques disse que a medida cautelar
na forma de prisão se mostra desproporcional, pois todos os mandados de prisão e busca e
apreensão já foram cumpridos e a instrução já estaria concluída. No final, pediu a revogação
de sua prisão preventiva.

JOSÉ KOBORI
José Kobori sustentou que não há fatos que comprovem a sua prisão preventiva, já que
saiu definitivamente da empresa EIG Mercados em agosto de 2016. “Ou seja, há mais de
dois anos”, apontou.
“No presente feito não há indícios de que o requerente solto praticará qualquer infração
penal, ou causará risco à ordem pública, em razão de possuir profissão lícita, definida e
respeitada, família constituída e endereço fixo”, mencionou. Assim, ele pediu a revogação
de sua prisão preventiva.
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CPI DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Prorrogada por mais 180 dias
CPI investiga suspeitas de irregularidades nas negociações das cartas de crédito da Cemat que teriam sido negociadas com auxílio
de procuradores do Ministério Público de Mato Grosso

E

m entrevista ao Circuito Mato
Grosso, o deputado estadual Oscar Bezerra confirmou que a Comissão Parlamentar de Inquérito
do Ministério Público foi prorrogada por mais seis meses. “Ela
foi prorrogada faz 25 dias. Prorrogada por
mais seis meses. Portanto, tem mais seis meses para a conclusão”, disse. Bezerra é o presidente desta CPI que se arrasta desde 2015.
A CPI investiga suspeitas de irregularidades nas negociações das cartas de crédito da
Cemat que teriam sido negociadas com auxílio de procuradores do Ministério Público de
Mato Grosso.
Segundo as acusações que partiram do exsecretário de Estado, Eder Moraes, 45 agentes
teriam sido beneficiados com um valor total
superior a R$ 10,3 milhões. O caso veio à tona
após a deflagração da quinta fase da Operação
Ararath, em maio de 2014, em mandados de
busca e apreensão cumpridos na residência do
ex-secretário de Estado de Fazenda, onde foram encontrados documentos e planilhas que
detalham o pagamento de precatórios.
Desde que foi instalada há três anos, a CPI
já foi prorrogada pela quinta vez. A penúltima foi em outubro de 2017, que estendeu por
mais 180 dias (seis meses) o prazo de funcionamento da Comissão. O prazo venceu em

arquivo cmt

Por Juliana Arini e Allan Pereira

abril deste ano. O que foi revertido com a nova
prorrogação.
Após passar um tempo fora da mídia desde
a sua prisão em 2017, Eder deu uma entrevista ao jornalista Edivaldo Ribeiro. Ao longo
de uma série de críticas, o ex-secretário relembrou as acusações que são objeto da CPI
na Assembleia Legislativa de Mato Grosso
(ALMT).
“Eu não tenho receio dessa discussão com

o Ministério Público. Eu conheço o Ministério
Público de Mato Grosso. Eu sei como as coisas funcionam lá. Fui o autor da denúncia das
cartas de crédito”, disse na entrevista.

Sem relevância

Apesar do tom de “revelação”, o deputado
Oscar Bezerra disse que não assistiu à entrevista e, também, que as acusações de Eder não
pautam a Assembleia Legislativa. “Então, não

vou me basear em entrevista de Eder para a
condução da CPI do MP. Não é baseado em
entrevista de ninguém não. É o trabalho normal da Casa”, enfatizou.
Por meio da assessoria de imprensa, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(MPMT) não se posicionou sobre o assunto quanto às acusações de Eder e não retornou com uma resposta até a publicação desta
matéria.

SEM SAÍDA

Prefeitura autoriza bairros a fechar ruas
Moradores de pelo menos 53 bairros poderão oficialmente fechar e cercar suas comunidades

M

oradores de pelo menos 53
bairros de Cuiabá que possuem ruas sem saída estão
oficialmente autorizados a
fechar a entrada desses locais a partir desta quinta-feira (24). O prefeito Emanuel Pinheiro (MDB)
regulamentou o ato por meio do decreto nº
6.582, assinado na terça-feira (22), publicado na quarta (23) no Diário Oficial de Contas que circula hoje.
Como o Circuito Mato Grosso antecipou em matéria de capa em dezembro de
2017, a reivindicação é antiga por parte de
associações de moradores, sempre escorada
no argumento de maior segurança para essas
famílias.
“A capital é uma cidade viva, que está
em constante movimento e precisa de debates frequentes dessa natureza. Para chegar
a esse consentimento final, ponderamos todas as variáveis necessárias, considerando
a constitucionalidade da lei, bem como sua
devida aplicação. Nada foi feito de maneira deliberada, sem planejamento”, disse o
prefeito.
Na prática, agora moradores poderão regulamentar quem entra ou sai (e se entra e se
sai) nas ruas que dão acesso às suas casas.
Esses espaços, entretanto, só podem estar
destinados a uso residencial e servir exclusivamente como passagem de moradores para
as residências ali instaladas.
As ruas, vias ou travessas sem saída não
podem ter qualquer continuidade com a malha viária original ou planejada da cidade e
devem ser classificadas oficialmente como
tal. Autor do projeto agora tornado lei, o vereador Luís Cláudio explica que o funcionamento na prática vai se dar por meio de uma
série de critérios rigorosos, de maneira a impedir, por exemplo, segregação de pessoas.
Todos os interessados deverão comprovar
a necessária legitimidade do fechamento.
“Os moradores das áreas residenciais só
podem demarcar os espaços com portões,
abrigos, cancelas, correntes ou similares,
respeitando larguras mínimas e o prolongamento das calçadas, de forma que não impeçam a trafegabilidade de caminhões, carros
de bombeiros e viaturas. Além disso, fica
proibida qualquer obstrução que comprometa a mobilidade urbana da cidade”, conta.
Para poder fazer isso, cada comunidade
deverá entrar com solicitação protocolada
na Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Urbano.

Segundo Emanuel Pinheiro, “de forma
alguma a nova lei vai ferir o direito de ir
e vir”, mas conferir “uma maior utilidade
àquelas vias, travessas e ruas com características sem saída, permitindo que áreas residenciais invistam um pouco mais em segurança, sem comprometer a prestação dos
serviços básicos ofertados pelo município”.
Ele lembra que é antigo anseio popular e
fala da participação ativa da Câmara Municipal no processo de ordenamento jurídico.

Passo a passo

Interessados na certidão de fechamento
do leito carroçável (designação dada pela
prefeitura) deverão conseguir juntar o mínimo de 70% dos proprietários das residências
contempladas em torno da ideia. Isso será
transformado numa coisa chamada “declaração expressa de anuência”, com reconhecimento de firma, para aplicação da gestão de
acesso de pessoas.
Depois, moradores devem apresentar à
Smades cópias dos títulos de propriedade
e documentos com os dados cadastrais dos
imóveis (IPTU), para o protocolamento da
solicitação. Depois de tudo isso, com o documento de concessão, moradores serão autorizados a implementar todas as alterações
ou edificações na via sem saída. Sempre
com recurso vindo do próprio bolso. Depois,
devem retornar à prefeitura para conseguir
uma certidão de vistoria de conclusão de
obras.
Na prática, isso já acontecia, porém os
moradores que erguiam barricadas, grades,
muros, portões e barreiras eram multados
pelo poder público até ontem. A violência
sempre foi a principal justificativa para a
prática.
Em Cuiabá já existem vários casos de fechamento de rua. Os bairros onde a prática
é mais frequente são Jardim Itália, Cidade
Alta, Morada do Ouro, Jardim das Américas,
Bom Clima, Terra Nova, Sesmaria São José
e na Avenida Beira Rio e Rua Prof. Alfredo
Monteiro.
“Eu adoraria morar em uma casa como
nos Estados Unidos, sem cerca, porém, não
é essa a realidade que vivemos em Mato
Grosso. Quando me mudei para o bairro
Santa Cruz (em Cuiabá), há três anos, eram
muitos assaltos. A maioria dos moradores
que chegava com o carro em casa era parada
por ladrões na porta de casa. Foi aí que nos
unimos e decidimos instalar a grade com o
portão na entrada da rua, que é sem saída”,
conta Jackson Garcia, um dos moradores
autuados a retirar o portão de uma rua sem
saída, na região do Coxipó, em Cuiabá.

juliana arini

Por Rodivaldo Ribeiro
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Wellington FAGUNDES

“Rixa com Taques não é pessoal”
Por Rodivaldo Ribeiro
Arquivo CMT

O

rondonopolitano Wellington
Antonio Fagundes (PR) tem
61 anos, é médico-veterinário
e atua na política desde
1991, ano em que se elegeu,
pela primeira vez, deputado
federal. Desde então, jamais se ausentou
do Congresso Nacional, onde hoje exerce
um mandato de senador da República após
seis sucessivos na Câmara. Há cerca de dois
meses, lançou-se pré-candidato ao governo
do Estado e aumentou o tom das críticas
que sempre teceu ao governador Pedro
Taques (PSDB). Em entrevista ao Circuito
Mato Grosso, ele negou qualquer tipo de
rixa pessoal com o chefe do Executivo e
garantiu que suas discordâncias são de ordem
diretamente política e institucional. Inquirido
se é antigo o desejo de ser governador,
desconversou, dizendo que o momento exige
e os companheiros de partido o colocaram na
posição de pré-candidato. Ainda assim, não
fechou totalmente as portas à possibilidade de
ampliar seu grupo de alianças. Leia a íntegra
da entrevista logo abaixo.

Grosso, de ajudar todos os governos a promoverem o desenvolvimento do Estado. E não foi
Circuito Mato Grosso: A decepção com diferente nos últimos três anos como senador.
Trabalhei muito com a bancada federal, cito,
Pedro Taques chegou ao lado pessoal?
Wellington Fagundes: Nunca misturo por exemplo, a liberação do FEX. Quando asas coisas, muito menos a política com a vida sumi no Senado, havia atrasos e conseguimos,
pessoal. Todos que me conhecem sabem per- com muito esforço, colocar os pagamentos em
feitamente como penso e como atuo. Jamais fiz dia. Em um ano, chegamos a quase R$ 1 bilhão
ou farei política no campo pessoal. Sempre fiz de recursos ao Estado. Nesses quatro anos, são
política no campo das ideias e das realizações. R$ 2 bilhões de FEX. Tem ainda o trabalho feito
para regulamentar a Lei Kandir,
Sempre visando o interesse
as emendas de bancada para a
maior que é de atender aos
saúde, segurança e também na
anseios da população, que nos
infraestrutura, mas temos um
elege para representá-los.
“Muitos
governo que não faz uma boa
ex-aliados do gestão dos recursos. Prova disso
CMT: O senhor fala com
é o dinheiro em caixa, na conta,
ele?
governador,
pronto para ser usado, como os
W.F.: Sim. Meu trato com
aliás,
quase R$ 70 milhões destinados
o governador sempre se deu
à construção do novo Hospital
de forma respeitosa. O conheci
estão agora
Universitário Júlio Muller. O
quando ele se elegeu senador
percebendo
dinheiro está lá parado há mais
e eu era deputado federal.
de quatro anos. Se existe um
Como governador, nosso cono que nós
governo que não resolve protato sempre se deu no campo
já sabíamos
blemas emergenciais, é dever
institucional e de maneira
da oposição cobrar soluções. E
republicana, apesar de ser um
desde 2014”
é o que estamos fazendo todo
parlamentar de oposição ao
o tempo, em defesa, principalseu governo.
mente, dos interesses dos cidadãos na saúde,
CMT: Pivetta diz que ele não tem pulso na segurança, na educação.
para conduzir as reformas prometidas em
CMT: É possível mesmo derrotar (caso
campanha. O senhor concorda com a avase confirme, claro) uma chapa com Mauro
liação?
W.F.: Pivetta foi o coordenador de cam- Mendes, Jayme e Júlio Campos e Carlos
panha de Pedro Taques. É a palavra de um Fávaro, além do próprio governador?
W.F.: Em primeiro lugar, importante resex-aliado. Muitos ex-aliados do governador,
aliás, estão agora percebendo o que nós já saltar que Carlos Fávaro está compromissado
sabíamos desde 2014: Pedro Taques não fez conosco e nós estamos compromissados com
o PSD. Tenho trabalhado para construir uma
e não fará o que prometeu.
aliança sólida, de forma ampla, transparente,
CMT: O senhor sempre foi crítico feroz com propósitos voltados ao interesse da população, e que, uma vez formada, possa trazer
da administração Taques, por quê?
W.F.: Tenho uma história de luta por Mato segurança ao eleitor. Nisso, vamos construir

um plano de governo, discutido com a população, com variáveis que permitam assegurar
o desenvolvimento pleno de Mato Grosso. Ao
buscar essa aliança, queremos alinhar todas
as correntes para promover um governo de
muitas realizações. Não vou me preocupar
com número ou quais serão os candidatos
adversários. Quero continuar fazendo política para agregar. Nosso objetivo é ganhar as
eleições, mas não só ganhar, porque o grande
desafio será governar. Nosso foco é apresentar
um programa de governo consistente e uma
aliança forte, com foco na governabilidade.
Por isso, minha atitude – assim como fiz em
toda minha vida – será fazer um governo
cumpridor de palavra, que não tenha ódio,
que não discrimina ninguém, e que não seja o
dono da verdade.
CMT: Como o senhor vai fazer para ser
diferente de Taques? Não é o que promete
todo político?
W.F.: O governador é o servidor número 1
de uma máquina governamental. Tem que ser
exemplo, acreditar, ter fé, liderar e ser o motivador. Um Estado não se governa sozinho. É
importante criar, cada vez mais, condições melhores para o trabalhador, no caso do governo,
para o funcionário público, seja na valorização
e, sobretudo, na sua capacitação de servir bem
a população. Vamos trabalhar de portas abertas, ouvindo e dialogando com as diferentes
forças sociais, econômicas e políticas de nosso
Estado. Governar exige planejamento e gestão
competentes. Exige também valorização da
força empreendedora das pessoas, ter atitude
firme em favor do desenvolvimento. Além
disso, dar ênfase na geração de empregos e
no cuidado das necessidades de nossa gente.
Um governo precisa simplificar as coisas e
não atrapalhar, ser ágil às demandas. E quem
viu o trabalho do atual governador sabe que
ele não agiu assim. A prova está aí.

CMT: Numa escala de 0 a 10, qual a
probabilidade de o senhor ir se juntar ao
outro grupo, com Mauro, os irmãos Campos
e Fávaro? Nesse caso, abriria mão do projeto
ao governo e se candidataria a qual cargo?
W.F.: Repito: eu, o Fávaro e o PSD temos
compromisso mútuo. Sou o pré-candidato a
governador de um grupo significativo de partidos de oposição, formado até aqui pelo PR,
MDB, PTB, PP, PSD e PCdoB, que se unem em
torno de uma atitude pelo desenvolvimento de
Mato Grosso e estamos dispostos a conversar
com os demais partidos que queiram se unir ao
nosso projeto. A candidatura já não me pertence
mais e sim a esse grupo de partidos. Estamos
trabalhando muito para fortalecer esse grupo,
queremos somar mais forças, sem deixar, no
entanto, de focar um eventual segundo turno.
Acredito que política é uma soma de boa vontade e de muito trabalho.
CMT: É desejo antigo ser governador de
Mato Grosso?
W.F.: Como filho de migrante, nascido aqui
em Mato Grosso, tenho uma história. E essa
história – minha e de minha família – sempre foi
feita com trabalho e muita dedicação. Na política não é diferente. Em tudo é preciso ter foco
para fazer o melhor. Quem me conhece sabe
que jamais fiz política com vaidade. Sempre
atuei pela convergência de esforços que possam
beneficiar e valorizar a população. O momento
exige atitude para resolver os graves problemas
que se acumulam e afetam diretamente a vida
dos cidadãos. Mato Grosso não pode mais
perder tempo com a ineficiência da gestão do
governo atual. É preciso um olhar para o futuro e uma atitude firme pelo desenvolvimento.
Fui escolhido por esse grupo de partidos para
liderar esse projeto e, pela experiência acumulada e conhecimento, me sinto capaz, pronto e
preparado para essa missão.

BENEFÍCIOS

RGA só para servidores do município
TCE barrou o benefício parcelado para o Estado; prefeitura conseguiu autorização
Por Rodivaldo Ribeiro

N

esta semana, a Revisão Geral
Anual (RGA) foi o assunto preferido de servidores públicos
tanto municipais quanto estaduais. Enquanto os primeiros
comemoravam na segunda-feira (21) a garantia do pagamento do benefício
pelo prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) os do
Estado se viam às voltas com a manutenção
do veto ao repasse por parte do Tribunal de
Contas do Estado (TCE) ao governador Pedro
Taques (PSDB), um dia depois.
Os conselheiros do TCE ponderaram que
as dificuldades financeiras do Estado se sobrepõem ao acordo entre o governador e os
servidores públicos estaduais, até agora sem
direito à parte de recomposição anual de seus
salários.
Para esses conselheiros, a RGA, caso fosse
paga, traria problemas financeiros para Mato
Grosso e infringe a lei a pressuposição de ganho real aos salários dos servidores públicos
estaduais. A constatação veio após análise do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor

(INPC) dos dois últimos anos e perceber que a
revisão deste ano apresentou percentual superior ao INPC. Esse índice é usado para cálculo
da RGA tanto do Estado quanto do município.
“O governo do Estado ultrapassou todos
os limites com pagamento de pessoal. Não há
que se falar em direito adquirido ou subjetivo, pois o servidor não recebeu os valores”,
afirmou o relator da matéria no TCE, o conselheiro interino Isaías Lopes. Ele citou que a
concessão das parcelas do RGA de 2,2% em
setembro (referentes a 2017), 2% em outubro
e outros 2,19% em dezembro (já referentes a
2018), levaria, nas palavras dele, Mato Grosso
ao “colapso financeiro”.

Prefeito pode

Um dia depois de o governo ver frustradas
suas pretensões com o pagamento, a prefeitura de Cuiabá divulgou o repasse de 1,69%
relativo ao benefício.
Todos os servidores efetivos ativos da
prefeitura de Cuiabá, mais os inativos que se
aposentaram com direito à paridade, estão inclusos no benefício, conforme o decreto municipal nº 6.579, assinado e publicado pelo
chefe do Executivo municipal.

A RGA é uma reposição inflacionária concedida anualmente aos servidores públicos
prevista na Constituição brasileira e toma
como base o cálculo do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em meio à crise, foi acordado (no caso,
tanto pelo Estado quanto pelo município) para
ser feito em três parcelas, nos meses de março, maio e julho em Cuiabá. Aqui, os primeiros a verem o ajuste são os comissionados;
este mês foi a vez dos efetivos. Os últimos são
os profissionais de educação,
daqui a um mês e meio.
“Temos uma política de
valorização do servidor que
vou seguir até o fim da gestão. Ele é quem mais auxilia
no nosso objetivo de caminhar
sempre em frente, fazendo o
município avançar cada vez
mais rumo ao progresso”, disse Emanuel Pinheiro. Falou
também que, apesar da crise,
vai “economizar” e fazer “os
ajustes necessários” para manter o “direito da RGA sempre

preservado”.
Em tempo de eleição, convém lembrar
que esse foi o principal ponto de desgaste entre o governador Pedro Taques (PSDB) e os
servidores públicos. Depois de várias greves,
indicativos de greve e ameaças, é que ele enfim decidiu pagar a RGA, e somente em três
parcelas. Somente a muito custo os servidores
aceitaram o fatiamento. Os dois (governador
e prefeito da capital) muito provavelmente estarão em palanques opostos na campanha até
outubro.
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INSTITUTO MACHADO

Biomecânica auxilia desempenho de atletas
Instituto proporciona análises para atletas potencializarem suas performances
Da Redação

J

ogador de futebol, nadador, tenista, ginastas em geral e outros profissionais do atletismo precisam
de acompanhamento médico para
evitar eventuais problemas físicos, como fraturas e exaustão, que
os impossibilitaria da praticar o esporte
de sua paixão.
Tal cuidado, inclusive, é recomendado
também para atletas amadores, porém
por conta dos gastos é raro encontrar
quem se aventure nesse investimento.
Para facilitar a vida de atletas profissionais e amadores, o
Instituto Machado trouxe
nas últimas semanas para
Cuiabá um laboratório de
biomecânica. Localizado
no bairro Duque de Caxias,
o local já se encontra em
pleno funcionamento.
O laboratório tem finalidade simples: proporcionar análises biomecânicas
aos atletas profissionais
e outros aventureiros que
curtam esportes por hobby.
A análise biomecânica
proporciona ao cliente o
conhecimento de vetores
como força, potência, resistência e velocidade. Wuber Soares, fisioterapeuta
do Instituto, explica em entrevista ao
Circuito Mato Grosso que tal análise
é importante para qualquer indivíduo,
porém para os atletas a importância
aumenta.
A biomecânica se dá através do que é

chamado de análise físico-global funcional.
O instituto conta com análises pré-prontas,
que servem de base para o estudo do atleta, feito por equipamentos de mensuração
objetiva. “Nós temos à nossa disposição
uma plataforma de força, em que se analisa o centro de gravidade, deslocamento de
centro de gravidade e grupos musculares”,
exemplifica Wuber.
Feita a avaliação, o instituto entrega ao
atleta uma dossiê com os possíveis pontos
que devem ser corrigidos para melhorar o
seu desempenho. O tratamento, entretanto,
não é realizado no Instituto Machado – há
planos futuros para a disponibilização de
tratamentos –, ficando a critério do atleta
que quer fazer o trato.
Em 60 dias, o atleta deve
retornar ao instituto
para verificar se os problemas foram corrigidos,
agravados ou não.
“Nós estamos mensurando essa avaliação.
São avaliações objetivas.
[Com elas] eu vou saber
se o músculo está fraco,
qual músculo está fraco,
onde está fraco e qual o
nível de fraqueza que ele
possui para poder contar
com uma nova avaliação”, explica.
Segundo o Dr. Wuber, o uso da biomecânica para estes fins no país ainda é recente. A análise biomecânica é fortemente
presente nas universidades, tanto que é um
dos ramos da engenharia de biomedicina.
Para o esporte, a análise biomecânica está
presente nos grandes clubes de atletismo.
Levar esta “cultura” aos demais atletas,

principalmente aos não profissionais, é
complicado. Isso faz com que ela caminhe
em passos curtíssimos entre os indivíduos
comuns e que praticam esportes por mero
hobby.
Um dos principais problemas é o alto
custo dos laboratórios. No caso dos atletas
profissionais, geralmente, o investimento
feito nestes laboratórios é realizado pelos
clubes de atletismo e pesquisa científica.

Biomecânica

Como o nome sugere, a biomecânica é
um dos ramos da biologia que estuda a movimentação de organismos vivos, como o
corpo humano. Tal estudo é realizado através da união de física, principalmente na
área mecânica, anatomia e fisiologia. Juntas, as três analisam os parâmetros físicos
em função das características fisiológicas e

anatômicas de um indivíduo.
Segundo um artigo do Dr. Wuber Soares, a biomecânica se divide em duas
vertentes: externa e interna. A primeira
é responsável por determinar movimentos padrão para o cotidiano e modelos de
gestos desportivos, enquanto a segunda
determina a força transmitida pelas estruturas internas do corpo humano.

Instituto Machado

O Instituto Machado é conhecido
graças aos seus serviços odontológicos
oferecidos aos pacientes. Atualmente, o
espaço está passando por uma reestruturação para oferecer novos serviços de
plenitude ao paciente. Para mais informações, ligue para (65) 3623-6066 ou
acesse o site http://www.institutomachado.com.br/.
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Aecim tocantins

Brasileiro de Taekwondo volta a Cuiabá
Campeonato acontece no segundo final de semana de junho com mais de 1.300 atletas, vindos de 23 estados confirmados
Por Rodivaldo Ribeiro

C

uiabá vai sediar a edição do Campeonato
Brasileiro de Taekwondo 2018. De acordo
com a Associação Mato-grossense de Taekwondo, mais
de 1.300 atletas vão participar da
competição prevista para acontecer
nos dias 8, 9 e 10 de junho, no Ginásio Aecim Tocantins.
Nesta quinta-feira (24), é último
dia de inscrições, que podem ser feitas no site da Federação Brasileira
(http://www.cbtkd.org.br/).
Nos três dias do segundo final de
semana de junho, competirão jovens
dos sexos masculino e feminino que

vão lutar entre si nas categorias infantil, cadete, juvenil e sub-21. Junto com eles, estarão as
equipes técnicas e árbitros, todos da Federação
Brasileira. A expectativa
é que lutadores consigam
índices para começar a
sonhar com Tóquio daqui
a dois anos.
“Esta é a segunda
edição do Campeonato
Brasileiro a ser realizada
aqui em Cuiabá. A primeira foi em
2009. Já confirmamos a presença de
cerca de 1.100 atletas, vindos de 23
estados confirmados até agora”, contou ao Circuito Mato Grosso o presidente da Federação de Taekwondo
de Mato Grosso, Hélio Ribeiro da

Costa.
“Conforme os atletas vão melhorando sua vida no
ranking, vão se classificando para os outros
eventos que virão após”,
continua o presidente.
Ele mesmo treina na modalidade desde 1985. E é
faixa preta do sétimo dan
aos 48 anos.
A entrada é para o
evento é um quilo de
alimento não perecível. Hélio conta
que a Cruz Vermelha será responsável por arrecadar também calçados e
agasalhos.
O objetivo declarado é selecionar
atletas em condições de garantir vaga
na seleção brasileira de taekwondo e
buscar a citada elevação
no ranking da modalidade, dividido nas mesmas
categorias.
Na ocasião, também
haverá a apresentação de
grupos culturais, além da
realização do concurso
Miss Brasil Taekwondo.
Segundo o secretário
de Cultura, Esporte e
Turismo, Francisco Antônio Vuolo, o evento
vai contemplar todas as
pastas que compõem sua
secretaria, estimular os
atletas cuiabanos e funcionar ainda, até hoje,
como efeito das celebrações dos 299 anos da capital. Para ele, um evento desses mostra Cuiabá
para o resto do país e
torna o município referência para o taekwondo

nacional.
“Acredito
que teremos
aqui um grande evento com
a inclusão de
atrações culturais locais
e ainda apresentar Cuiabá
aos
atletas,
que também
são turistas,
e mostrar os
atrativos turísticos
da
capital”, diz
Vuolo.
Segundo o
presidente da
Federação de
Taekwondo de
Mato Grosso,
Hélio Ribeiro da Costa, esta será uma grande
oportunidade para proporcionar
uma grandiosa festa de integração
da comunidade cuiabana e matogrossense com o Brasil, por meio da
participação do esporte e de práticas
saudáveis.
“Nós queremos apresentar este
esporte olímpico para os jovens cuiabanos que ainda não o conhecem,
como mais uma modalidade forte e
de reconhecimento internacional,
e também elevar o nível técnico de
nossos atletas, diante de lutadores de
alto rendimento do esporte. E a parceria com a prefeitura por meio do
secretário Vuolo foi fator decisivo
para que trouxéssemos este campeonato para cá”, agradeceu Hélio.
O taekwondo chegou a Mato
Grosso em 1982, com a vinda do

grão-mestre Kwang Soo Shin, um
dos pioneiros da modalidade no
Brasil, que já havia passado cerca
de sete anos ministrando aulas no
Clube Pinheiros, em São Paulo. O
último Campeonato Brasileiro de
Taekwondo realizado em Cuiabá
aconteceu em 2009 e revelou vários
atletas para equipes nacionais.
O evento está inserido na programação da Confederação Brasileira de Taekwondo e está sendo
realizado pela Prefeitura Municipal
de Cuiabá e Associação Mato-grossense de Taekwondo, Associação
Brasileira da modalidade, apoio do
governo do Estado de Mato Grosso e várias empresas. Academia do
mestre Hélio Ribeiro está localizada
na Marechal Deodoro, 288, centro
da cidade.
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maio amarelo

Aumenta registro de mortes no trânsito
Números foram divulgados na quarta (23) pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEAC) da Sesp
Por Jefferson Oliveira

A

Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEAC) da Secretaria de Estado de Segurança Pública
(Sesp) registrou 34 mortes no trânsito de Cuiabá somente neste primeiro
quadrimestre de 2018, um aumento
de 21,43% em acidentes fatais na comparação
com o mesmo período de 2017.
Entre as principais causas de morte no trânsito da capital está a combinação de álcool e direção. Os acidentes com lesão corporal tiveram
queda de 15,28%; em Várzea Grande, os acidentes com sequelas diminuíram 6,9%. Em maio, a
Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito
(Deletran) registrou três acidentes com óbitos
somente na Avenida Beira Rio, em Cuiabá.
Um dos acidentes que chamaram a atenção
da população foi provocado por embriaguez e
levou à morte do verdureiro Francisco Lucio
Maia, que morreu atropelado na Avenida Miguel
Sutil no dia 14 de abril, quando a médica dermatologista Letícia Bertolini conduzia seu carro
(uma SUV de luxo) sob o efeito de álcool quando provocou o acidente.
O delegado Christian Cabral, titular da Deletran, revelou que todos os acidentes tiveram
relação com imprudência. “Não podemos considerar a via perigosa ou mal estruturada, mas sim
que os condutores aumentam sua imprudência,
seja porque abusam da velocidade ou quando
estão dirigindo sob o efeito de álcool ou outras
drogas”, informou.
O artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) deixa claro que é crime conduzir
veículo sob efeito de álcool, e a pena é detenção
de seis meses a três anos, multa e suspensão ou
proibição de se obter permissão ou habilitação
para dirigir veículo automotor.
Cabral ainda alerta que, apesar das mudanças
que tornaram as penas mais duras para quem infringe as leis de trânsito, a violência se manteve
no mesmo patamar e, segundo ele, o número de
pessoas mortas em acidentes de trânsito tende a
ser maior do que no ano anterior.
“Isso tudo nos leva a refletir que os condutores continuam agindo à margem da lei porque
ela infelizmente carece de efetividade e eficácia.
As pessoas sabem que o risco de serem paradas
em uma ação de fiscalização por não respeitar
regras de trânsito é mínimo. E se forem paradas,
o risco de responder a um processo ou serem penalizadas é menor ainda”, explicou.
Mesmo diante das leis mais exigentes, as infrações continuam com números alarmantes e
condutores continuam com a prática de dirigir
ou conduzir veículos automotores sob o efeito de
álcool ou outras substâncias psíquicas.

Christian ressalta que hábitos culturais precisam ser mudados. “Temos que começar a mudar
o nosso conceito. Não basta ter leis com penas e
multas altas, temos que ter leis que sejam cumpridas por todos, para que possam ter eficácia e
permitir que comportamentos e culturas sejam
mudados”, explicou.
A médica Letícia Bertolini, que na audiência de custódia foi encaminhada a um presídio
da capital, ganhou liberdade dois dias depois de
provocar o acidente que tirou a vida do verdureiro. De acordo com o desembargador Orlando
Perri, a conduta da dermatologista não apresentava perigo à sociedade.
Em sua decisão, Perri alegou que o fato de
ela (médica) dirigir embriagada não prova a periculosidade da motorista, “ato é que não ficou
evidenciada, a meu sentir, a aduzida periculosidade concreta da paciente, a autorizar a manutenção de sua custódia cautelar”, diz trecho da
decisão do magistrado.

Acidente:

A médica Letícia Bortolini saiu de um evento
open bar realizado em Cuiabá no dia 14 de abril
e, acompanhada do marido, conduziu o veículo
até a residência do casal, no bairro Jardim Itália,
porém, durante o trajeto, acabou atingindo o verdureiro, que morreu no local do acidente.
De acordo com a Polícia Civil, Letícia conduzia seu Fiat Chrysler modelo Jeep branco que
atropelou o verdureiro, mesmo assim, após atropelar a vítima, ela e o marido fugiram do local
sem prestar qualquer assistência à vítima, porém
foram seguidos por uma terceira pessoa, que viu
o casal entrando em um condomínio no bairro
Jardim Itália.
A Delegacia Especializada de Delitos em
Trânsito (Deletran) esteve presente no local do
crime. O casal apresentava visíveis sinais de
embriaguez e Letícia foi autuada em flagrante
por homicídio culposo no trânsito e omissão de
socorro.
A filha de Francisco, após o acontecimento,
publicou nas mídias sociais um texto em que se
mostrava indignada com a situação e relatou:
“Meu pai não era cachorro. Merecia, ao menos,
socorro”.

Maio Amarelo

O movimento tem objetivo de chamar a
atenção da sociedade para o alto índice de
mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.
Este ano, o Detran está estimulando as instituições a levarem o debate do tema mais a
fundo, viabilizando a reflexão sobre a conduta
dos motoristas no trânsito do Estado.
Os três acidentes com mortes registrados na Avenida Beira Rio somente neste mês

aconteceram em um período de 15 dias. No
dia do trabalho, 1º de maio, o soldado do Exército Marcelo Victor da Silva estava na garupa
de uma moto e morreu após o condutor perder
o controle e bater contra um poste.
Quatro dias depois, um catador de latinhas
identificado como Ângelo Pedroso de Lima
trafegava por uma avenida quando foi atingido por uma Toyota Hilux SW4 em alta velocidade. Ângelo morreu no Pronto-Socorro da
capital, três dias após o atropelamento. O condutor da caminhonete, de 20 anos, não possui
habilitação e também apresentava sinais de
embriaguez.
O mais recente, no dia 15, Thienes José dos
Santos, perdeu o controle de sua motocicleta,
invadiu o canteiro central e morreu depois de
bater contra uma placa de sinalização. O acidente ocorreu próximo ao Parque de Exposições Jonas Pinheiro.
O departamento realizou no início deste
mês um passeio ciclístico pela paz, no qual
reuniu 680 pessoas. No dia 9, foi a vez do Dia
D da Educação no Trânsito, o evento foi concentrado na Praça 8 de Abril, no bairro Duque
de Caxias, em Cuiabá. Quem passou pelo local pôde tirar dúvidas e receber informações
sobre o Movimento Maio Amarelo. Além de
Cuiabá, municípios do interior do Estado também recebem as atividades.
Para o presidente do Detran, Thiago França, apenas estas ações não são suficientes se
cada cidadão não fizer a sua parte. “Não basta
só a segurança pública fazer a parte dela. Cada
pessoa tem que assumir a responsabilidade e
ter consciência em relação às leis de trânsito.
Esses dados de mortes no trânsito, apesar de
não serem bons, servem de alerta para a população, para que o nível de conscientização
seja elevado e todos nós possamos fazer uma
caminhada pela paz no trânsito”, comentou.

GOIABEIRAS

Mulher tem veículo roubado por
dupla em porta de educandário

U

ma mulher foi vítima de roubo
e teve o carro levado na manhã
de terça-feira (22) em frente ao
Educandário Jardim das Goiabeiras, localizado na Rua Coronel
Barros, no bairro Goiabeiras, região central
de Cuiabá.
Em imagens que circulam nas mídias
sociais e aplicativos de mensagens instantâneas, é possível ver a mulher descer do seu
veículo Chevrolet Ônix preto para pegar nos
braços o filho que estava no banco de trás.
Ao mesmo tempo se aproxima da vítima um
Volkswagen Fox prata, de onde descem dois
ladrões, que anunciam o roubo.
O criminoso que estava no banco de trás
do Fox desce com um revólver em punho,
a vítima dialoga com os criminosos, que
esperam a mulher tirar a criança do carro.

Em seguida, a dupla entra no veículo e foge.
A ação dura menos de 30 segundos e um
funcionário do educandário sai para atender
a vítima, que entra apavorada no local com
o filho no colo. Policiais militares do 10º
Batalhão realizaram rondas para localizar os
criminosos e acabaram encontrando outros
dois veículos roubados de uma residência
na região do Sucuri, próximo ao Centro de
Eventos do Pantanal.
Em conversa com o Circuito Mato Grosso,
o delegado da Delegacia Especializada de
Roubos e Furtos a Veículos Automotores
(Derfva), Vitor Hugo Bruzulato Teixeira,
informou que a princípio o automóvel foi
localizado pela PM, porém está checando a
situação para ter certeza da veracidade das
informações e equipes da Derfva já buscam
os criminosos e investigam o caso.

Blitz Educativa

O Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário da Polícia Militar (BPMTran) realiza blitzen
educativas em diversos pontos da cidade, com
intuito de conscientizar o condutor em relação às
leis para um trânsito seguro.
A unidade também tem projetos que visam
a educação no trânsito, como o Salvando Vidas,
que realiza palestras em escolas e empresas.
Além desse, existe o Amigo da Rodada, feito em
parceria com Detran.
“Os agentes convidam pessoas que estão em
mesa de bar a fazer o teste do etilômetro e quem
não está ingerindo substâncias alcoólicas é escolhido como condutor do grupo e ainda ganha
um brinde”, explicou o comandante do batalhão,
tenente-coronel PM Esnaldo de Souza.

Lei Seca

Na última operação Lei Seca, realizada na via
no dia 28 de abril, 12 condutores foram presos
por conduzir veículo sob efeito de álcool, além
da apreensão de 33 automóveis. Em 2017, a ação
prendeu 128 pessoas em flagrante em Cuiabá e
em Várzea Grande. De janeiro de 2018 ao dia 7
deste mês, foram 107 prisões.
A Lei Seca, segundo o coordenador do Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da Sesp, major
Rafael Dias Guimarães, ocorre em dias e horários estratégicos. “Nós selecionamos as vias e
horários que os fatos estão ocorrendo e, em cima
disso, é feito um planejamento para a realização
da operação”, explicou.
A operação é feita de forma integrada entre
Polícia Militar (PMMT) por meio do Batalhão
de Trânsito, Polícia Judiciária Civil (PJC) por
meio da Delegacia de Delitos de Trânsito (Deletran), Corpo de Bombeiros, Perícia Oficial e
Identificação Técnica (Politec), Departamento
Estadual de Trânsito (Detran) e Secretaria de
Mobilidade Urbana (Semob).

ENCAMINHADO

PM ajuda andarilho em Brasnorte
que era procurado pela família

U

m andarilho identificado como
Bruno Faveri Moreti foi alvo de
uma ação social envolvendo Polícia Militar e assistência social no
município de Brasnorte (580 km
de Cuiabá).
Segundo as informações da polícia, os
moradores do município reclamavam que o
andarilho vivia perturbando o sossego dos
habitantes da cidade, os militares tentaram

uma ajuda ao mesmo, que acabou recusando,
mas depois, com auxílio da assistente social,
Bruno aceitou a ajuda.
Os militares com assistentes sociais deram
roupa, local para banho e alimento ao andarilho, que mudou de visual e foi encaminhado a
uma casa de recuperação. Após repercussão
positiva nas redes sociais, a família de Bruno
entrou em contato com a polícia e informou
que deve buscar o familiar nos próximos dias.

NOVA MUTUM

Empresário reage a tentativa de
assalto e mata ladrão

U

m empresário dono de uma relojoaria no município de Nova
Mutum (242 km de Cuiabá) reagiu
a uma tentativa de assalto em
seu estabelecimento na tarde de
terça-feira (22) e acabou matando o bandido identificado como Leandro Messias de
Sousa Santos, 19.
De acordo com as informações locais,
Leandro entrou na relojoaria armado com
uma pistola 9 milímetros e anunciou o
roubo rendendo clientes e funcionários.
O empresário aproveitou um momento

de desatenção do criminoso e pegou uma
pistola calibre 380 de sua propriedade e
atirou contra Leandro, que saiu correndo
da relojoaria.
Leandro foi atingido no tórax, percorreu
alguns metros e caiu na calçada. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para
socorrer o criminoso, porém ao dar entrada
na unidade de saúde Leandro teve uma
parada cardiorrespiratória e foi a óbito.
O empresário se apresentou na delegacia
acompanhado do advogado e foi liberado
em seguida. A Polícia Civil investiga o caso.
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ALTA DO COMBUSTÍVEL

Congresso quer saída contra aumento

A intenção é buscar ações para enfrentar as causas que encarecem os combustíveis no país

APRESENTA:

Por Agência Senado

O

s constantes aumentos dos preços da gasolina, do diesel e do
gás de cozinha chamaram a
atenção do Parlamento brasileiro. Os presidentes do Senado,
Eunício Oliveira, e da Câmara,
Rodrigo Maia, anunciaram que vão reunir deputados, senadores, autoridades e especialistas
do setor para um debate sobre o tema no dia 30
de maio.
Trata-se de uma Comissão Geral, prevista
no artigo 91 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, que permite a interrupção dos
trabalhos ordinários da sessão plenária para
debater assunto considerado relevante, discutir
projeto de lei de iniciativa popular ou receber
algum ministro de Estado.
Segundo o Regimento, pode haver no máximo dois convidados indicados por partido
ou bloco, cuja lista deverá ser divulgada pela
Mesa com, no mínimo, 24 horas de antecedência. Neste caso, Rodrigo Maia já anunciou que

serão chamados representantes da Petrobras, de
distribuidoras, de postos, do governo, além de
especialistas.
A intenção, segundo Maia, é buscar ações
para enfrentar as causas que encararem os combustíveis, impactando diretamente na vida da
população brasileira.
Nas redes sociais, o deputado publicou mensagem dizendo que o governo federal deve, no
curto prazo, avaliar a possibilidade de zerar a
Cide e reduzir o PIS/Cofins sobre os combustíveis. Os estados, segundo ele, devem avaliar a
questão do ICMS. “São ideias de políticas compensatórias para enfrentar o momento atual. E
estão distantes do congelamento de preços que
vimos no passado”, afirmou.
Na manhã desta segunda-feira (21), os chefes
do Legislativo divulgaram uma nota conjunta:
“As sucessivas elevações dos preços dos
combustíveis – sobretudo da gasolina, do diesel
e do gás de cozinha – levam os presidentes do
Senado e da Câmara dos Deputados a chamar
uma Comissão Geral conjunta, no Congresso,
em 30/5, para debater e mediar saídas que atendam aos apelos da população. O preço dos combustíveis, no nível em que se encontra, impacta
negativamente o dia a dia dos brasileiros. Petrobras, distribuidoras, postos, governo e estudiosos do setor serão convidados a propor e buscar
ações imediatas diante da crise geopolítica global que encarece os combustíveis”.

ARTIGO

Conhecendo melhor o Juizado
Especial Cível: breves considerações

O

Juizado Especial Cível (JEC) é regido
pela Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Seu art. 3º define a
competência dos juizados e usa
como base o valor da causa e a matéria,
para conciliar, processar e julgar causas
cíveis de menor complexidade, entendendo
essas como: as causas cujo valor não exceda
a quarenta vezes o salário mínimo; as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de
Processo Civil; a ação de despejo para uso
próprio; as ações possessórias sobre bens
imóveis de valor que também não excedam
quarenta vezes o salário mínimo.
O Juizado surge a partir da experiência
já consolidada em outros países, ligados à
família do Common Law, com o principal
objetivo de oferecer um processo célere,
econômico e efetivo. A Constituição Federal em seu art. 98 obriga a sua criação. No
JEC, como ficou popularmente conhecido,
não existem custas processuais na primeira
instância, e se utiliza o procedimento sumaríssimo, incentivando a transação.
O JEC surge com uma estrutura que foge
da tradicional, pois busca primeiro dirimir
o conflito entre as partes por meio da conciliação, ou do procedimento oral, simples,
célere e gratuito, com a participação de
conciliadores e juízes leigos. Salienta-se
que outras áreas do direito também têm
juizados, como os Juizados Especiais Federais, Juizados Especiais da Fazenda Pública,
Juizados Especiais Criminais etc.
E em qual comarca protocolar a ação?
Quanto à territorialidade, a competência dos
Juizados é definida pelo domicílio do réu
ou onde esse desenvolva suas atividades,

Jessica Rodrigues Duarte
é Bacharel em Direito.

incluindo suas filiais, escritório e sucursal.
Também pelo lugar onde a obrigação
deva ser cumprida. Se a ação é proposta
para reparar um dano, o domicílio do autor
ou do local do ato/fato. Ao contrário de outros procedimentos cíveis, como o procedimento comum, nos Juizados o ajuizamento
da ação em juízo territorialmente incompetente resulta na sua extinção sem resolução
de mérito. Ou seja, ainda é possível ajuizar
a ação novamente, sempre observando o
prazo prescricional para sua propositura.
Entretanto, não haverá a declinação de competência pelo juiz, com remessa do processo
para o foro competente.

DECISÃO DO STJ

Fila de espera não gera danos morais
Por STJ

P

or unanimidade de votos, a Quarta
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou pedido de indenização por danos morais feito por um homem
em razão de ter aguardado na fila de uma
agência bancária de São Lourenço (MG) pelo
período de uma hora e 13 minutos, comprovado com senha e protocolo de atendimento.
Para ele, a demora no atendimento contrariou lei municipal que considera como
tempo de espera razoável o que não exceda
20 minutos em dias úteis de expediente normal e 30 minutos em véspera ou após feriados prolongados, nos dias de pagamento dos
funcionários públicos municipais, estaduais

e federais, e de recolhimento de tributos.
Para a Quarta Turma, no entanto, a invocação de legislação municipal que estabelece
tempo máximo de espera em fila de banco não
é suficiente para ensejar o direito à indenização. Segundo o relator, ministro Marco Buzzi, a
espera em fila de banco só leva à indenização
por danos morais em casos excepcionais, quando
haja maiores repercussões e abalo psicológico à
pessoa, o que não foi verificado no caso.

Mero dissabor
“O tribunal de origem, com base nos elementos de prova dos autos, reconheceu que
os fatos descritos não possuem o condão de
caracterizar a responsabilidade da instituição
bancária, pois não passam de mero dissabor, e

que não houve a demonstração inequívoca, por
parte do recorrente, de que tais fatos o levaram
a experimentar um verdadeiro abalo emocional”,
disse o ministro.
Segundo o acórdão do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais (TJMG), “o fato de o apelante
ter eventualmente permanecido em uma fila
do banco por mais de uma hora aguardando
atendimento, além do tempo estabelecido pela
lei municipal, não passa de mero aborrecimento
diário, um desgaste normal em situações dessa
natureza, sobretudo em dias de grande movimento, que consiste em mera irregularidade
administrativa, comum na relação banco/cliente,
a qual todas as pessoas estão suscetíveis de
experimentar”.
Para o ministro Buzzi, rever a conclusão do

TJMG implicaria o reexame de fatos e provas,
o que não é admitido em recurso especial por
aplicação da Súmula 7 do STJ.

CULTURA

Por Luiz Marchetti
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O ESPECIALISTA

BRUNO LUCIALDO

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

O ator Romeu Benedicto comemora 30 anos de carreira; seu personagem mais popular ganha espetáculo solo. Com a parceria com Nico & Lau Produções e empresas como a Moda Verão, Romeu
Benedicto convida a todos para O ESPECIALISTA. A peça será no domingo 3 de junho no Cine Teatro Cuiabá às 20h. INFO: (65) 2129 3848 e 99635 3486

T

OTÓ BODEGA vive de bico, trabalhos de casa, conserta goteiras e
casamento de marido ausente. Com 18 anos de palco, eventos de rua e
muitos espetáculos, Totó finalmente estreia seu primeiro espetáculo solo, O
ESPECIALISTA é um cuiabano que veio do sítio e há quase duas décadas
interage com o público. Com produção da dupla humorística Nico &
Lau, direção de Justino Astrevo, cenografia e figurino de Lioniê Vitório,
o ator Romeu Benedicto prepara este espetáculo impróprio para menores
de 18 anos. Com tantos anos de carreira, O ESPECIALISTA é humor de
interatividade com a plateia, cheio de surpresas e a certeza de um domingo de gargalhadas.
No cinema tive a oportunidade de conhecer a disciplina, o talento e a capacidade de contraste
que o ator Romeu possui, é gente de teatro, desses que sabem defender o personagem com
detalhes, levantar a cena e criar a cada momento.
Marchetti: Qual a sua origem nas artes cênicas, quem te influenciou, quem foram seus
formadores e as primeiras cenas?
Romeu Benedicto: A minha primeira peça foi no Ginásio São Gonçalo, peça de Gil
Vicente, ‘O Alto da Barca do Inferno’, depois entrei na faculdade, fazia Educação Física, e
comecei nas oficinas da UFMT com o saudoso Mestre Luiz Carlos Ribeiro, Claudete Laudo,
Carlinhos Ferreira, fazíamos intervenções cênicas nos bares da cidade, Bar do Léo e nas várias
edições dos festivais de música FLAMP. Em 1997 ganhamos o Festival Mato-grossense de
Teatro com a peça “Passos por pessoas”, com poemas de Fernando Pessoa, eu, Júlio Camargo,
Valério e Janete Manacá. Ganhei prêmio de ator revelação, e nesse mesmo ano ganhamos o
prêmio de melhor vídeo no festival de cinema com o vídeo “Inexistência”, de Márcio Moreira,

baseado no poema homônimo de Maurim Rodrigues, daí não parei mais. Tive momentos em
que pensei em desistir... foi quando conheci Amauri Tangará, um outro marco na minha vida
artística, com ele fiz uns dos mais importantes trabalhos da carreira, Belarmino de Guilherme
Dicke, Gerald Thomas veio assistir o espetáculo em Chapada, ganhamos convite para nos
apresentar em Zagreb, Instituto Goethe, e fomos primeira página no Jornal do Brasil, ainda
fizemos duas temporadas em Portugal, e voltamos com outro espetáculo de Amauri e Brites
da companhia O Bando, “O Salário dos Poetas”. Esse currículo foi a base pra eu entrar pra
Globo como ator do elenco de apoio e daí vieram participações em novelas e séries.
Marchetti: Sua atuação tem sucesso também diante das câmeras.
Romeu Benedicto: O audiovisual é um trabalho de questionamento interno, lidamos com
contenção da expressão. Com o tempo e os trabalhos que fiz, fui aprendendo a encontrar um
lugar psicológico, a manter o ritmo da personagem, revelar as camadas no momento certo e
propor à direção as várias nuances da personagem, no set, um ambiente traiçoeiro pro ator.
Hoje eu acredito que estou numa trajetória evolutiva, bem melhor do que quando comecei. Fiz
‘Três tipos de medo’ de Bruno Bini, ‘Ciranda’ de Felipe Damian e Ângela Corradini, ‘Teodora
quer dançar’ de Samtha Coldbela, ‘Bala Perdida’ direção de Luiz Marchetti, LONGA: ‘Pobre
é quem não tem Jeep’ de Amauri Tangará, ‘Homem Mau dorme Bem’ de Geraldo Moraes,
‘Loop’ de Bruno Bini. SÉRIES: ‘Cidade Invisível’ de Thiago Foresti e Renan Montenegro,
‘Rondon O Grande Chefe’ de Rodrigo Piovesan e Luiz Carlos Barreto e o Longa ‘Rondon’.
Fiz também várias novelas como ‘Cordel Encantado’ em que tive o personagem Jacinto, e
mais recente ‘Deus Salve o Rei’ com o personagem Aníbal.

GRAFIAS

T

MARÍLIA BEATRIZ *

rês autores em lugares diferentes:
“Um olhar distante” de ANTÔNIO
DE ARRUDA de 1994, “O Homem
Algodão” etno-história Nambiquara
de ANNA MARIA RIBEIRO F.
MOREIRA DA COSTA, articulista
aqui no CIRCUITO, livro de 2009
e “Poliantéia do Vate” de Tertuliano Amarilha, 2016.
O olhar sobre essas diversas escritas aponta para
a possibilidade da literatura imbricada nos desvãos da
Alma como lugar, função e percurso da obra literária na
criação de escritores que encaram a fatura das letras sob
os mais diversos ângulos da Linguagem.
Antônio de Arruda com as crônicas aponta para o lugar
de prazer, embora estando na magistratura ele mesmo
ressalta o saber/sabor, conforme Roland Barthes –Prazer
do texto – diz Antonio: “... a literatura me tem servido
como fonte de lazer e alegria”.
Assim interessa questionar para que a arte literária? Será
que as letras são modos de dar-se e realizar – se de quê?
O texto literário, especialmente no gênero CRÔNICA,
não interessa o saber fazer, mas sim o sabor do fazer, um
sabor no qual aparecem e se inscrevem possibilidades
que pela realidade nunca chegariam a irromper. É de
Arruda o interessante pensamento: “... ilusão literária
que alimenta a raça dos imaginativos...”.
Do lugar da pesquisa entendo a obra de Anna Maria
Ribeiro F. Moreira da Costa mesclando seu olhar de
horizontalidade carioca com um discurso de cunho
literário amazônico, pantaneiro e universal no sentido
da mostra circular da identidade do povo Nambiquara
com as exaustivas e apaixonadas apreensões das tensões,
oposições e contradições. Aqui nesta escrita/escuta o
que a autora evoca e sublinha é a relação do imaginário

confrontando com a realidade.
A tessitura provoca dentro da pesquisa qualificada uma
audiência com vigor poético: “... quando um pássaro, a
empunhar uma espada de madeira, alçou à distância um
voo que, em virtude da velocidade estonteante, conseguiu
perfurar uma montanha de pedra na qual habitaram os
índios”.
Diante desses autores somos obrigados a produzir um
esforço e um exercício de leitura criativa e captura com
imaginação.
E por fim, o versejador Tertuliano Amarilha com
“Poliantéia do Vate” traz seu labor no enfrentamento
de temas pátrios, religiosos e amorosos erguendo sua
costura de gosto eminentemente circular, no núcleo do
que entendo por um amor/essência. Tal circularidade é a
amostra do criador de versos como luz no universo em que
para ele arte e realidade são proto-verdades. Seus versos
conduzem a força que origina e mantém o desabrochar
e o permanecer de alguma realidade: “... Pensa amor, no
que dizem os humildes versos meus:
todos os beijos teus
Eu creio que mereço”.
Assim os três tão diversos mostram as emoções, os
sentimentos, as visões para que ao olhar dos leitores os
espelhos reflitam a face semiótica em que ícones, índices e
símbolos decodifiquem o lado imagético da obra literária.
Grafias diversas conotando o coração do cronista,
o pulso da pesquisadora com tom e traço literário e a
emoção do poeta entre realidade e fantasia.!
Domingo de maio (20), encantamento com música
na UFMT, 2018.
*Professora aposentada da UFMT, mestre em Comunicação e
Semiótica pela PUC/SP e ocupante da cadeira nº 2 da Academia MatoGrossense de Letras e da Comissão Editorial da AML
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GESTO DE FÉ
Fomos surpreendidos pela arte e maneira
em ser bem recebido de Centro de Cultura da
UFMT, sob a coordenação do ilustre prof. Dr.
Fernando Tadeu de Miranda Borges, junto com
seus colaboradores. Reluz a tarde do dia 17,
regada com a luz do Espírito Santo. A magnífica reitora profª Myrian Serra, um ser humano regido com dom da sabedoria regada pelo
Espírito Santo, a sua aura brilhava com todos
os dons naquele momento em que a fortaleza,
o entendimento, o conselho, a sabedoria, a ciência, a piedade e o temor reinavam naquele
momento quando ela colocou a Coroa do Divino na sua cabeça. Viva esse respeito de fé, de
uma festa de tradições que gera a união dos
povos através do Espírito Santo!
E a Universidade Federal de Mato
Grosso, pela primeira vez, recebe
em história, abre as portas para
que a Bandeira do Senhor Divino
entre nesta instituição de ensino
levando as bênçãos de Deus. E
viva a Universidade Federal de
Mato Grosso que foi tocada pelo
Espírito Santo!

ALA JOVEM

Por Rosemar Coenga

SE ORIENTE
Os nossos intelectuais escritores deveriam fazer uma busca
dos grandes acontecimentos vividos sobre as festas seculares do
solo cuiabano, como a do Espírito

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

Q

uem tem medo do bicho-papão?A
lenda do bicho-papão é uma história imaginária que faz parte do
folclore brasileiro. Comum em
todas as regiões do Brasil, tanto
na zona rural como na urbana,
ela é contada oralmente há muitos anos. No
livro Tutu-Moringa: História que tataravó
contou (2013) publicado pela Companhia das
Letrinhas e ilustrado por Marilda Castanha,
temos a oportunidade de conhecer a origem
desse monstro.
Tutus são seres encantados que há muito

RESIDÊNCIA DOS GOVERNADORES
A lembrada Residência dos Governadores,
onde residiram alguns de nossos ilustres governadores, onde deixaram as suas marcas de
boas lembranças. Depois ela foi transformada
em museu dos pertences dessa ilustre casa,
que tinha móveis, tapetes, cristais, pratarias
fantásticas – para onde essas maravilhas foram? Já foi Secretaria de Cultura do Estado,
MT Fomento, Casa de Guimarães, hoje ela está
sendo maquiada pela Nav, que visa abrir esse
espaço para diversas ações das áreas da cultura. Pessoas visionárias de Cuiabá, a exemplo
de Iracilda Botelho e Cely Barros de Almeida,
querem transformar esse espaço num Centro
Cultural, dando oportunidades para diversos
profissionais da área. Já se encontra pautado
para acontecer o Grande Arraial do Senhor
Bom Jesus de Cuiabá. Essa Residência dos Governadores será o orgulho de Cuiabá.

A história de TutuMoringa
tempo povoam as histórias africanas, e provavelmente foram inventados num país chamado Angola. Desembarcaram no Brasil na memória e no imaginário de homens e mulheres
que, nesta terra, foram escravizados. Aqui, os
tutus se popularizaram nas cantigas de ninar
que as amas (babás negras) entoavam à noite, para fazer dormir menino da casa-grande.
Nas senzalas, as escravas também cantavam
para fazer seus filhinhos dormir, assim podiam descansar um pouco.
A obra traz uma velhinha contando a lenda
do Tutu-Moringa para um grupo de crianças.
Uma história de arrepiar os cabelos. A velhinha revela o motivo que leva o Tutu-Moringa
a devorar meninos e meninas.
Tutu-Moringa rapta a criança chorona e a
leva para as profundezas da floresta. Toda vez
que o Tutu-Moringa ouve uma criança chorando (geralmente um choro de má-criação) ele
pensa tratar-se do choro de um de seus filhinhos roubados da África pelos portugueses.
Mas, mesmo depois de conhecer a história
triste, ninguém quer cruzar com ele no caminho. Ainda bem que a tararavó conhece os segredos para enganá-lo. Uma lenda que assusta. Arrepia os cabelos, mas também assusta.
Vale a pena ler o livro para saber um pouco
mais sobre esse vilão atormentado.

Por João Manteufel Jr.

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

I

ncrível como o amor vai além. Na década de 60, num protesto contra a guerra
do Vietnã, um homem evitou um grande
conflito entre polícia e manifestantes
colocando uma flor dentro do rifle de
um guarda. Não houve batalha, pouco tempo depois a América sairia da guerra,
mesmo que com o rabinho entre as pernas. A
humanidade precisa de tempos sombrios para
relembrar que o amor é melhor que a guerra.
As principais bandeiras dos hippies eram a
luta contra as armas nucleares, luta por mais
liberdade, abordavam
questões como igualdade de direitos, defesa do meio ambiente.
Qualquer identidade
com os dias atuais não
é mera coincidência:
estamos sempre correndo atrás do rabo.
– Cada vez que
alguém compartilha
uma notícia sobre
Trump ou Bolsonazi,
você está dando voz
a alguns que têm a
mesma linha de pensamento anti-humana.
Aí ela sai do armário
– dispara Gustavo,
um grande amigo via

Por Iracema Borges

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

Santo, São Benedito, e mesmo alguns dados históricos sobre a referência do nosso Padroeiro Senhor Bom Jesus de Cuiabá, para orientar a essa
população carente de dados históricos da cidade
onde eles vivem. Eu senti essa falta de informações, principalmente o descaso total de pessoas
esclarecidas fugindo bem longe de não saber o
que é o Espírito Santo. Isto é uma prova total do
desrespeito a Deus, são pessoas que vivem longe
da realidade sobre os momentos culturais e religiosos que a cidade vive. Se oriente, é fazer com
que essas pessoas respeitem as nossas tradições
e vivam todas as manifestações de fé. Cuiabá
continua sendo a mãe de todos os cuiabanos de
coração e merece ser respeitada por seu legado
secular deixado com letras de ouro.
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CADEIRA DE BALANÇO

Por Carlinhos Alves Corrêa
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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

E

xistem momentos na vida que
não tem amigo, café, compras,
corrida que dê jeito, são aqueles
momentos em que se acumulou
tanto que não enxergamos por
onde começar, não temos energia pra ler, rezar,
caminhar e muito menos falar. São os momentos em que a esperança se tornou tão baixa que
a dor nos engoliu. Não estou falando das tragédias, quando faleceu um ente amado ou uma

O amor
msn.
A felicidade é uma arma quente. O amor
próprio pode ser maior que o amor pelo próximo. Em tempos nebulosos, onde o dinheiro é a
maior das religiões, pode se transformar quem
pense diferente em inimigo, quem não seja da
sua religião em coisa-ruim, separar dos queridos por teorias, dividir para conquistar. Cada
vez mais as pessoas se isolam. Cada vez mais
se cercam. As relações estão sendo substituídas
por um chat na internet. Estamos vivendo uma
guerra.
– O que devemos fazer então? Deixar o ódio
ser disseminado? – pergunto em CAPS LOCK.
Inexplicável como o amor é libertador. Talvez por isso, esteja trabalhando tanto em casa.
O cachorro lambendo o pé, o filho dando um
sorriso largo, um “pai, eu te amo” entre um job
e outro, um “pai!!!! Vem aqui!!!!” entre uma lauda de roteiro e outra, de certa forma, é o amor
vencendo o capitalismo selvagem. Se a arte imita a vida, em todo filme americano que vejo, o
cara que é o pica das galáxias está lá em cima
no alto da torre, sozinho, único. Sei que tudo é
mentira de uma grande metáfora, mas como dizia Shakespeare, “o amor não se vê com os olhos
mas com o coração”. Não nasci pra isso. Quero
um sofá manchado de ketchup, um tapete fora
do lugar, quero que as crianças usem minha
cama como pula-pula. O amor vence.

A arte da esperança
doença grave, estou falando da falta de vida que
foi se perdendo no café da manhã corrido, na
sobrecarga de trabalho, na falta de um abraço
conhecido, na falta de autoperdão. Nestes momentos cultivar a esperança se torna essencial.
Martin Selligman diz que “... Encontrar razões
temporárias e específicas para os problemas é
a arte da esperança: as razões temporárias limitam a tristeza no tempo e as razões específicas limitam a situação original”. O que é isso na
prática? Bati o carro, vou gastar uma nota preta que não tenho. Isso não quer dizer que você
é um péssimo motorista e nem que sua vida é
uma droga. São convites que recebemos para
PARAR e colocar a vida em uma outra perspectiva, use a ferramenta Roda da Vida, analise o
momento, talvez a batida seja a oportunidade
de examinar como anda a vida de um modo
geral, vamos jogando a sujeira para debaixo do
tapete por tanto tempo que a batida seja talvez
o montinho que ficou ‘grande’ demais e no qual
você tropeçou. Quando cultivo a esperança, sei
que é apenas ‘um’ evento ruim, não uma vida
ruim, é aquele pedaço da gente que sabe que
vai dar certo. Quem cresce na quietude, quando tudo está bem? Poucas pessoas. Olhar para
esses eventos e saber que vão passar é arte da
esperança. Fique bem.
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garimpo cultural
Por Luiz Marchetti

O RIO DO SAMBA: RESISTÊNCIA E REINVENÇÃO >

www.circuitomt.com.br

Você pode participar do Garimpo Cultural submetendo
sugestões para o seu evento, sua pesquisa artística, livros
ou oficinas. Mande para marchetti@circuitomt.com.br
PICNIC SEM GLÚTEN >
Maio é o mês da consciência celíaca, se você ou um de seus
parentes precisam desta dieta alimentar, participe deste picnic
divulgando que é possível ter uma alimentação gostosa e uma vida
saudável sem glúten. A doença celíaca atinge 1% da população
e tem como único tratamento a exclusão e o não contato com
a proteína. Será no sábado, 26 de maio, às 9h, no Parque Mãe
Bonifácia, entrada pela Av. Miguel Sutil com entrada franca. Leve
um prato sem glúten. INFO: (65) 99619 0396

Quem vai ao Rio de Janeiro não pode perder esta exposição! O
MAR, MUSEU DE ARTE DO RIO DE JANEIRO apresenta O RIO DO
SAMBA. A mostra está ocupando o museu por um ano, os curadores Nei Lopes, Evandro Salles, Clarissa Diniz e Marcelo Campos
reuniram cerca de 800 itens. São obras de Candido Portinari, Di
Cavalcanti, Heitor dos Prazeres, Guignard, Ivan Morais, Pierre Verger
e Abdias do Nascimento; fotografias de Marcel Gautherot, Walter
Firmo, Evandro Teixeira, Bruno Veiga e Wilton Montenegro; gravuras
de Debret e Lasar Segall; parangolés de Hélio Oiticica, e uma instalação de Carlos Vergara com restos de fantasias. Atenção no filme
inédito do cineasta Lula Buarque, a senha para este documentário
você pega na recepção. Até 31 de maio a exposição será gratuita!
INFO: (21) 3031 2741
PRÉ-TERCEIRA FLIC DE CHAPADA >

A Festa Literária de Chapada dos Guimarães vai antecipando a força
da literatura, com as prévias que acontecem na Praça Dom Wunibaldo em Chapada dos Guimarães! Participe! A pré-FLIC é gratuita
e será no sábado 2 de junho com o tema "LEITURAS ATLÂNTICAS",
o País homenageado é Portugal. Com ou sem incentivo financeiro,
este movimento pela cultura, pelas artes e literatura seguirá das
8h até as 19h.

BANDA SALOMANOS >

A Banda Salomanos iniciou a turnê do show "O Caminho", é o
Circula-MT da edição 2016 promovido pela SEC-MT. E a primeira
cidade será Primavera do Leste, na sexta-feira 25 de maio apresentam a Oficina de Rimologia, e no sábado um show gratuito
na Concha Acústica. A OFICINA DE RIMOLOGIA será no Núcleo
Municipal de Música, Av. Minas Gerais, 733 - Centro, Primavera
do Leste. INFO: (65) 99934 2304
UFMT EM CORDAS >

A FILHA DE OLGA EM CUIABÁ >

Anita Leocádia Prestes nasceu na prisão do Campo de Concentração de Barnimstrasse, durante o nazismo, na Alemanha
de Hitler. Nesta quarta-feira 30 de maio,
a historiadora estará
em Cuiabá, no Centro
Cultural da UFMT
às 19h, para lançar
a obra ‘Olga Benário
Prestes: uma comunista nos arquivos da
Gestapo’. Anita, filha
de Luís Carlos Prestes
e Olga Benário, relata
o que sua mãe viveu
de 1936 até sua morte,
em 1942, tendo como
suporte as informações dos arquivos da
Gestapo, polícia secreta do Terceiro Reich alemã. INFO: (65)
3615 8121 e 8368

Três compositores serão homenageados nesta quinta 21 de
maio, convide os amigos para
UFMT EM CORDAS, uma noite
com Bach, Mozart e o pai da música erudita russa: Mikhail Glinka.
Às 20h no Teatro Universitário
com entrada franca. INFO: (65)
3615 8372
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Edmilson é arquiteto
e festeiro oficial da
Praça Popular
cultura@circuitomt.com.br

U

m dos grandes eventos mundiais
desportivos que ocorre de quatro
em quatro anos e transforma os
países participantes numa magia de emoções, expectativas e
confraternização.
A Copa do Mundo que este ano acontece
na Rússia movimenta todos os setores de negócios, aquecendo o mercado, principalmente o comércio varejista. Os supermercados
e eletroeletrônicos geralmente são os que
mais registram impactos positivos, especialmente com a alta no comércio de televisores,
alimentos e bebidas.
Outra demanda que atrai os compradores é a decoração temática dentro das lojas
com as cores do Brasil. Os brindes e adere-

www.circuitomt.com.br

ços atraem os consumidores, aumentando as
vendas.
A Copa do Mundial de Futebol ocorre
entre os dias 14 de junho até 15 de julho, e
em muitas cidades brasileiras o comércio, as
empresas e as repartições públicas fecham
durante as partidas do Brasil.
Estas datas não são preocupantes para o
comércio e sim fortalecem o pico das vendas,
principalmente nas vésperas e nos dias dos
jogos.
Ao empresário é importantíssimo que as
reposições dos produtos sejam fundamentais durante o período da competição esportiva. As gôndolas são um grande chamarisco
de atenção ao cliente e é o que chamamos de
compra por impulso.
Aposte nos resultados positivos de cada
jogo da nossa seleção, assim seu estoque será
controlado sem ter prejuízos nas prateleiras.
O aumento de ambulantes nas ruas é radical, oferecendo todos os tipos de acessórios
para comemorar esta data festiva, e isso fomenta o mercado.
Com um período de grandes dificuldades
e decepções econômicas, os brasileiros apaixonados pelo futebol esquecem este momento e tudo vira festa.
A Copa do Mundo é comemorada como
um dos grandes fenômenos de integração de
cultura e solidariedade dos países.
Vista as cores verde e amarelo e bola pra
frente!
www.facebook.com/arqedmilsoneid

Por Theresa Piraja

Copamania

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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polaridade nos favorece e é também o desafio para maior vibração
do positivo. A palavra eixo é a palavra-chave para o equilíbrio. O centro em que o eixo passa determina
a capacidade da adaptação e superação de tudo.
Estando no eixo, nunca vão sair do prumo. A força e estabilidade do seu eixo é o que controla as
emoções. E a força que move este eixo está diretamente ligada a sua sabedoria. No caminhar da

Eixo, a chave para
o equilíbrio
nossa existência, passamos por altos e baixos,
é o nosso eixo que nos mantém em equilíbrio.
Quando o centro (eixo) de uma pessoa não está
preenchida, ela não saberá o que é a paz. O eixo
da nossa casa irá nos influenciar para o equilíbrio também. É comum encontrar pessoas que
não acreditam na associação que entre a casa e
os moradores existam correntes contrárias dificultando tudo. Mas é evidente quando se encontra uma casa maltratada e mal cuidada, se percebe que quem mora ali é de alguma forma igual
à casa. A harmonização passo a passo ensina a
enxergar além das aparências. E o quanto podemos fazer através da casa para melhorar família,
saúde e negócios etc. Tudo é importante. Somos
o que pensamos. Somos o que fazemos. E a casa
é o nosso chão ou palco para expressar as nossas histórias. E sabemos também que quem vive
sem sofrimento são pessoas capazes de discernir entre o que lhe faz bem ou mal. Quem vive
sem sofrer é porque está no eixo, e é capaz de
buscar sensações e estar no controle de si mesmo ou buscar soluções. Os nossos ambientes estão corretamente ligados a nossa vida, sabendo
disto, vai depender de nós esta mudança, podendo alterar ou não.
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emorar envolve-se no tempo,
tempo, tempo, como caetaneado na “Oração ao tempo”. A
compor destinos, o tempo parece contínuo em quase quatro
décadas. Eu e Jacutinga nos encontramos em
Vilhena, cidadezinha localizada na divisa Rondônia-Mato Grosso. Quase todas as casas eram
de madeira, como nos filmes
de faroeste. Em dias de ventania, a cidade se coloria de vermelho e podíamos ver as pinceladas do vento, a levantar a
terra das ruas. Éramos muito
jovens e tínhamos a certeza de
que junto ao “bom selvagem”,
no caminho rousseauniano,
nos tornaríamos civilizados.
Na cidade, sem saber em
que aldeia passaria a morar,
conheci Neuzete, atendente de
enfermagem, lotada na aldeia
Campos Novos, Terra Indígena
Nambiquara. Ela me recebeu
com cumplicidade e nos tornamos próximas, a compartilhar sentimentos de estar longe de casa, dos familiares, dos
signos culturais tão distantes
daqueles inscritos no viver em
aldeia.
A mirar-me, “como tives-

se olhando o mar”, Jacutinga roubou-me da
aldeia Aroeira, Terra Indígena Pirineus de
Souza, onde eu morava. Ao me levar para a
aldeia Sapezal, tão distante da Aroeira, os índios ficaram muito zangados com o roubo da
professora. Nos rádios amadores da Funai, o
facebook da época, o assunto não era outro: o
roubo da professora. Por duas vezes os indígenas da aldeia Aroeira perdiam suas mulheres
para o povo da aldeia Sapezal. O índio Raimundo, grande amigo de Jacutinga, havia roubado
Kalu Kalapalo, e ele, a professora Anna.
O rapto de mulheres é recorrente entre o
povo Nambiquara. Pode levar os grupos ao
conflito, à morte. Como um autêntico Nambiquara, Jacutinga retorna à Terra Indígena
Nambiquara acompanhado de uma mulher.
Os indígenas comemoraram a vitória, ainda
que sabedores de possíveis represálias. Anos
mais tarde, quando Nilzinha, irmã de Jacutinga, chegou para ocupar o cargo de professora
na aldeia Aroeira, o afrontamento se dissipou.
Estabeleceu-se uma troca de mulheres, como
pode ocorrer entre o povo Nambiquara.
Jacutinga, até hoje, se põe a ouvir a composição de Flávio Venturini “Todo azul do mar”.

Por Wania Monteiro de Arruda

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

Todo azul do amor
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Cozinhar todos
podem!!!

NUTRITIVA

Por Anna Maria Ribeiro Costa

TERRA BRASILIS
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V

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

ocê acha que não tem jeito para
cozinhar? Saiba que a prática leva
à perfeição, ou ao menos faz melhorar muito. Existe uma infinidade de receitas e alimentos que
tornam essa missão gostosa e agradável. Bons
motivos para começar não faltam, suas refeições ficarão mais saudáveis e saborosas e você
economizará muito. Comece indo à
feira ou a hortifrútis e escolha folhosos, legumes, raízes, frutas e
temperos da época e frescos.
Se você não sabe quais são
daquele período, poderá perguntar ao
feirante ou observar os mais baratos, pois geralmente
têm mais abundância e
ficam com preços menores. Compre para poucos
dias e em muitas variedades, pois
assim garantirá a nutrição das suas
células. Cada célula do nosso organismo necessita de 44 nutrientes
diferentes e você só se nutrirá se
comer a cada dia alimentos variados. Planeje seu cardápio semanal
e use receitas fáceis e rápidas
de fazer. Compre temperos
desidratados que darão
sabor, são fáceis de usar e

possuem muitos nutrientes para nossas células, por exemplo, salsa, cebolinha, manjericão,
orégano desidratados. Alimentação restritiva
em calorias e em nutrientes é responsável por
interferir negativamente no seu metabolismo,
além de interferir na insatisfação corporal e
emocional. Melhor do que seguir uma receita
pronta é poder arriscar novos temperos e ingredientes e criar os seus próprios pratos. Essa
é uma ótima forma de exercitar a criatividade
e ainda descobrir novos sabores em sua vida. O
sentimento que vem quando uma comida fica
pronta é uma sensação de realização. E esse
sentimento só incentiva cada vez mais a cozinhar sempre. Uma das melhores coisas de cozinhar é exercitar o sentido do tato e sentir os
tipos de texturas naturais possíveis. Seja lavando uma folha, cortando vegetais ou até mesmo
amassando uma massa, as sensações que você
vai sentir vão enriquecer bastante o seu tato.
Não existe nada mais estimulante na cozinha
do que sentir o cheiro da comida sendo feita
e ficando pronta. É impossível resistir aos diversos cheiros doces e salgados na cozinha. Cozinhar é uma ótima forma de
demonstrar amor e carinho
para aqueles de que você
gosta. Não há nada como
ver o sorriso deles quando comem uma comida
que você mesmo preparou. Diferente de
comprar comida industrializada pronta,
cozinhar é uma
ótima forma de você
poder escolher os ingredientes que mais te agradam
e que fazem bem para a saúde.
Quando você tem mais pessoas
para cozinhar junto, é uma ótima
forma de fazer um trabalho em
equipe de forma bem prazerosa e
descontraída. Não se esqueça
que a comida é o alimento
para o corpo, mente e espírito. Vamos cozinhar?
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stamos nos aproximando do dia 24
de maio, dia em que fazemos memória a Nossa Senhora Auxiliadora e
a Santa Sarah Kalli. Santa Sarah era
uma desconhecida no Brasil até a década de 90, quando sua devoção foi divulgada
em nosso país através de novelas que tinham
personagens ciganos em sua composição, os
quais veneravam com respeito a famosa santa.
Na atualidade Santa Sarah é uma das santas
mais cultuadas da Europa exatamente pelo fato
de sua devoção passar de pai para filho dentro
da tradição dos povos ciganos que veem nela a
sua principal padroeira. A devoção dos ciganos
por Santa Sarah se dá exatamente pelo fato de
ter sido ela mesma uma cigana.
O seu nome é na verdade
um nome hebraico que indica
uma mulher da alta sociedade
do seu tempo e é isso que faz
com que em algumas vezes
o nome seja traduzido como
sendo “princesa” e outras vezes “senhora”. Já o epíteto Kalli
significa "negra", da língua
indiana sânscrito, por sua tez
ser escura. A sua hagiografia a
identifica como a serva de uma
das três mulheres de nome
Maria que estavam presentes
na crucificação de Jesus, sendo elas Maria Jacobina, irmã

Por José Carlos Branco

REFLEXÃO DA ALMA

de Maria mãe de Jesus, Maria Salomé, mãe dos
apóstolos Tiago e João, e/ou Maria Madalena.
Em relação a essa última, já existiram boatos
até mesmo de que Sarah teria sido filha biológica dela com, nada mais nada menos que, Jesus
Nazareno. Algumas outras referências falam
que ela seria serva e parteira auxiliar de Maria,
e que Jesus, por esta tê-lo trazido ao mundo, teria uma alta estima por ela. Outras, que era serva de Maria Madalena.
A capital de seu culto é a cidade de Saintes-Maries-de-la-Mer, na França, onde ela teria
chegado junto com as 3 Marias mais Marta,
Lázaro e Maximínio. Eles teriam sido jogados
no mar em um barco sem remos nem provisões
e Sara teria rezado e prometido que se chegassem a salvo em algum lugar ela passaria o resto
de seus dias com a cabeça coberta por um lenço.
Eles chegaram, enfim, a Saintes-Maries, onde,
algumas lendas dizem, foram amparadas por
um grupo de ciganos. A partir daí a devoção dos
ciganos para com ela foi uma questão de tempo.
Até hoje, embora a Igreja de Saintes-Maries-de
-la-Mer seja dedicada às 3 Marias (o nome quer
dizer Santas Marias do Mar), é Sarah quem tem
a maior visitação dentro dela, mesmo com o
fato de suas relíquias terem sido colocadas sem
respeito algum no porão da igreja e ter recebido
uma porta estreita e oculta para evitar que seus
devotos, os ciganos, entrassem dentro da igreja,
evitando uma mistura de ciganos, mal vistos na
época, com outros cidadãos. Isso foi alterado já
há alguns anos. No dia 24 de maio, Saintes Maries se enche de cor, dança, instrumentos e festas; ciganos de todo o
mundo se dirigem para lá com o
fim de encher a Kalli de lenços coloridos e depois efetuar a procissão onde a imagem da mesma é
levada até a praia para ser banhada pelo mar. Em Cuiabá a maior
celebração em honra dela acontecerá no dia 26/05 no C.E.C.J. (Mãe
Regina Câncio) que celebra tradicionalmente o seu dia com Gira
Cigana, Dança Cigana, Procissão
Cigana, Fogueira Cigana e tudo o
mais que a tradição pede.
Salve Santa Sarah! Viva o Povo
Cigano! Arriba, optchá!!!

José Carlos Branco é
empresário
cultura@circuitomt.com.br
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oa noite a todos!
Nós começamos hoje, porque
fomos convidados a trabalhar, fazer parte dessa equipe, desse conselho que se manifesta aqui.
Chamamos nós de almas caídas, os desertores, os renegados. Mas na verdade nós somos
treze almas arrependidas, somos uma dissidência de um grupo de uma religião, os Irmãos
Capuchinhos, e esses que me acompanham, os
doze. Nós, em dado momento, achávamos que
iria prevalecer a nossa opinião e queríamos a
administração do nosso monastério. Então fomos banidos, fomos expulsos, criamos a nossa
congregação que faliu, porque o nosso propósito era vaidoso, orgulhoso, pretensioso e nós
fomos às trevas carregando o que tínhamos de
mais valioso, a soberbia.
E nós, após centenas de anos batendo de lá
pra cá, desfraldando a nossa bandeira em farrapos, nos cansamos e o cansaço nos fez meditar porque havíamos sido enviados para as
regiões umbralinas.
Mas com nossa postura de arrependimento um raio de luz rasgou as profundezas das
nossas moradas e nos sugou, fazendo com que
levitássemos até a crosta terrena, para que
aqui pudéssemos então militar em nome desse
arrependimento, para que pudéssemos assim
resgatar o que possuíamos de mais precioso e
perdemos, a nossa Fé e a nossa humildade.
Somos detentores de tamanho conheci-

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

Kalli
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PELO MUNDO

Por Cristian Siqueira

MUNDO ASTRAL
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Jacqueline Vieira Haddad é
Advogada, Gestora de
Internacionalização, Imigração e
Cuiabana
jackieinlondon@hotmail.com
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o Reino Unido, a cada 15 minutos, uma
criança é retirada dos pais e colocada
sob a tutela do Estado. Entre os portugueses que lá vivem, 47 crianças foram
retiradas dos seus pais nos últimos 16
meses. E há atualmente 69 mil crianças e jovens
sob a tutela do Estado. Na Noruega o número de
crianças e jovens retirados de suas famílias e colocados sob a proteção do Estado aumentou 50%
desde que uma lei passou a proibir qualquer castigo corporal e então muitas famílias têm sido separadas de seus filhos.
Essas estatísticas nos países de primeiro-mundo são muito mais comuns que imaginamos. A proteção é tamanha que chegam ao exagero, e muitas
vezes, são retiradas por motivos bobos. Na maioria
das vezes os pais não são advertidos da retirada.
Na verdade eles nem sabem que estão sob investigação. Não há aconselhamento ou um profissional
que explica que “tal” atitude é considerada violenta ou abuso, pois a lei é sabida por todos. Assim,
pais imigrantes, que vêm com hábitos culturais de
seus países de origem, inaceitáveis naqueles em
que vivem, não sabem como proceder para lidar
com a situação; tanto para corrigir a criança indisciplinada como para lidar com assistente social,
professores e culturas diferentes. Tendo estes que
recorrer a organizações não-governamentais e associações de apoio jurídico para auxílio e resgate.
Pode acontecer de o Estado arrumar um lar rápido para a criança, e o processo de recuperação
da guarda ser demorado, doloroso, e às vezes impossível. Pais portugueses vêm denunciando constantemente esse procedimento, pois seus filhos
são adotados sem haver conhecimento ou tempo
hábil para lutar pela recuperação da guarda deles.
Ao contrário do que acontece nos países da
América do Sul e latinos, uma criança pode ser
retirada imediatamente dos pais sempre que há

Os Treze
Capuchinhos
mento no que se diz respeito à ganância e à
vaidade.
Nós nos colocamos à frente no portão de
entrada dessa casa, esse grande castelo de luz,
e isso nos fez sentir cada vez mais leves.
Eu, Anastácio, peço licença e agradeço ao
mesmo tempo por participar de um grupo que
ruma para a glorificação da paz e da evolução
da humanidade.
Há muitos séculos tentávamos, em outra
encarnação, a construção desse mesmo propósito, e também falimos, como vêm falindo
tantos outros grupos que, inflamados a princípio, deixam-se levar no decorrer dos exercícios
pela vaidade, e aí tudo se desmorona e cai no
esquecimento.
Mas essa potência que existe hoje nessa
formação quadrangular, nós percebemos que o
futuro nos reserva felicidades incontáveis, com
a glorificação dos nossos êxitos.
Eu em nome dos meus doze companheiros,
sendo servidores de Jesus, Anastácio, agradeço
a oportunidade do convívio e da participação
entre vocês.
Que Jesus possa abençoar o nosso propósito e que possamos servir com lealdade, agora
com o coração limpo da vaidade e do orgulho,
mas repleto, pleno de vontade e de fé de querer
acertar.
Que assim seja!
FREI ANASTÁCIO
Mensagem Psicofonada por: Frei Anastácio (espírito)
Do Livro: “Por Amor: Eles Voltaram!...”.
De Nosso Grupo Mediúnico: “Mente e Luz”

Negligência e excessos
– sua criança à
guarda do Estado
receio que alguma coisa lhe possa acontecer no futuro, seja em casos de violência doméstica no seio
familiar ou em casos de depressão pós-parto.
Na Inglaterra, há um protocolo segundo o qual
os profissionais de unidades de saúde ou escolas
fazem denúncias sempre que percebem sinais
de maus-tratos ou negligência numa criança. E a
omissão destes profissionais pode levá-los a responderem criminalmente como copartícipes.
Há inúmeros documentários denunciando a
falha dos sistemas impostos por esses Estados e
como o departamento tem manejado mal a situação das famílias, traumatizando relações em nome
de um suposto bem das crianças. Profissionais
e manifestantes do mundo todo têm chamado a
atenção para o problema, dizendo que os profissionais de serviço social tomam com muita pressa
a decisão de separar as crianças de suas famílias,
às vezes sem justificativas razoáveis e, sobretudo, quando os pais são imigrantes. “Há uma falta
do que eu chamo de calor humano. Uma falta de
empatia. É como se fossem intervenções policiais”,
dizem psicólogos noruegueses. Na maior parte das
vezes, os casos não envolvem drogas, álcool ou violência. A razão mais comum apontada pelos assistentes sociais para a separação é simplesmente “a
falta de habilidades parentais”.
Casos como da mãe Christine, noticiada pelo
mundo, em uma noite de 2015, enquanto o seu
marido Robert estava no trabalho, assistentes sociais visitaram sua casa e tiraram do casal a guarda
do seu filho Lukas, de apenas um mês. Como justificativa, o departamento mostrou um diagnóstico,
emitido oito anos antes, que dizia que Christine
tinha um retardo mental. Hoje, mesmo que o diagnóstico já tenha sido corrigido, eles só podem ver
Lukas oito horas por ano. Outro caso é de uma família acusada de “radicalismo cristão”, porém estes
recuperaram a guarda dos filhos. Já os 5 filhos de
um casal português foram retirados porque o mais
velho disse na escola que seu pai lhe batia. Assim
a juíza determinou que os mais velhos, de 14, 13
e 7 anos fossem entregues ao abrigo do Estado e
os menores de 3 e 5 anos fossem adotados imediatamente. Por outro lado estes Estados não andam
a perseguir os pais mas apostam na prevenção.
Eles preferem antecipar riscos e agir em caso de
possibilidade de maus-tratos que ainda nem ocorrem, mas que pode haver a hipótese, mesmo que
remota, de ocorrerem. Talvez seja um sistema que
peca por excesso e, por isso, possa estar longe de
ser perfeito, mas acreditam que é mais eficaz desta
forma e que a preservação da vida de uma criança
é um bem maior.

CIRCUITOMATOGROSSO

CUIABÁ, 24 A 30 DE MAIO DE 2018

CULTURA EM CIRCUITO PG 7
www.circuitomt.com.br

CIRCUITOMATOGROSSO

CULTURA EM CIRCUITO PG 8

CUIABÁ, 24 A 30 DE MAIO DE 2018

www.circuitomt.com.br

Na semana passada estive com amigos em Sinop para o
Lançamento da Feijoada de Inverno 2018. Fiquei encantada com a cidade e com seu povo carinhoso e antenado
com tudo que há de melhor. Na foto, Fernando Baracat que
produz a Feijoada – o maior evento do Centro-Oeste – com
Janethe Barreto à direita e Sineia Abreu. Superbacana!

Bailinho BB by Baracat e Bianchini
Dia 29 de junho, "O Esquenta do Inverno", com muito amor e
carinho, muita diversão e muita bossa, vai acontecer na Pousada
Villa Glamour. Open com Buffet de comidinhas de Tereza Bouret,
cerveja Go Draft by Itaipava, decoração Marcos Correa e muito
rock’n’roll. Convites já à venda na Casa de Festas. Mais informações no meu whats: 65 9 9215 9232. Vai ser top!

www.anamariabianchini.com.br
instagram: @anamaria_bianchini

Make Up No Make Up: O Boticário aposta
na tendência da maquiagem sem excessos
Após estudar a fundo a pele brasileira,
os experts de Make B., linha de maquiagem
premium de O Boticário, redefinem o conceito nude e apresentam 12 tons de base líquida e 7 novas cores de batom que ressaltam
a beleza natural da mulher, mostrando que
ela não precisa de olhão ou bocão para se
sentir linda e poderosa.
Dando continuidade ao tema #NaoPrecisoMasQuero, os mais recentes lançamentos de Make B. seguem a tendência
“Make Up No Make Up”, ou seja, a maquiagem para quem quer parecer estar
sem maquiagem. Os itens têm fórmulas
elaboradas com alta tecnologia e muita
inovação que tornam o cotidiano da mulher moderna mais versátil e sofisticado.

O apresentador Hebert Mattos produziu a festa de
aniversário do esposo da empresária Denise Gomes,
Gabriel Guerra, para família e amigos mais chegados.
Hebert é superdedicado em tudo que faz e a festa foi
linda! Congrats!

A Casa do Parque apresenta Roupa Nova
Então, Uba e seus amigos irão interpretar os sucessos
inesquecíveis do grupo Roupa Nova, na sexta, dia 25. Vi o
ensaio deles e fiquei até emocionada. Quem tem 40 e mais
tem muitas músicas na memória afetiva. Ai, ai, Cuiabá é
demais! Reserve: (65) 3365-4789

... supertendência e que eu já adotei
há mais de um ano. Muito bom. Sempre
e para sempre, o menos é mais!

Unimed inspira, sempre!
Flavia Costa, da Webflavia, minha agência já há quase 7 anos,
esteve em Barra do Garças, palestrando na Faculdade Cathedral,
com foco "Era Pós-Digital". Por onde passa, ela faz um vrááá.
Arrasante, sempre, uhuu!

Nesta semana, o
governador Pedro
Taques visitará 12
municípios de Mato
Grosso para anunciar
novos investimentos
e fazer entregas
na região norte do
Estado. Também
participa do encontro
dos governadores
do Consórcio Brasil
Central, em Cuiabá.
Foto: Mayke Toscano/
Gcom MT

Ingrid Kelly, no dia do seu casamento na
Itália, com um vestido de fuxico feito pelo
meu amigo Célio Pereira. Ela de lá mandou
as medidas, e o vestido chegou daqui, perfeito! Adoro, me amarro e sou fã de gente
competente!
O Inspirar é um programa destinado a beneficiários da Unimed Cuiabá que desejam parar de fumar e,
dessa maneira, melhorar a qualidade de vida e reduzir
os riscos de doenças relacionadas ao tabagismo.
O programa dispõe de acompanhamento interdisciplinar com médico, psicólogo, nutricionista, enfermeiro
e educador físico, contando com apoio medicamentoso.
O Inspirar foi lançado em 31 de maio de 2017, Dia
Mundial Sem Tabaco, e desde então 72 pessoas já deixaram o vício. Se você é beneficiário Unimed Cuiabá,
participe do Inspirar!

Festa de Nossa Senhora Auxiliadora
Vai acontecer neste sábado, 26, no Colégio São Gonçalo. Vai ter procissão, vai ter missa especial, jantar e
show de prêmios. O Padre Paulo Vendrame coordena
todo o evento junto ao Rei, Rainha e festeiros. A fé é
o norte na vida da gente, sem ela a gente, definitivamente, não consegue sobreviver. Sigam o santuário no
IG e saibam os detalhes: @sant_nsauxiliadora_cba.
Agradecer e agradecer... Vamos?

Como em tudo, na vida...
"Tocar uma nota errada é insignificante, tocar sem paixão é imperdoável."
(Beethoven)
... a paixão é o tempero da vida. É o algo a mais que faz tudo ter sentido. Que
assim seja. Boa quinta, boa semana amigos-leitores. Um beijo!

