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Os últimos nove dias foram marcados pela greve dos 
caminhoneiros e as consequências vindas a reboque. Mesmo 
após o presidente Michel Temer (MDB) anunciar um acordo 
com a categoria, o período ficou mesmo marcado por filas 
de quase um quilômetro nos postos e congestionamentos 
quilométricos em torno disso na capital e em Várzea Grande. 
Houve, e ainda há, de tudo um pouco: falta de alimentos 
mais frescos e perecíveis, gás, água, manifestações por 
“intervenção militar”. Vários dos profissionais também 
passaram a defender isso. A reportagem foi até o Distrito 
Industrial para traçar um quadro sobre o tema  com o qual o 
resto dos brasileiros está começando a se familiarizar.

greve dos caminhoneiros

Protestos, caos nas ruas 
e desabastecimento
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CPI do Ministério Público 
continua travada na AL

VAI PARA GAVETA
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Professor e aluna de MT 
ganham título na Argentina

ARTES MARCIAIS
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Leitão defende Taques 
como líder nas eleições 

ENTREVISTA DA SEMANA

pan.3

Procon e Decon fiscalizam 
supermercados e postos

DE OLHO NA MÁ-FÉ

pg.5

FestiVaL das FLores

A Associação Beneficente Casa da União Santa Luzia, que 
promove o Festival das Flores, convida a todos para a abertura 
da 15ª edição nesta quinta 31 de maio, na Praça alencastro. 
São plantas, mudas, flores com diferentes tamanhos e preços 
super em conta. Com entrada franca, o Festival das Flores 
seguirá até 10 de junho. Quer outras sugestões? Exposição de 
fotografias, artes plásticas, cinema e teatro, confira tudo aqui 
no seu guia de cultura semanal. 
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É essa a premissa do sistema da Associação de Proteção e Assistência 
aos Condenados (Apac), modelo de gestão de penitenciárias que 
será implantado em Mato Grosso ainda este ano. Criado na década 
de 1970 pelo advogado e jornalista Mário Ottoboni, prevê coisas 
simples como fazer com que os presidiários trabalhem e estudem, 
além de cuidarem de todas as tarefas de limpeza, cozinha e gestão 
do lugar onde viverão até o fim de suas penas. Com grandes índices 
de ressocialização (por volta dos 80%), é visto como melhor solução 
para a crise da superlotação no Estado (11.300 homens ocupando 
apenas 5,5 mil vagas) e para diminuir a escalada de crimes que 
assola todo o país.  O Circuito Mato Grosso participou da primeira 
audiência pública e fez uma radiografia dos dois sistemas: o em 
curso no Estado e o ainda a implantar Apac. Pgs. 4 e 5
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m novo modelo de gestão das 
penitenciárias será testado em 
Mato Grosso ainda em 2018. 
Diferente do atual, que tem 
uma função mais punitiva e de 

privação da liberdade, a nova proposta busca 
a humanização do sistema penitenciário e 
também da execução penal em si. Foram 
os teóricos do Contrato Social Thomas 
Hobbes (1651), John Locke (1689) e Jean-
Jacques Rousseau (1762) que estabeleceram 
que as leis e punições (sanções) deveriam 
existir para evitar que a natureza humana 
– competitiva e brutal – tornasse a vida em 
sociedade impossível. A famosa frase de 
Locke “o homem é o lobo do homem” foi 
um estímulo à criação das primeiras prisões 
dos Estados-Nações. 
Hoje, a sensação de impunidade gerada pela 
corrupção e o aumento da violência empurra 
a população para uma visão extrema. A única 
reforma social possível parece ser à base de 
sanções cada vez piores contra os criminosos. 
“Bandido bom é bandido morto”, diz o lema.
Mas as estatísticas provam o contrário.  Em 
sistemas prisionais em que os reeducandos 
podem estudar e trabalhar e têm acesso a 
condições dignas de vida são contabilizados 
70% menos reincidente de crimes após a sua 
volta à sociedade.  É desta proposta que trata 
a nossa matéria principal.  
Ainda sobre extremos, também fomos 
conferir o que querem os caminhoneiros que 
decidiram parar o país há sete dias, e entre 
outras coisas exigem a volta da Ditadura 
Militar no Brasil. A proposta desta edição é 
o debate! 
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U
O DIrEITO à SEgUNDA 
CHANCE

#bombounarede

fatos da semana

#GREVE DOS CAMINHONEIROS

entre aspaseditorial
“O governo federal é quem criou o problema e quem deve dar a solução.” 
Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso, Rogério Gallo, disse que o governo estadual não 
tem como atender ao pedido dos caminhoneiros e diminuir o ICMS.    

“É o movimento maravilhoso, cívico e que tem todo o nosso apoio. Um abraço 
a todos os caminhoneiros. Um abraço aos que levam o Brasil nas costas.” Pré-
candidata ao Senado Selma Arruda (PSL), ao também se manifestar sobre a greve dos caminhoneiros 
em vídeo publicado em suas redes sociais.

“O cidadão não quer saber de eleição agora, ele quer resolver o problema do 
hospital regional, ele quer resolver o problema do [bairro de Sorriso] Mário 
Raiter, ele quer resolver o problema do aeroporto.” Governador Pedro Taques (PSDB) 
ao comentar que a população está mais preocupada com as obras em andamento e questões mais 
diretas à comunidade do que com as eleições.

“Viemos várias vezes falar com o governador. Estou saindo mais cedo porque 
não vou perder tempo. O governador não entende. Você tem que pensar que 
quando aumenta óleo diesel da Petrobras, cria-se uma cadeia produtiva de 
imposto. É uma vergonha. Imagina que sua empresa tem 100 automóveis, 
então preciso fazer 100 notas, não posso fazer tudo em uma só.”Aldo Locatteli, 
empresário do ramo de combustíveis que abandonou uma reunião com o governador Pedro Taques 
(PSDB) na tarde de segunda-feira (28).

“As contas da Prefeitura, apesar da crise, dificuldades, continuam em dia. A 
folha, rigorosamente em dia. O direito dos servidores pagos e respeitados in-
tegralmente. Os fornecedores em dia, salvo algumas exceções, como na Saúde, 
principalmente, devido à crise que assolou o País e afetou o Estado, no repasse. 
O equilíbrio entre despesas e receita está em dia, como sempre prezando pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal.” Prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, ao falar que manteve 
a promessa de entregar as obras para os 300 anos de Cuiabá em 2019.

Indiscutivelmente, está na boca do povo e nas redes sociais a pa-
ralisação nacional dos caminhoneiros, que até o fechamento desta 
edição já durava oito dias. Entre as reivindicações, redução do preço 
do diesel e de impostos sobre o frete e o Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS). A movimentação tomou 
proporção tão grande e inimaginável que afetou o abastecimento de 
supermercados e postos de combustíveis em todo o país. Até mesmo 
grandes aeroportos chegaram a ter serviços prejudicados em função 
da greve. Em Mato Grosso, escolas, órgãos públicos, autarquias e ou-
tros setores tiveram o expediente suspenso por alguns dias.

O 
governador Pedro 
Taques decretou si-
tuação de emergên-

cia em Mato Grosso devido à 
paralisação dos caminhoneiros 
e, consequentemente, ao desa-
bastecimento de combustível 
e outros bens de consumo pro-
vocado pelo movimento no Es-
tado. O decreto prevê ações do 
governo do Estado para evitar 
situações que possam compro-
meter a oferta da prestação de 
serviços considerados essen-
ciais à população, como nas 
áreas de saúde e segurança pú-
blica, além de garantir a ordem 
e os direitos fundamentais dos 
cidadãos.

A falta de combustível tem 
gerado transtornos nos trans-
portes públicos e particulares, 

desabastecimento de produtos 
alimentícios nos supermer-
cados e falta de insumos nos 
hospitais. Até o momento, no 
entanto, não houve interrupção 
de serviços essenciais como de 
policiamento ostensivo e tam-
bém de atendimento via Ser-
viço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu).

A situação de emergência 
autoriza a adoção de algumas 
medidas para assegurar a pres-
tação de serviços essenciais, 
como a alocação de recursos 
orçamentários para custear 
ações emergenciais e até a uti-
lização de forças de segurança 
para garantir a livre circulação 
dos meios de transporte para 
a distribuição de alimentos e 
combustíveis.

Q
uase R$ 70 milhões 
a menos pode ser o 
impacto financeiro 

na arrecadação do Estado no 
caso de a greve dos caminho-
neiros se prolongar até esta 
quarta-feira (30). A informa-
ção é do secretário de Fazen-
da Rogério Gallo, que atendeu 
a imprensa após reunião do 
Comitê de Crise do governo, 
na manhã da segunda-feira 
(28).

O secretário destacou que 
o Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Prestação de 
Serviços (ICMS) é a principal 
fonte de arrecadação do Esta-
do, responsável por R$ 10 bi-
lhões do total de cerca de R$ 
16 bilhões arrecadados anu-
almente, e que, com a parali-

sação das atividades em todo 
o Estado, em decorrência da 
greve dos caminhoneiros, a 
economia deverá sofrer o im-
pacto.

Mesmo que o comércio 
continue de porta abertas, 
atuando com o estoque de 
produtos na comercializa-
ção, o impacto na economia é 
sentido pela ausência de re-
posição. “Nós ainda estamos 
estimando, mas, inicialmente, 
imaginamos que só na área do 
comércio seja algo em torno 
de 7 ou 8 milhões de reais por 
dia de arrecadação de ICMS”, 
ponderou Gallo. Isso porque 
o sistema de tributação apli-
cado em Mato Grosso taxa os 
produtos no momento da en-
trada da mercadoria. 
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Governador decreta 
situação de emergência em 
Mato Grosso

Estado perde R$ 7 milhões 
por dia com a greve dos
caminhoneiros

GREVE DOS CAMINHONEIROS QUEDA NA ARRECADAÇÃO

A 
residência de um sar-
gento da reserva da 
Polícia Militar localiza-

da no bairro CPA em Cuiabá pe-
gou fogo depois que um possível 
curto-circuito começou em uma 
edícula do imóvel onde o militar 
armazenava 40 litros de gasolina 
de forma irregular.

Segundo uma equipe do Cor-
po de Bombeiros que atendeu a 
ocorrência, quando os militares 
chegaram ao local o fogo já havia 
sido controlado, não causando 
proporções maiores aos mora-
dores e vizinhos. Os bombeiros 
fizeram varredura para encontrar 
possíveis focos de incêndio e li-
beraram o local.

Em decorrência da greve dos 
caminhoneiros, o Corpo de Bom-
beiros emitiu nota falando dos 
riscos de armazenar combustível 
de forma irregular e também que 

tal prática se configura crime am-
biental. 

Confira a nota emitida:
“O Corpo de Bombeiros Mi-

litar de Mato Grosso alerta a 
sociedade sobre os riscos de 
transporte e armazenamento 
inadequados de combustível du-
rante o período de manifestações 
dos profissionais do transporte 
rodoviário. O transporte de com-
bustível por não profissionais só 
é permitido em recipientes com 
selo do Inmetro, em pequenas 
quantidades.

O armazenamento de com-
bustível só é permitido com 
projeto aprovado pelo Corpo de 
Bombeiros Militar, obedecendo 
às exigências legais. O armazena-
mento indevido é perigoso para o 
imóvel e para a vizinhança, sendo 
enquadrado também como crime 
ambiental”.

Casa de sargento da PM 
pega fogo ao armazenar 
gasolina de forma irregular
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“Tenho certeza que Mauro estará no palanque do 
Taques, gravando e pedindo votos para Taques. 
Porque Mauro é um homem grato. Ele tem na 
personalidade dele a gratidão, a gente vê na cara 
dele que ele é grato.”  Deputado estadual Wilson Santos 
(PSDB) dizendo que está confiante que Mauro Mendes irá 
apoiar a candidatura do governador Pedro Taques à reeleição.

Estagiário:  
José Lucas Salvani

Reportagem:  
Rodivaldo Ribeiro
Jefferson Oliveira
Camilla Zeni

Celestino Carlos
Allan Pereira



SObE
 Meta de Mato Grosso é reduzir para 9,7 a taxa de 

mortalidade infantil até 2022. 

 A inflação do país no mês de maio foi de 0,14% contra 
0,21% de abril.    

 577.336 trabalhadores rurais foram formalizados entre 
2007 e 2017, segundo Ministério do Trabalho.    

 Em junho, as contas de luz terão bandeira tarifária vermelha 
e haverá cobrança de R$ 5,00 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) 
consumidos.     

 O governo reduziu a estimativa do PIB brasileiro em 2018 
de 2,97% para 2,5%.  

 Em oito dias de greve dos caminhoneiros, quase R$ 26,5 
bilhões deixaram de circular no país.  

DESCE
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CONTRATAçãO PARA EquI-
PAMENTO DE ExAMES 

A Secretaria de Estado 
de Saúde do Estado de Mato 
Grosso torna público o aviso 
de licitação para o pregão 
eletrônico nº 024/2018. O 
objeto é a locação de equi-
pamentos totalmente auto-
matizados para realização 
de exames sorológicos para 
triagem em banco de sangue 
e exames pré-transplantes, 
disponibilizando para a exe-
cução dos testes o forneci-
mento de equipamentos e 
de reagentes (kits), incluindo 
capacitações e manutenções 
corretivas e preventivas dos 
equipamentos, para aten-
der o MT-Hemocentro. A 
data de cadastramento de 
propostas é a partir do dia 
28/05/2018 até às 9h do dia 
11/06/2018 (horário local). E 
a data de abertura da sessão 
e propostas é as 9h30 do dia 
11/06/2018 (horário local). 

PREGãO PARA COMPRAR 
COMIDA  

A Prefeitura Municipal 
de Campo Verde torna pú-
blico o pregão presencial 
nº 070/2018 no dia 11 de 
junho de 2018, às 14h30, na 
sede do órgão. O registro de 
preços para futura e even-
tual aquisição de gêneros 
alimentícios que irão com-
por a cesta básica. O edital 

está disponível no site www.
campoverde.mt.gov.br. Para 
esclarecimentos: e-mail com-
pras@campoverde.mt.gov.br 
ou telefone (66) 3419-1244.      

ExTRATO DE CONTRATO – 
REFORMA   

A Secretaria de Estado de 
Educação, Esporte e Lazer 
(Seduc) divulgou o extrato 
de termo de contrato nº 
045/2018 com a Construto-
ra São Valentin Ltda., cuja 
origem foi a Concorrência Pú-
blica nº 016/2017. O objeto 
da contratação é a construção 
de edificações contemplando 
bloco de sala de aula e refei-
tório com cobertura de telha 
isotérmica sobre estrutura 
metálica e quadra poliespor-
tiva com cobertura aço ondu-
lado sobre estrutura metálica. 
As construções visam atender 
a acessibilidade, instalações 
de segurança e prevenção a 
combate a incêndio e pânico, 
instalações hidrossanitárias 
e drenagem, instalações elé-
tricas do edifício escolar, sis-
tema de proteção contra des-
cargas atmosféricas na Escola 
Estadual Nova Maracanã, no 
município de Barra do Bugres. 
O valor do contrato foi de R$ 
4.799.203,70. E a vigência do 
certame é de 390 (trezentos e 
noventa) dias, com início em 
10/05/2018 e término em 
04/06/2019.   

MAIS POSTOS DE TRAbA-
LHO 

O Tribunal de Justiça do 
Estado De Mato Grosso fez 
um termo de aditamento ao 
Contrato nº 120/2017 com 
a empresa Liderança Lim-
peza e Conservação Ltda. 
O objeto é a contratação de 
mão de obra humana para 
atender o Fórum e o Centro 
Judiciário de Soluções de 
Conflitos dos Juizados Es-
peciais (Cejusc) de Cuiabá, 
que fica localizado na Rua 
Tenente Alcides Duarte de 
Souza, nº 275, bairro Duque 
de Caxias, na lateral do 
44º Batalhão de Infantaria 
Motorizada (BIM). O valor 
mensal  da contratação, 
após o acréscimo efetivo 
de postos, passará a ser de 
R$ 509.383,56. Assim, o 
contrato depois do termo 

perfaz o valor global de R$ 
10.187.671,20.  

AjuDA PARA O SAMu 
A Secretaria de Estado de 

Saúde divulgou o extrato do 
segundo termo aditivo ao 
contrato nº 068/2016 com 
a Universal Med Assessoria 
e Gestão em Saúde Ltda. O 
objeto da contratação de 
empresa especializada na 
prestação de serviços em 
atendimento pré-hospitalar 
de Urgência e Emergência, 
para o Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (Samu) 
– em regime de plantões 
sucessivos de 12 horas. O 
presente instrumento acresce 
em 20% o valor contratual. 
O valor do termo aditivo é 
de R$ 885.798,96. E o valor 
atual do contrato é de R$ 
5.314.798,96.

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

Carta ConVite  as mais Comentadas

pÉrolas

DESAVENçAS FRATERNAS     
Os irmãos Taques começam a se desentender no 
CCC – Centro de Custódia da Capital. É o que 
garante fonte desta colunista que esteve por lá e, 
segundo contou, presenciou uma discussão entre 
Pedro e Paulo Taques sobre o fato de o primo Pedro 
– o governador – saber ou não do negócio com a 
empresa FDL e o Detran. Ao que parece e ficou en-
tendido pela fonte, Paulo está resoluto em guardar 
para si qualquer “segredo de liquidificador”, se é 
que existe algum, mas jamais prejudicaria o primo.       
 
RELAx...     
Ainda sobre o entremuros do Centro de Custódia, 
a mesma fonte comentou que o deputado Mauro 
Savi estava bastante tranquilo e saía do ambulató-
rio, onde faz controle constante de sua diabetes. A 
serenidade de Savi deve ser reflexo da certeza de 
que seus pares votarão sua liberdade nos mesmos 
moldes que o fizeram para o colega gilmar Fabris. 
A Assembleia deve votar a polêmica questão ainda 
nesta semana.               

NO MuNDO DE “ALICE”  
O país parado e mobilizado em torno da paralisa-
ção dos caminhoneiros... Todos na economia de 
combustível para garantir o deslocamento essen-
cial, e o pré-candidato ao Senado Carlos Fávaro 
distribuindo releases de sua agenda em Poconé 
e outras comunidades como se nada estivesse 
acontecendo. Fávaro passou aquela impressão de 
ser uma das personagens encantadas do mundo de 
Lewis Carrol, completamente alheio à vida real. 

A PENSãO DE CHICA  
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) 
determinou a suspensão do bloqueio da pensão 
e da aposentadoria da ex-deputada estadual e ex
-presidente da Câmara de Cuiabá Francisca Emilia 
Santana Nunes, a Chica Nunes. A ex-deputada tinha 

Pescaria no rio Cuiabá - Antigo Porto

 CENAS DO CIRCUITO
JULIANA ARINI

O ex-comendador joão arcanjo chamou atenção na última 
sexta, 25, ao fazer compras em um badalado supermercado 

da cidade. Sorridente, cumprimentando e sendo cumprimentado 
por todos, mais parecia celebridade. ao que parece, arcanjo não 
perdeu o carisma que sempre teve mesmo após tantos anos 
recluso. ah! no carrinho de compras, todos os itens que uma 
noite comemorativa merece. ele voltou, e voltou com força total!

27/05/2018 - Fávaro diz que greve revela insatis-
fação dos brasileiros com governantes
Mari Luce França: e não pensa você que entrando 
como político vai resolver, pois lá é um conluio, ok?   
Joao Peres: está querendo se aproveitar da situação. 
Vai arrumar o que fazer, desocupado!  

27/05/2018 - Em vídeo, juíza Selma Arruda apoia 
a greve dos caminhoneiros
França Laurinha: apoia porque o povo está com os 
caminhoneiros. esses oportunistas só querem fazer 
média com o povo. Época de eleição, vamos cativar os 
eleitores, né.  

26/05/2018 - Governador decreta situação de 
emergência em Mato Grosso
Jane Cristina Bogado: Sim, faz meses e anos que 
estamos vendo pessoas sofrendo por falta de um aten-
dimento digno nos hospitais, policlínicas etc. 
Ingrit Etgeton: anos sofrendo e hoje estou melhor 
por ver essas manifestações para tirar o povo da es-
cravidão. 
França Laurinha: no pronto-Socorro sempre houve 
falta de leitos, medicamentos, médicos. Quando chove, 
cai mais água dentro do que fora. agora, a culpa é dos 
caminhoneiros? o povo não é mais bobo não. apoio os 
guerreiros caminhoneiros. 
Joice Moresco:  Faz tempo que estamos sofrendo. Você 
trabalha só pra pagar imposto, sem retorno algum. estão 
inundando Mato Grosso com hidrelétricas e no entanto 
temos a energia cada vez mais cara.
Pedro Sena: nosso estado cobra um dos maiores iCMS 
do Brasil. imposto demais e um governo ineficiente. 
Jucinira Maria de Arruda: emergência o povo já 
vem enfrentando. agora estamos buscando soluções. 
Se precisar trocar, doamos o que temos para ajudar o 
nosso próximo. desistir jamais! 

24/05/2018 - Por falta de quórum, Bezerra can-
cela audiência da CPI do MP
Valdir Alves Essa: a assembleia legislativa de Mato 
Grosso é uma piada. Muito desserviço prestado e a um 
custo altíssimo para o cidadão honesto de Mato Grosso.
Maro José Kuhn: deputados estão em pré-campanha. 
Querem saber disso mais não.
Wilson Gomes Pereira:Quem tem rabo preso tem medo 
de julgar os companheiros.
Oseias Ramos Pinto:essa assembleia de Mato Grosso 
só presta para pagar propina a deputados estaduais. 
prove que não!

perdido o direito aos pagamentos por conta de uma 
dívida com o município de Cuiabá no montante de 
R$ 6.460.096,41milhões. Além da aposentadoria 
como parlamentar, Chica Nunes recebe R$ 4.656,04 
mil referentes à pensão de seu pai, um ex-comba-
tente militar.  A ex-deputada é mais uma das flhas 
de militares que acumulam gastos da União de r$ 
5 bilhões ao ano com pagamentos previdenciários 
às filhas de militares mortos, muitas delas casadas 
e em idade produtiva. E outras até acumulando pa-
gamentos, como no caso de Chica Nunes. 

CONTAS SEM quÓRuM   
O presidente da Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso, Eduardo Botelho (DEM), alerta que se o 
governador Pedro Taques  (PSDB) quiser garantir a 
aprovação das suas contas de 2016 terá que se esforçar 
junto com sua base aliada. Apesar da aprovação em 
menos de 9 minutos na comissão interna da ALMT, 
a mesma rapidez não tem ocorrido no plenário da 
Casa de Leis.  De acordo com Botelho, toda vez que 
o assunto é colocado em pauta, os deputados estadu-
ais, mesmo os aliados, saem do plenário, derrubando 
assim a sessão por falta de quórum. 

ESTRELA DE CINEMA
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riado na década de 1970 pelo 
advogado e jornalista Mário Ot-
toboni, o sistema da Associação 
de Proteção e Assistência aos 
Condenados (Apac) se tornou 
modelo em gestão de pe-

nitenciárias e será implantado em 
Mato Grosso ainda este ano. 

A Corregedoria-Geral da 
Justiça (CGJ-MT) realizou uma 
audiência pública na sexta-feira 
(25) para debater o assunto com 
a sociedade como parte de uma 
das fases de implantação.

O modelo busca a humanização 
do sistema penitenciário e também 
da execução penal em si. Presidente 
da Comissão de Direito Carcerário da OAB-
MT, o advogado Waldir Caldas Rodrigues, 
que participou da audiência, conversou com o 
Circuito Mato Grosso e falou das vantagens 
do sistema Apac.

Segundo ele, o índice de reincidência dos 
apenados, por exemplo, é de apenas 20%.

“Apac é um método de recuperação das 
pessoas e não se confunde com o sistema pe-
nitenciário convencional. Todos os requisitos 
previstos na Lei de Execuções Penais (LEP) 
existem dentro da Apac, o que muda de um 
sistema para o outro é o método aplicado den-
tro das unidades, com estudos, trabalhos e hu-
manização dos detentos”, disse Caldas.

Há unidades Apac instaladas na cidade de 
São Carlos (SP) e outros municípios paulistas, 
porém a Apac que se destaca no cenário nacio-
nal está localizada na cidade de Itaúna (MG), 
demonstrando a possibilidade de humanizar o 
cumprimento da pena.

Segundo o advogado, os detentos têm mais 
liberdade e responsabilidade neste tipo de 
gestão penitenciária, e é dada aos apenados a 
possibilidade de realizar atividades artesanais 
dentro do presídio e também estudo.

“Os presos trabalham, realizam atividades 
e ofi cinas, estudam, são responsáveis pela lim-
peza e organização do presídio. São unidades 
muito produtivas e os reeducandos recebem 
fi nanceiramente pelas atividades desenvolvi-
das”, explicou Waldir.
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RESSOCIALIZAÇÃO

Mato Grosso implanta novo modelo de sistema prisional
Juiz Geraldo Fidelis lembra importância da ressocialização para reduzir criminalidade. Apac promete gerar economia e menor índice de reincidência no estado

Jefferson Oliveira e Celestino Carlos Recuperar é o melhor caminho
Durante a audiência realizada, o advogado 

citou o fato de atualmente 70% dos detentos 
voltarem a cometer crimes.

“Se temos hoje no sistema 11.200 presos e 
70% destes voltarão a delinquir quando colo-
cam os pés na rua, estamos alimentando 7.700 
pessoas a um custo médio de 3 mil reais men-

sais, segundo a Sejudh, que voltarão 
a agredir o meio social. Até que 

eles voltem a ser recapturados, 
cometerão milhares de crimes. 
Ou seja, o sistema é uma preo-
cupação social, de cada um de 
nós. E aqui temos muito claro 
o seguinte: não há como melho-

rarmos esse cenário agindo com 
o fígado, mas sim com o intelecto, 

sabedoria e amor”, argumentou.
Waldir Caldas revelou à reporta-

gem que caso o Apac seja implantado em todo 
o Estado teríamos hoje uma redução de 5.500 
criminosos. 

“No Estado, temos 11.200 detentos e a gran-
de maioria volta a cometer crime. Até ele ser 
detido novamente, teremos uma média de 10 
crimes cometidos. Ou seja, mais de 100 mil 
vítimas serão prejudicadas no sistema que te-
mos”, explicou.

Famílias, educação e economia
O advogado, durante a audiência, defen-

deu ainda tratamento digno ao familiar do 
preso, padronização da carteira de visitante 
com validade para todas as unidades do Esta-
do, observância rigorosa do tempo de visita 
e uniformização do que é permitido ao fami-
liar levar para o reeducando. 

Waldir Caldas também ressaltou a impor-
tância da educação. “Quanto maior a esco-
laridade, menor a criminalidade”, ponderou, 
sustentando uma carga horária de 800 horas 
no ano letivo no Apac, enquanto no sistema 
atual, na prática, se verifica carga de apenas 
350 horas. 

De acordo com o levantamento nacional 
de informações penitenciárias, divulgado em 
2016, no atual sistema carcerário, apenas 1% 
dos apenados têm ensino superior completo. 
A maioria dos detentos (35%) tem apenas 
ensino fundamental incompleto, seguido de 
18% que não concluíram o ensino médio e 

de apenas 17% dos presos que completaram o 
ensino fundamental. 

Outra vantagem, de acordo com Waldir, é o 
custo de um detento para o Estado, atualmente 
em torno dos R$ 3 mil, enquanto no sistema 
Apac esse valor costuma ser de um terço, o 
que geraria uma economia de R$ 2 mil, por 
reeducando, aos cofres do Estado.

Caldas se mostra bastante animado com a 
possibilidade da implantação do modelo em 
Mato Grosso, tendo em vista que todo o siste-
ma de segurança está envolvido na causa. “A 
implantação será feita de forma rápida, pois 
a justiça se comprometeu a dar celeridade no 
processo e implantar o modelo em Lucas do 

Rio Verde o quanto antes”, disse. 
A promotora de justiça do Núcleo de Exe-

cução Penal de Cuiabá, Josane Fátima de Car-
valho Guariente, ressaltou que falar de Apac é 
muito simples. “O que essas associações têm 
de diferente do sistema comum é que cum-
prem fielmente o que determina a Lei de Exe-
cução Penal (LEP)”, afirmou. 

A representante do Ministério Público 
narrou como surgiu a metodologia idealizada 
pelo advogado Mario Ottoboni. “Ele, um ho-
mem muito cristão que nunca havia entrado 
em uma prisão e não conhecia a realidade do 
sistema, resolveu que era necessário realizar 
um trabalho de evangelização em prol da so-

ciedade. Ao visitar a unidade prisional de sua 
cidade, se deparou com situações de dor, sofri-
mento, superlotação, mau cheiro e todos os tipos 
de violações de direitos. Então escolheu esse 
segmento como merecedor de atenção”, contou.

Josane Guariente relatou ainda que, há 20 
anos, levou para a comarca de Tangará da Serra 
(242 km de Cuiabá) o advogado idealizador do 
método com o sonho de construir uma Apac lá. 
“Hoje, esse sonho retorna com força, pujança, 
apoio e sensibilidade. Temos a obrigação de lu-
tar pela criação das Apacs porque tanto o Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) quanto o Con-
selho Nacional do Ministério Público (CNMP) 
incentiva e orienta que nós assim o façamos”, 

discursou.
O juiz coordenador do Grupo de Moni-

toramento e Fiscalização do Sistema Carce-
rário (GMF) de Mato Grosso, Bruno D’Oli-
veira Marques, que participou da audiência 
realizada no dia 25, explanou que o primeiro 
ponto a ressaltar é que os sistemas vão conti-
nuar convivendo, pois há espaço para todos.

“Temos atualmente em Mato Grosso as 
unidades penitenciárias que são unicamente 
construídas e gerenciadas pelo Estado. Não 
temos parcerias público-privadas e temos 
pouco trabalho no cárcere. Ou seja, os de-
mais sistemas coexistem com a sistemática 
da Apac, tanto que o ingresso do recuperan-
do se inicia no sistema convencional para, a 
partir daí, se tiver o perfil, poder migrar para 
o outro método”, explica. 

Como seus colegas de Judiciário, o ma-
gistrado afirma que tanto para a metodolo-
gia Apac quanto para iniciativas de trabalho 
intra e extramuros, como ocorre em Lucas 
do Rio Verde, é preciso haver uma atencio-
sa seleção daqueles que participarão desses 
processos. E tranquiliza os mais descon-
fiados, normalmente preocupados em não 
“amaciar” para bandidos. “Os que não estão 
preparados para serem ajudados continuarão 
no sistema convencional”, garante.  

A desembargadora corregedora Maria 
Aparecida Ribeiro também estava na audi-
ência e falou da oportunidade de debater um 
tema tão importante e humanitário. “Muito 
me emociona quando sentamos para debater 
e voltar os nossos olhos aos mais necessi-
tados, como temos feito ao longo da minha 
gestão como corregedora. Em pouco mais de 
um ano, já realizamos três audiências públi-
cas com foco na melhoria de vida do cidadão 
mato-grossense. Nesta, que é a quarta, esta-
mos voltados a quem mais precisa do nosso 
carinho e atenção: pessoas segregadas nas 
unidades prisionais”.

Ela explica que o Poder Judiciário e de-
mais órgãos ligados à causa prisional de-
vem manter e ter sensibilidade de voltar a 
atenção para a busca da dignidade da pessoa 
humana. “No fim do ano, encerro a gestão 
na Corregedoria com a certeza de ter feito 
algo em benefício daqueles que necessitam 
do nosso amparo e da tutela jurisdicional”, 
completou. 

ampliar para os demais polos, esse é o nosso 
desejo, a nossa vontade”, disse.

Em relação ao CDP ser instalado o projeto 
piloto a Sejudh-MT informou que no estado 
não há notifi cação sobre essa demanda, pois 
o que foi discutido na audiência pública do dia 
25 de maio é como funciona esse projeto em 
outros estados, qual o benefício dele e, ainda, 
como poderá ser desenvolvido em Mato Gros-
so. Essa discussão contou com a participação 
da Sejudh, que apoia a construção de Apacs. 
Contudo, ainda não há nenhuma defi nição 
legal para que uma Apac seja construída em 
Lucas do Rio Verde.

juiz mencionou também que o 
governador Pedro Taques já sina-
lizou a doação de um terreno de 
cinco hectares para a construção 
da primeira Apac do Estado na 

capital, bem como a disponibilização de R$ 
500 mil para a obra. Já a corregedora-geral 
da Justiça, desembargadora Maria Aparecida 
Ribeiro, anunciou a possibilidade da desti-
nação de recursos de prestações pecuniárias 
para complementar o valor necessário para a 
edifi cação. “Sinto que o momento é propício e 
que estamos caminhando para implantar uma 
Apac. Que a partir dessa semente possamos 

O
PRIMEIRA NA CAPITAL 

judh) e prefeitura de Lucas do Rio Verde, com 
apoio do Poder Judiciário, Ministério Público, 
iniciativa privada e Conselho de Segurança da 
Comunidade. A fábrica está localizada no anexo 
da penitenciária, tem três galpões e emprega 
atualmente 30 dos 283 internos da unidade.

No local, que é anexo ao CDP, há três galpões 
cercados por muros com cerca elétrica, sendo 
um galpão da empresa privada e parceira do 
projeto, RE Blocos, e outros dois para a pre-
feitura de Lucas do Rio Verde. Nos balcões são 
fabricados produtos adquiridos pela prefeitura 
por um custo abaixo do mercado e utilizados nos 
órgãos públicos e na revitalização ou construção 
de obras municipais. Entre as produções estão 
pavimentos de concreto usados nas calçadas 
(pavers), tijolos, blocos estruturais e tubos para 
drenagem de esgotos sanitários.

Toda a produção feita pelos reeducandos é 
absorvida pela prefeitura e pela empresa. Para 
trabalhar na fábrica é necessário que o reedu-
cando esteja sentenciado, tenha cumprido 1/6 
da pena e apresente bom comportamento. A 
liberação do interno é feita mediante autoriza-
ção da Justiça local. Os trabalhadores da fábrica 
recebem mensalmente um salário mínimo, que é 
depositado em conta e dividido com a Fundação 
e o Conselho da Comunidade.

Parte do recurso arrecadado na venda dos 
produtos da fábrica vai para o Conselho da Co-
munidade e é revertido em atividades com os 

ara a implantação do sistema Apac, 
trabalha-se com 12 elementos que 
são considerados fundamentais 
na implantação: participação da 
comunidade; ajudando; recupe-

rando; trabalho; religião; assistência jurídica; 
assistência à saúde; valorização humana à 
família; o voluntário e sua formação; Centro 
de Reintegração Social – CRS (o CRS possui 
três pavilhões destinados ao regime fechado, 
semiaberto e aberto); mérito do recuperando 
e a Jornada de Libertação com Cristo.

O advogado Waldir Caldas explicou que, 
além dos 12 princípios, o fundamental no 
funcionamento da Apac é participação da co-
munidade como voluntários e doações de pes-
soas físicas, jurídicas e entidades religiosas, 
de parcerias e convênios com o poder público, 
instituições educacionais e outras entidades, 
da captação de recursos junto a fundações, 
institutos e organizações não governamentais, 
bem como das contribuições de seus sócios.

“Em Lucas do Rio Verde (354 km de 
Cuiabá), a cadeia já segue um modelo para a 
implantação do Apac, pois a cadeia pública no 
município foi construída com contribuição do 
dinheiro da comunidade e também já desen-
volve atividades que buscam a reinserção dos 
detentos ao convívio social”, explicou. 

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos 
(Sejudh-MT) informou que no local há três 
galpões para produção de todo artefato de 
concreto utilizado na construção civil (blocos 
de pavimentação, meio-fi o, tubulações para 
esgoto e água pluvial, entre outros). 

Perto de completar quatro anos de funcio-
namento, em julho deste ano, a fábrica para 
produção de artefatos de cimento instalada no 
Centro de Detenção Provisória (CDP) de Lucas 
do Rio Verde é referência de ressocialização 
no Brasil.

Desde a inauguração, em 2014, mais de 50 
reeducandos prestaram serviços no local e até 
hoje não houve nenhum caso de reincidência, 
confl ito, fuga ou tentativa de fuga envolvendo 
os trabalhadores da fábrica.

O complexo é fruto de uma parceria en-
tre a Fundação Nova Chance, Secretaria de 
Estado de Justiça e Direitos Humanos (Se-

P
AFINAL DE CONTAS, COMO FUNCIONA?

lém de Lucas do Rio Verde, a Sejudh-MT informou que todas as 55 unidades prisionais 
do regime fechado em Mato Grosso desenvolvem alguma atividade de ressocialização 
com os presos, seja de trabalho ou educação. Algumas delas se destacam mais por 
terem um maior número de atividades, a exemplo do Centro de Ressocialização de 
Cuiabá (antigo presídio do Carumbé), cadeia feminina de Nortelândia, penitenciária da 

Mata Grande, penitenciária de Água Boa, cadeia masculina de Vila Bela da Santíssima Trindade 
e cadeia de Colniza.

Centro de Ressocialização de Cuiabá (antigo presídio do Carumbé): é a unidade pioneira 
em atividades laborais envolvendo presos: marcenaria, fábrica de móveis de fi bra sintética; 
horta, evangelização, coral, estudos, padaria e usina de compostagem.

Penitenciária de Água Boa: Projeto Novamente – 36 reeducandos do regime fechado são 
empregados em uma empresa fl orestal que atua no cultivo, corte e comércio da teca. O Projeto 
surgiu há quatro anos, quando a Companhia Vale do Araguaia, que atua no cultivo, corte e co-
mercialização de teca na região de Água Boa, decidiu investir em uma ação de ressocialização 
com presos da penitenciária regional. Isso permitiu a abertura de 40 vagas, processo conduzido 
pela direção da unidade prisional e pela Fundação Nova Chance, que é responsável pelos projetos 
de ressocialização no sistema penitenciário de Mato Grosso. De lá para cá, o progresso é visível, 
tanto para quem participa quanto para a empresa que viu na iniciativa uma oportunidade para 
ações de responsabilidade social e de contribuir no processo de reabilitação de pessoas em 
privação de liberdade.

Penitenciária de Rondonópolis: Projeto Alvorada reúne diversas atividades de ressociali-
zação como ofi cina de marcenaria, serralheria, ofi cina de corte e costura industrial, cultivo de 
hortaliças, educação, somando 280 reeducandos trabalhando. A unidade tem ainda seis salas 
de aula destinadas a educação em dois períodos do dia e 400 reclusos estudam nos ensinos 
fundamental e médio. Um grupo de reeducandos trabalha em três empresas da cidade, uma 
delas é a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis, órgão responsável pelos serviços 
urbanos na cidade como limpeza pública, paisagismo e arborização.

Cadeia Pública de São Félix do Araguaia: A unidade prisional foi destacada pela equipe 
da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso como uma das melhores do estado. Com 
capacidade para 52 reclusos, tem atualmente 27 e a maioria deles está envolvida em alguma 
atividade de ressocialização, seja na educação formal, na música, no plantio e cultivo da horta 
ou na remição pela leitura.

Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade: possui uma horta pelo método de 
hidroponia; serralheria que fabrica lixeiras e outros produtos com ferro; marcenaria. Os reedu-
candos também trabalham em atividades externas de reforma de prédios do município, como 
escolas e creches.

Cadeia Pública de Primavera do Leste: um dos destaques da educação em unidades pri-
sionais. As salas de aulas da cadeia são climatizadas, oferendo um ambiente mais acolhedor 
para os 70 presos que cursam ensino fundamental e médio. A unidade tem também ofi cina de 
costura e outros 46 reeducandos trabalham extramuros contratados pela prefeitura para serviços 
gerais e manutenção.

Cadeia feminina de Nortelândia: um grupo de presas foi capacitado em produção de ima-
gens sacras e peças decorativas em gesso e cerâmica por uma artesã, que também é servidora 
do Sistema Penitenciário. Outro grupo tem capacitação em costura e atua na ofi cina produzindo 
os uniformes para unidades prisionais da região.

Penitenciária Central do Estado: está ampliando para mais uma sala de aula, destinada a 
presos do raio 5. A unidade tem quase 500 presos matriculados nos ensinos médio e fundamen-
tal e outros 17 no curso superior de Administração Pública pela UFMT, numa sala que funciona 
dentro da penitenciária.

A
PENITENCIÁRIAS MODELO EM MATO GROSSO

pessoas. Na entrada é tudo fl orido, você pensa que 
está entrando em uma escola, nunca você pensa 
que é uma penitenciária”, relatou. 

 Outro resultado positivo é o modo de funcio-
namento para a saída dos presos. Nas palavras 
do juiz, quem possui a chave da cela é o próprio 
reeducando, ele sai do local e retorna. Além disso, 
o sistema possui todos os regimes já existentes 
no atual modelo. “A penitenciária possui 18 mil 
saídas sem escolta, o preso volta para cadeia, que 
possui todos os regimes, fechado, semiaberto e 
aberto, cumpridos em sua totalidade”, relatou.

Além disso, de acordo com as explicações do 
magistrado, outra informação de bastante rele-
vância é com relação ao número de fugas, pois não 
existem registros de pessoas que fugiram dessas 
unidades. “Quando eu fui lá, tinha mais de seis 
anos que não havia nenhuma fuga”, relembrou. 

O número de vagas disponíveis nesse sistema 
é limitado, enquanto a realidade do sistema prisio-
nal regular brasileiro é sempre de uma quantidade 
de pessoas que ultrapassa a capacidade. O juiz 
explica que isso não acontece neste modelo de 
ressocialização, o que ajuda, e muito, no baixo 
índice de reincidência.

“São penitenciárias com 120, 160, 200 vagas 
no máximo, não pode ser grande, com capacidade 
de 1.000 vagas, deve ser pequena para oferecer 
este tratamento, o índice de reincidência é de ape-
nas 7%. Ou seja, 93% das pessoas que cometeram 
crimes voltam para a sociedade abraçada e não 
procura mais o crime, porque eles aprendem o 
respeito ao seu direito, ao ser humano”. 

 iante do atual cenário, em que as rea-
lidades dos presídios são praticamente 
iguais, e apresentam uma estrutura 
precária e o problema da superlotação 
nos Estados do país, uma alternativa 

levantada e defendida pelo juiz Geraldo Fidelis, 
que atua na 2ª Vara Criminal de Execuções Penais 
de Cuiabá, é um modelo de prisão que desenvolva 
ressocialização e devolva à sociedade uma pessoa 
humana com a capacidade de ser inserida no mer-
cado de trabalho para que não seja corrompida e 
volte a atuar no mundo do crime. 

Embora boa parte da sociedade não acredite 
em um modelo de ressocialização e defenda 
o discurso “bandido bom é bandido morto ou 
sofrendo na cadeia”, o magistrado acredita que 
uma nova estrutura de presídio, que recebe outro 
termo para defi nir o local, totalmente distinto da 
atual estrutura de cadeia, pode mudar o péssimo 
cenário, considerado “severo, frio, superlotado”.   

O modelo da Apac oferece tratamento diferen-
ciado já na maneira de chamar o apenado: preso 
é chamado de recuperando. Dentro da unidade 
eles próprios são responsáveis pela organização 
da instituição e recebem assistência espiritual, 
médica, psicológica e jurídica com foco na inser-
ção social. 

Em 2013, o juiz Fidelis conheceu a estrutura 
Apac e o modo de funcionamento do presídio e a 
rotina de tratamento dos recuperados, além de um 
pouco da rotina dos recuperando e suas garantias. 

“Ela garante essa fi scalização, disciplina, mas 
principalmente com humanidade e respeito às 

D
“SISTEMA PRISIONAL HUMANIZADO É MELHOR”, DIZ JUIZ

trabalho é uma atividade reali-
zada pelos detentos, com uma 
série de serviços que ajudam no 
funcionamento da própria pri-
são durante o processo de recu-

peração. “Lá tem muito trabalho para eles, 
trabalham com a produção de carrinhos, 
fabricação e componentes de ar-condicio-
nado da[s] [montadoras] Mercedes-Benz e 
Fiat”, afi rmou. 

Diante dessa realidade de sistema de 
recuperação de pessoas que cometeram 
crimes, o magistrado defende sua implan-
tação por acreditar que a realidade de 
uma estrutura igual a este em Mato Grosso 
resolveria o problema de superlotação e 
devolveria essas pessoas recuperadas para 
a sociedade. 

“Eu luto por isso aqui para poder atacar 
a questão de superlotação e, principalmen-
te, pensando que as pessoas que estão na 
prisão vão ganhar liberdade um dia, e que 
tipo de pessoa queremos que saia de lá? 
Pior que entrou? Eu não quero estar espe-
rando que as pessoas voltem para o crime”. 

Ele relembra a equação do advogado 
Caldas, da OAB: “De 11.300, uma média 
de 8 mil vão cometer crimes no futuro, se 
continuarmos com esse sistema atual. En-
tão, é uma bomba-relógio que vai explodir 
daqui a pouco aqui fora. Eu quero que eles 
saiam melhorados de lá, mas como? No 
sistema atual? Não, este sistema impacta 
a sociedade e é muito ruim”, sintetizou.

O

NINGUÉM À TOA;
 TODOS TRABALHAM

Sistema prisional atual em números:
11.200 detentos
70% de reincidência
Média de 10 crimes cometidos por reincidente
Ou 100 mil vítimas
350 horas de ano letivo

Apac em números:
Reincidência de apenas 20%
O mesmo que 5.500 crimes a menos
Reeducandos trabalham
80% aprendem uma profi ssão
800 horas de ano letivo

Escolaridade dos reeducandos
Somente 1% possui ensino superior completo
18% têm ensino médio incompleto
17% têm ensino fundamental completo
Maioria, ou 35%, possui ensino fundamental incompleto

presos ou compra de insumos para a fábrica. 
Uma ala para esses trabalhadores será cons-
truída no CDP. O local terá capacidade para 48 
pessoas e a ideia é separar os internos que 
trabalham dos demais reeducandos, a fi m de 
evitar represálias e retaliações. No novo espa-
ço os trabalhadores terão banheiro e poderão 
receber visitas, como já ocorre na ala comum.

O diretor do CDP, José Ronaldo, explica 
que os presos que trabalham na fábrica são 
monitorados por meio de tornozeleira eletrô-
nica durante toda a atividade, que ocorre das 
7h às 17h30, com duas horas de almoço, de 
segunda a sexta-feira. “Esse projeto foi funda-
mental para as atividades de ressocialização 
na unidade. Os familiares deles estão bastante 
felizes com o projeto. Alguns, até sem renda, 
se sustentam com o salário que eles ganham 
aqui dentro” , explicou, acrescentando que 
a unidade tem também um grupo de outros 
reeducandos que atuam na limpeza, entrega 
de alimentação, confecção de artesanato e 
também estudam.

A respeito da manutenção da unidade, 
Bruno D’Oliveira disse que há em andamento 
um projeto de lei que possibilita ao governo 
do Estado destinar recursos fi nanceiros para 
a Apac. Porém, enfatizou que ainda será 
necessário fi rmar outras parcerias e buscar 
investimentos e doações para subvencionar 
o funcionamento da associação. 



CIRCUITOMATOGROSSO
CUIABÁ, 31 DE MAIO A 6 DE JUNHO DE 2018

POLÍTICA PG 5
www.circuitomt.com.br

riado na década de 1970 pelo 
advogado e jornalista Mário Ot-
toboni, o sistema da Associação 
de Proteção e Assistência aos 
Condenados (Apac) se tornou 
modelo em gestão de pe-

nitenciárias e será implantado em 
Mato Grosso ainda este ano. 

A Corregedoria-Geral da 
Justiça (CGJ-MT) realizou uma 
audiência pública na sexta-feira 
(25) para debater o assunto com 
a sociedade como parte de uma 
das fases de implantação.

O modelo busca a humanização 
do sistema penitenciário e também 
da execução penal em si. Presidente 
da Comissão de Direito Carcerário da OAB-
MT, o advogado Waldir Caldas Rodrigues, 
que participou da audiência, conversou com o 
Circuito Mato Grosso e falou das vantagens 
do sistema Apac.

Segundo ele, o índice de reincidência dos 
apenados, por exemplo, é de apenas 20%.

“Apac é um método de recuperação das 
pessoas e não se confunde com o sistema pe-
nitenciário convencional. Todos os requisitos 
previstos na Lei de Execuções Penais (LEP) 
existem dentro da Apac, o que muda de um 
sistema para o outro é o método aplicado den-
tro das unidades, com estudos, trabalhos e hu-
manização dos detentos”, disse Caldas.

Há unidades Apac instaladas na cidade de 
São Carlos (SP) e outros municípios paulistas, 
porém a Apac que se destaca no cenário nacio-
nal está localizada na cidade de Itaúna (MG), 
demonstrando a possibilidade de humanizar o 
cumprimento da pena.

Segundo o advogado, os detentos têm mais 
liberdade e responsabilidade neste tipo de 
gestão penitenciária, e é dada aos apenados a 
possibilidade de realizar atividades artesanais 
dentro do presídio e também estudo.

“Os presos trabalham, realizam atividades 
e ofi cinas, estudam, são responsáveis pela lim-
peza e organização do presídio. São unidades 
muito produtivas e os reeducandos recebem 
fi nanceiramente pelas atividades desenvolvi-
das”, explicou Waldir.
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RESSOCIALIZAÇÃO

Mato Grosso implanta novo modelo de sistema prisional
Juiz Geraldo Fidelis lembra importância da ressocialização para reduzir criminalidade. Apac promete gerar economia e menor índice de reincidência no estado

Jefferson Oliveira e Celestino Carlos Recuperar é o melhor caminho
Durante a audiência realizada, o advogado 

citou o fato de atualmente 70% dos detentos 
voltarem a cometer crimes.

“Se temos hoje no sistema 11.200 presos e 
70% destes voltarão a delinquir quando colo-
cam os pés na rua, estamos alimentando 7.700 
pessoas a um custo médio de 3 mil reais men-

sais, segundo a Sejudh, que voltarão 
a agredir o meio social. Até que 

eles voltem a ser recapturados, 
cometerão milhares de crimes. 
Ou seja, o sistema é uma preo-
cupação social, de cada um de 
nós. E aqui temos muito claro 
o seguinte: não há como melho-

rarmos esse cenário agindo com 
o fígado, mas sim com o intelecto, 

sabedoria e amor”, argumentou.
Waldir Caldas revelou à reporta-

gem que caso o Apac seja implantado em todo 
o Estado teríamos hoje uma redução de 5.500 
criminosos. 

“No Estado, temos 11.200 detentos e a gran-
de maioria volta a cometer crime. Até ele ser 
detido novamente, teremos uma média de 10 
crimes cometidos. Ou seja, mais de 100 mil 
vítimas serão prejudicadas no sistema que te-
mos”, explicou.

Famílias, educação e economia
O advogado, durante a audiência, defen-

deu ainda tratamento digno ao familiar do 
preso, padronização da carteira de visitante 
com validade para todas as unidades do Esta-
do, observância rigorosa do tempo de visita 
e uniformização do que é permitido ao fami-
liar levar para o reeducando. 

Waldir Caldas também ressaltou a impor-
tância da educação. “Quanto maior a esco-
laridade, menor a criminalidade”, ponderou, 
sustentando uma carga horária de 800 horas 
no ano letivo no Apac, enquanto no sistema 
atual, na prática, se verifica carga de apenas 
350 horas. 

De acordo com o levantamento nacional 
de informações penitenciárias, divulgado em 
2016, no atual sistema carcerário, apenas 1% 
dos apenados têm ensino superior completo. 
A maioria dos detentos (35%) tem apenas 
ensino fundamental incompleto, seguido de 
18% que não concluíram o ensino médio e 

de apenas 17% dos presos que completaram o 
ensino fundamental. 

Outra vantagem, de acordo com Waldir, é o 
custo de um detento para o Estado, atualmente 
em torno dos R$ 3 mil, enquanto no sistema 
Apac esse valor costuma ser de um terço, o 
que geraria uma economia de R$ 2 mil, por 
reeducando, aos cofres do Estado.

Caldas se mostra bastante animado com a 
possibilidade da implantação do modelo em 
Mato Grosso, tendo em vista que todo o siste-
ma de segurança está envolvido na causa. “A 
implantação será feita de forma rápida, pois 
a justiça se comprometeu a dar celeridade no 
processo e implantar o modelo em Lucas do 

Rio Verde o quanto antes”, disse. 
A promotora de justiça do Núcleo de Exe-

cução Penal de Cuiabá, Josane Fátima de Car-
valho Guariente, ressaltou que falar de Apac é 
muito simples. “O que essas associações têm 
de diferente do sistema comum é que cum-
prem fielmente o que determina a Lei de Exe-
cução Penal (LEP)”, afirmou. 

A representante do Ministério Público 
narrou como surgiu a metodologia idealizada 
pelo advogado Mario Ottoboni. “Ele, um ho-
mem muito cristão que nunca havia entrado 
em uma prisão e não conhecia a realidade do 
sistema, resolveu que era necessário realizar 
um trabalho de evangelização em prol da so-

ciedade. Ao visitar a unidade prisional de sua 
cidade, se deparou com situações de dor, sofri-
mento, superlotação, mau cheiro e todos os tipos 
de violações de direitos. Então escolheu esse 
segmento como merecedor de atenção”, contou.

Josane Guariente relatou ainda que, há 20 
anos, levou para a comarca de Tangará da Serra 
(242 km de Cuiabá) o advogado idealizador do 
método com o sonho de construir uma Apac lá. 
“Hoje, esse sonho retorna com força, pujança, 
apoio e sensibilidade. Temos a obrigação de lu-
tar pela criação das Apacs porque tanto o Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) quanto o Con-
selho Nacional do Ministério Público (CNMP) 
incentiva e orienta que nós assim o façamos”, 

discursou.
O juiz coordenador do Grupo de Moni-

toramento e Fiscalização do Sistema Carce-
rário (GMF) de Mato Grosso, Bruno D’Oli-
veira Marques, que participou da audiência 
realizada no dia 25, explanou que o primeiro 
ponto a ressaltar é que os sistemas vão conti-
nuar convivendo, pois há espaço para todos.

“Temos atualmente em Mato Grosso as 
unidades penitenciárias que são unicamente 
construídas e gerenciadas pelo Estado. Não 
temos parcerias público-privadas e temos 
pouco trabalho no cárcere. Ou seja, os de-
mais sistemas coexistem com a sistemática 
da Apac, tanto que o ingresso do recuperan-
do se inicia no sistema convencional para, a 
partir daí, se tiver o perfil, poder migrar para 
o outro método”, explica. 

Como seus colegas de Judiciário, o ma-
gistrado afirma que tanto para a metodolo-
gia Apac quanto para iniciativas de trabalho 
intra e extramuros, como ocorre em Lucas 
do Rio Verde, é preciso haver uma atencio-
sa seleção daqueles que participarão desses 
processos. E tranquiliza os mais descon-
fiados, normalmente preocupados em não 
“amaciar” para bandidos. “Os que não estão 
preparados para serem ajudados continuarão 
no sistema convencional”, garante.  

A desembargadora corregedora Maria 
Aparecida Ribeiro também estava na audi-
ência e falou da oportunidade de debater um 
tema tão importante e humanitário. “Muito 
me emociona quando sentamos para debater 
e voltar os nossos olhos aos mais necessi-
tados, como temos feito ao longo da minha 
gestão como corregedora. Em pouco mais de 
um ano, já realizamos três audiências públi-
cas com foco na melhoria de vida do cidadão 
mato-grossense. Nesta, que é a quarta, esta-
mos voltados a quem mais precisa do nosso 
carinho e atenção: pessoas segregadas nas 
unidades prisionais”.

Ela explica que o Poder Judiciário e de-
mais órgãos ligados à causa prisional de-
vem manter e ter sensibilidade de voltar a 
atenção para a busca da dignidade da pessoa 
humana. “No fim do ano, encerro a gestão 
na Corregedoria com a certeza de ter feito 
algo em benefício daqueles que necessitam 
do nosso amparo e da tutela jurisdicional”, 
completou. 

ampliar para os demais polos, esse é o nosso 
desejo, a nossa vontade”, disse.

Em relação ao CDP ser instalado o projeto 
piloto a Sejudh-MT informou que no estado 
não há notifi cação sobre essa demanda, pois 
o que foi discutido na audiência pública do dia 
25 de maio é como funciona esse projeto em 
outros estados, qual o benefício dele e, ainda, 
como poderá ser desenvolvido em Mato Gros-
so. Essa discussão contou com a participação 
da Sejudh, que apoia a construção de Apacs. 
Contudo, ainda não há nenhuma defi nição 
legal para que uma Apac seja construída em 
Lucas do Rio Verde.

juiz mencionou também que o 
governador Pedro Taques já sina-
lizou a doação de um terreno de 
cinco hectares para a construção 
da primeira Apac do Estado na 

capital, bem como a disponibilização de R$ 
500 mil para a obra. Já a corregedora-geral 
da Justiça, desembargadora Maria Aparecida 
Ribeiro, anunciou a possibilidade da desti-
nação de recursos de prestações pecuniárias 
para complementar o valor necessário para a 
edifi cação. “Sinto que o momento é propício e 
que estamos caminhando para implantar uma 
Apac. Que a partir dessa semente possamos 

O
PRIMEIRA NA CAPITAL 

judh) e prefeitura de Lucas do Rio Verde, com 
apoio do Poder Judiciário, Ministério Público, 
iniciativa privada e Conselho de Segurança da 
Comunidade. A fábrica está localizada no anexo 
da penitenciária, tem três galpões e emprega 
atualmente 30 dos 283 internos da unidade.

No local, que é anexo ao CDP, há três galpões 
cercados por muros com cerca elétrica, sendo 
um galpão da empresa privada e parceira do 
projeto, RE Blocos, e outros dois para a pre-
feitura de Lucas do Rio Verde. Nos balcões são 
fabricados produtos adquiridos pela prefeitura 
por um custo abaixo do mercado e utilizados nos 
órgãos públicos e na revitalização ou construção 
de obras municipais. Entre as produções estão 
pavimentos de concreto usados nas calçadas 
(pavers), tijolos, blocos estruturais e tubos para 
drenagem de esgotos sanitários.

Toda a produção feita pelos reeducandos é 
absorvida pela prefeitura e pela empresa. Para 
trabalhar na fábrica é necessário que o reedu-
cando esteja sentenciado, tenha cumprido 1/6 
da pena e apresente bom comportamento. A 
liberação do interno é feita mediante autoriza-
ção da Justiça local. Os trabalhadores da fábrica 
recebem mensalmente um salário mínimo, que é 
depositado em conta e dividido com a Fundação 
e o Conselho da Comunidade.

Parte do recurso arrecadado na venda dos 
produtos da fábrica vai para o Conselho da Co-
munidade e é revertido em atividades com os 

ara a implantação do sistema Apac, 
trabalha-se com 12 elementos que 
são considerados fundamentais 
na implantação: participação da 
comunidade; ajudando; recupe-

rando; trabalho; religião; assistência jurídica; 
assistência à saúde; valorização humana à 
família; o voluntário e sua formação; Centro 
de Reintegração Social – CRS (o CRS possui 
três pavilhões destinados ao regime fechado, 
semiaberto e aberto); mérito do recuperando 
e a Jornada de Libertação com Cristo.

O advogado Waldir Caldas explicou que, 
além dos 12 princípios, o fundamental no 
funcionamento da Apac é participação da co-
munidade como voluntários e doações de pes-
soas físicas, jurídicas e entidades religiosas, 
de parcerias e convênios com o poder público, 
instituições educacionais e outras entidades, 
da captação de recursos junto a fundações, 
institutos e organizações não governamentais, 
bem como das contribuições de seus sócios.

“Em Lucas do Rio Verde (354 km de 
Cuiabá), a cadeia já segue um modelo para a 
implantação do Apac, pois a cadeia pública no 
município foi construída com contribuição do 
dinheiro da comunidade e também já desen-
volve atividades que buscam a reinserção dos 
detentos ao convívio social”, explicou. 

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos 
(Sejudh-MT) informou que no local há três 
galpões para produção de todo artefato de 
concreto utilizado na construção civil (blocos 
de pavimentação, meio-fi o, tubulações para 
esgoto e água pluvial, entre outros). 

Perto de completar quatro anos de funcio-
namento, em julho deste ano, a fábrica para 
produção de artefatos de cimento instalada no 
Centro de Detenção Provisória (CDP) de Lucas 
do Rio Verde é referência de ressocialização 
no Brasil.

Desde a inauguração, em 2014, mais de 50 
reeducandos prestaram serviços no local e até 
hoje não houve nenhum caso de reincidência, 
confl ito, fuga ou tentativa de fuga envolvendo 
os trabalhadores da fábrica.

O complexo é fruto de uma parceria en-
tre a Fundação Nova Chance, Secretaria de 
Estado de Justiça e Direitos Humanos (Se-

P
AFINAL DE CONTAS, COMO FUNCIONA?

lém de Lucas do Rio Verde, a Sejudh-MT informou que todas as 55 unidades prisionais 
do regime fechado em Mato Grosso desenvolvem alguma atividade de ressocialização 
com os presos, seja de trabalho ou educação. Algumas delas se destacam mais por 
terem um maior número de atividades, a exemplo do Centro de Ressocialização de 
Cuiabá (antigo presídio do Carumbé), cadeia feminina de Nortelândia, penitenciária da 

Mata Grande, penitenciária de Água Boa, cadeia masculina de Vila Bela da Santíssima Trindade 
e cadeia de Colniza.

Centro de Ressocialização de Cuiabá (antigo presídio do Carumbé): é a unidade pioneira 
em atividades laborais envolvendo presos: marcenaria, fábrica de móveis de fi bra sintética; 
horta, evangelização, coral, estudos, padaria e usina de compostagem.

Penitenciária de Água Boa: Projeto Novamente – 36 reeducandos do regime fechado são 
empregados em uma empresa fl orestal que atua no cultivo, corte e comércio da teca. O Projeto 
surgiu há quatro anos, quando a Companhia Vale do Araguaia, que atua no cultivo, corte e co-
mercialização de teca na região de Água Boa, decidiu investir em uma ação de ressocialização 
com presos da penitenciária regional. Isso permitiu a abertura de 40 vagas, processo conduzido 
pela direção da unidade prisional e pela Fundação Nova Chance, que é responsável pelos projetos 
de ressocialização no sistema penitenciário de Mato Grosso. De lá para cá, o progresso é visível, 
tanto para quem participa quanto para a empresa que viu na iniciativa uma oportunidade para 
ações de responsabilidade social e de contribuir no processo de reabilitação de pessoas em 
privação de liberdade.

Penitenciária de Rondonópolis: Projeto Alvorada reúne diversas atividades de ressociali-
zação como ofi cina de marcenaria, serralheria, ofi cina de corte e costura industrial, cultivo de 
hortaliças, educação, somando 280 reeducandos trabalhando. A unidade tem ainda seis salas 
de aula destinadas a educação em dois períodos do dia e 400 reclusos estudam nos ensinos 
fundamental e médio. Um grupo de reeducandos trabalha em três empresas da cidade, uma 
delas é a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis, órgão responsável pelos serviços 
urbanos na cidade como limpeza pública, paisagismo e arborização.

Cadeia Pública de São Félix do Araguaia: A unidade prisional foi destacada pela equipe 
da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso como uma das melhores do estado. Com 
capacidade para 52 reclusos, tem atualmente 27 e a maioria deles está envolvida em alguma 
atividade de ressocialização, seja na educação formal, na música, no plantio e cultivo da horta 
ou na remição pela leitura.

Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade: possui uma horta pelo método de 
hidroponia; serralheria que fabrica lixeiras e outros produtos com ferro; marcenaria. Os reedu-
candos também trabalham em atividades externas de reforma de prédios do município, como 
escolas e creches.

Cadeia Pública de Primavera do Leste: um dos destaques da educação em unidades pri-
sionais. As salas de aulas da cadeia são climatizadas, oferendo um ambiente mais acolhedor 
para os 70 presos que cursam ensino fundamental e médio. A unidade tem também ofi cina de 
costura e outros 46 reeducandos trabalham extramuros contratados pela prefeitura para serviços 
gerais e manutenção.

Cadeia feminina de Nortelândia: um grupo de presas foi capacitado em produção de ima-
gens sacras e peças decorativas em gesso e cerâmica por uma artesã, que também é servidora 
do Sistema Penitenciário. Outro grupo tem capacitação em costura e atua na ofi cina produzindo 
os uniformes para unidades prisionais da região.

Penitenciária Central do Estado: está ampliando para mais uma sala de aula, destinada a 
presos do raio 5. A unidade tem quase 500 presos matriculados nos ensinos médio e fundamen-
tal e outros 17 no curso superior de Administração Pública pela UFMT, numa sala que funciona 
dentro da penitenciária.

A
PENITENCIÁRIAS MODELO EM MATO GROSSO

pessoas. Na entrada é tudo fl orido, você pensa que 
está entrando em uma escola, nunca você pensa 
que é uma penitenciária”, relatou. 

 Outro resultado positivo é o modo de funcio-
namento para a saída dos presos. Nas palavras 
do juiz, quem possui a chave da cela é o próprio 
reeducando, ele sai do local e retorna. Além disso, 
o sistema possui todos os regimes já existentes 
no atual modelo. “A penitenciária possui 18 mil 
saídas sem escolta, o preso volta para cadeia, que 
possui todos os regimes, fechado, semiaberto e 
aberto, cumpridos em sua totalidade”, relatou.

Além disso, de acordo com as explicações do 
magistrado, outra informação de bastante rele-
vância é com relação ao número de fugas, pois não 
existem registros de pessoas que fugiram dessas 
unidades. “Quando eu fui lá, tinha mais de seis 
anos que não havia nenhuma fuga”, relembrou. 

O número de vagas disponíveis nesse sistema 
é limitado, enquanto a realidade do sistema prisio-
nal regular brasileiro é sempre de uma quantidade 
de pessoas que ultrapassa a capacidade. O juiz 
explica que isso não acontece neste modelo de 
ressocialização, o que ajuda, e muito, no baixo 
índice de reincidência.

“São penitenciárias com 120, 160, 200 vagas 
no máximo, não pode ser grande, com capacidade 
de 1.000 vagas, deve ser pequena para oferecer 
este tratamento, o índice de reincidência é de ape-
nas 7%. Ou seja, 93% das pessoas que cometeram 
crimes voltam para a sociedade abraçada e não 
procura mais o crime, porque eles aprendem o 
respeito ao seu direito, ao ser humano”. 

 iante do atual cenário, em que as rea-
lidades dos presídios são praticamente 
iguais, e apresentam uma estrutura 
precária e o problema da superlotação 
nos Estados do país, uma alternativa 

levantada e defendida pelo juiz Geraldo Fidelis, 
que atua na 2ª Vara Criminal de Execuções Penais 
de Cuiabá, é um modelo de prisão que desenvolva 
ressocialização e devolva à sociedade uma pessoa 
humana com a capacidade de ser inserida no mer-
cado de trabalho para que não seja corrompida e 
volte a atuar no mundo do crime. 

Embora boa parte da sociedade não acredite 
em um modelo de ressocialização e defenda 
o discurso “bandido bom é bandido morto ou 
sofrendo na cadeia”, o magistrado acredita que 
uma nova estrutura de presídio, que recebe outro 
termo para defi nir o local, totalmente distinto da 
atual estrutura de cadeia, pode mudar o péssimo 
cenário, considerado “severo, frio, superlotado”.   

O modelo da Apac oferece tratamento diferen-
ciado já na maneira de chamar o apenado: preso 
é chamado de recuperando. Dentro da unidade 
eles próprios são responsáveis pela organização 
da instituição e recebem assistência espiritual, 
médica, psicológica e jurídica com foco na inser-
ção social. 

Em 2013, o juiz Fidelis conheceu a estrutura 
Apac e o modo de funcionamento do presídio e a 
rotina de tratamento dos recuperados, além de um 
pouco da rotina dos recuperando e suas garantias. 

“Ela garante essa fi scalização, disciplina, mas 
principalmente com humanidade e respeito às 

D
“SISTEMA PRISIONAL HUMANIZADO É MELHOR”, DIZ JUIZ

trabalho é uma atividade reali-
zada pelos detentos, com uma 
série de serviços que ajudam no 
funcionamento da própria pri-
são durante o processo de recu-

peração. “Lá tem muito trabalho para eles, 
trabalham com a produção de carrinhos, 
fabricação e componentes de ar-condicio-
nado da[s] [montadoras] Mercedes-Benz e 
Fiat”, afi rmou. 

Diante dessa realidade de sistema de 
recuperação de pessoas que cometeram 
crimes, o magistrado defende sua implan-
tação por acreditar que a realidade de 
uma estrutura igual a este em Mato Grosso 
resolveria o problema de superlotação e 
devolveria essas pessoas recuperadas para 
a sociedade. 

“Eu luto por isso aqui para poder atacar 
a questão de superlotação e, principalmen-
te, pensando que as pessoas que estão na 
prisão vão ganhar liberdade um dia, e que 
tipo de pessoa queremos que saia de lá? 
Pior que entrou? Eu não quero estar espe-
rando que as pessoas voltem para o crime”. 

Ele relembra a equação do advogado 
Caldas, da OAB: “De 11.300, uma média 
de 8 mil vão cometer crimes no futuro, se 
continuarmos com esse sistema atual. En-
tão, é uma bomba-relógio que vai explodir 
daqui a pouco aqui fora. Eu quero que eles 
saiam melhorados de lá, mas como? No 
sistema atual? Não, este sistema impacta 
a sociedade e é muito ruim”, sintetizou.

O

NINGUÉM À TOA;
 TODOS TRABALHAM

Sistema prisional atual em números:
11.200 detentos
70% de reincidência
Média de 10 crimes cometidos por reincidente
Ou 100 mil vítimas
350 horas de ano letivo

Apac em números:
Reincidência de apenas 20%
O mesmo que 5.500 crimes a menos
Reeducandos trabalham
80% aprendem uma profi ssão
800 horas de ano letivo

Escolaridade dos reeducandos
Somente 1% possui ensino superior completo
18% têm ensino médio incompleto
17% têm ensino fundamental completo
Maioria, ou 35%, possui ensino fundamental incompleto

presos ou compra de insumos para a fábrica. 
Uma ala para esses trabalhadores será cons-
truída no CDP. O local terá capacidade para 48 
pessoas e a ideia é separar os internos que 
trabalham dos demais reeducandos, a fi m de 
evitar represálias e retaliações. No novo espa-
ço os trabalhadores terão banheiro e poderão 
receber visitas, como já ocorre na ala comum.

O diretor do CDP, José Ronaldo, explica 
que os presos que trabalham na fábrica são 
monitorados por meio de tornozeleira eletrô-
nica durante toda a atividade, que ocorre das 
7h às 17h30, com duas horas de almoço, de 
segunda a sexta-feira. “Esse projeto foi funda-
mental para as atividades de ressocialização 
na unidade. Os familiares deles estão bastante 
felizes com o projeto. Alguns, até sem renda, 
se sustentam com o salário que eles ganham 
aqui dentro” , explicou, acrescentando que 
a unidade tem também um grupo de outros 
reeducandos que atuam na limpeza, entrega 
de alimentação, confecção de artesanato e 
também estudam.

A respeito da manutenção da unidade, 
Bruno D’Oliveira disse que há em andamento 
um projeto de lei que possibilita ao governo 
do Estado destinar recursos fi nanceiros para 
a Apac. Porém, enfatizou que ainda será 
necessário fi rmar outras parcerias e buscar 
investimentos e doações para subvencionar 
o funcionamento da associação. 
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ob um calor de 34° típico de toda e 
qualquer 11h da manhã em Cuiabá, 
o caminhoneiro Vanderlei Ferrari, 
59 anos, mantém-se afastado cerca 
de 600 metros do centro de um dos 
principais pontos de manifestação 

de sua categoria, na BR-163, entroncamento das 
saídas para rondonópolis, Campo grande e São 
Paulo. Olhos apertados pela luz, ele explica que 
está parado essencialmente porque não consegue 
mais, sequer, pagar a prestação de R$ 2.500 men-
sais de um de seus dois caminhões. 

Era o final da manhã de terça-feira (29) e o mo-
vimento conhecido como Greve dos Caminhonei-
ros já atingia o nono dia em todo o país. Em Mato 
Grosso, cerca de 30 pontos ao longo das BR-364 
e BR-163 foram bloqueados com a mobilização. 

Filho de caminhoneiro, Vanderlei participa-
va da mobilização. Ele contou à reportagem do 
circuito mato Grosso que conhece o seu ofício 
como poucos. Acostumado à complexa matemáti-
ca de sobreviver sob o arrocho cada vez maior dos 
ganhos da profissão que o escolheu, “nasci dentro 
de um caminhão”, explica indagando também que 
não havia opção a não ser o protesto, pois ao alto 
custo do litro de diesel combustível uniu-se o baixo 
preço do frete, mais os gastos absurdos com pe-
dágios, manutenção das máquinas, pneus, freios e 
suspensão, sempre arrebentados pelas “péssimas 
condições” das estradas brasileiras.

Ao decodificar as equações para fazer-nos 
entender que não foi sem motivo que deixaram 
boa parte da população sob o pavor do desabas-
tecimento em praticamente todos os setores, conta 
com simplicidade quanto custa para ele honrar par-
te de suas operações.

“Pra você ter uma ideia, uma viagem de São 
Paulo a Santarém, são mais de 3.400 quilômetros, 
e não paga uma prestação do caminhão. Além do 
litro do diesel por volta dos R$ 4,17, são R$ 1.100 
só de pedágio, cada pneu da carreta custa em mé-
dia R$ 2 mil e não dá pra rodar mais de 100 mil 
km com eles. São 18. Como é que a conta fecha?”, 
pergunta.

Com a pele vermelha, olhar e voz cansada, ele 
afirma com todas as letras que, pra piorar, pagar 
pedágio em Mato Grosso é para “rodar num mar 
de buracos sem acostamento”. Além disso, boa 
parte do trecho entre Cuiabá e Santarém, de 1.770 
quilômetros, sequer é asfaltada. “É intercalado, às 
vezes tem 30 quilômetros de asfalto, depois outros 
80 sem, outra hora são 100 de asfalto e 40 sem. E 
assim vamos indo”.

De acordo com ele, governo após governo, a 

Por rodivaldo ribeiro e Juliana arini

grEVE DOS CAMINHONEIrOS 

Movimento resiste nas estradas de MT
Caminhoneiros que criaram barricadas em todo o país pela baixa no preço do combustível contam que com o atual preço do diesel 
viagem de 3 mil km não paga sequer os custos 

S

profissão foi sendo espoliada. Fala com saudade de 
dez anos atrás. “Naquele tempo, de uma viagem 
dessas sobrava R$ 10 mil, contando os dois cami-
nhões e tendo que dividir com o companheiro que 
dirige a outra carreta. Hoje, não sobra nem R$ 4 
mil. Tinha que parar mesmo”. Faz questão, entre-
tanto, de afirmar que nenhum caminhoneiro está 
feliz com a greve, pois caminhão parado significa, 
acima de tudo, prejuízo, especialmente para os au-
tônomos. “Se não viajo, não ganho dinheiro. Nem 
pouco nem muito nem nada”.

Assim que o movimento terminar, para melho-
rar os rendimentos, alternativa encontrada por ele 
e a esposa, Maria, 25 anos, é colocá-la para condu-
zir o outro caminhão da família Ferrari. “Estou fa-
zendo a troca de categoria, mas ainda estou na D”, 
conta, sem disfarçar o orgulho de mesmo sendo 
mais jovem, estar quatro categorias de CNH acima 
da equipe de reportagem. “Já estou acostumada a 
viajar junto com ele, só vai ser diferente que ele 
vai estar em um caminhão e eu no outro”, projeta.

Entre o quiosque de lanches, refeições e be-
bidas onde estava o casal e o ponto de bloqueio 
propriamente dito, contamos no mínimo 600 ca-
minhões parados. De todos os tipos. Baús, refrige-
rados, de carga seca, mas em sua maioria do tipo 
usado para transportar combustível, os chamados 
tanques. Somente no primeiro posto do Distrito In-
dustrial, mais de 60 estavam estacionados.

Próximo ao ponto de parada, pelo menos 200 
caminhões-tanque estão enfileirados numa pista 
contígua à BR, próximos às empresas do Distrito. 
Cerca de 200 metros à frente, chegamos à concen-
tração dos caminhoneiros. Junto de oito policiais 
rodoviários federais e duas viaturas de giroflex li-
gado, cerca de 150 motoristas estão aglomerados 

sob uma barraca onde montaram uma pequena 
base. Lá há dois freezers grandes com água, bana-
nas, maçãs. Sobre uma mesa, pães. Enquanto nos 
aproximamos, vemos carretas com cartazes e ban-
ners impressos com os dizeres “intervenção militar 
já”. Essa, aliás, era a frase mais repetida em para
-brisas, no asfalto e em camisetas, além de “fora 
Temer” e “chega de políticos corruptos”.

Uns dois exibem camisetas verde e amarelo 
da seleção. Pequenas bandeiras do Brasil também. 
Em um dos caminhões, de frente pra base, uma 
faixa impressa em material de banner se destaca: 
há um brasão do Exército brasileiro e novamente a 
frase pedindo a volta dos militares ao poder.

Em meio ao burburinho das rodas de conversa, 
vários ouvem áudios de WhatsApp. É a forma de 
comunicação preferida. Todos desconfiam e des-
mentem a cobertura jornalística. “A Globo só men-
te”, “os jornalistas não entendem sequer o que nós 
estamos pedindo” e “esses jornalistas só sabem 
fazer fake news”, são as reclamações recorrentes.

Nesse clima, me apresento a Eliezer Mossoli, 
30 anos, caminhoneiro há 18. “Comecei a dirigir 
caminhão com 12”, diz, com orgulho. Se descul-
pando por interromper a conversa a cada dois, 
três minutos, para ouvir os áudios que o atualizam 
sobre a situação em Rondonópolis, “o ‘baguio’ tá 
ficando doido lá, bicho tá pegando”, ele discorre 
sobre o poder recém-descoberto pela categoria, 
critica os políticos, comemora a redução do preço 
do litro do diesel, mas avisa: não vão mais retro-
ceder nem se contentar com o que foi conquistado 
até agora.

“Não queremos mais a redução só por 30, 60 
dias, queremos definitivamente. Também temos 
carros e motos que nossas famílias usam e nós usa-

mos quando estamos de folga, queremos a redução 
do preço dela também. E não vamos parar até tirar 
aquele cara de lá”, afirma, com convicção, sendo 
‘aquele cara de lá’ o presidente Michel Temer.

Durante 15 minutos, ele discorre sobre como 
a classe não pode arrefecer a manifestação agora: 
“Se deixarmos, daqui a pouco eles aprovam uma 
lei lá e nunca mais poderemos parar (a corrupção 
no país)”. 

Mossoli só fica mais comedido quando pergun-
tado se apoia a intervenção militar. “Eu não apoio 
nada, mas você sabe como funciona aquele siste-
ma político lá, né? Qual é o nome mesmo”? “De-
mocracia”, respondo. “Isso, só que na democracia 
quem manda é a maioria, e a maioria não tem man-
dado é nada no Brasil faz tempo, porque a maioria 
é de trabalhador, que ganha cada vez menos, feito 
nós”. Insisto então se ele está querendo a volta dos 
militares, ele fica um pouco tenso, mas lembra que 
gosta do direito de ir e vir e de fazer manifestações 
e diz não saber se poderia com militares no poder.

Somos interrompidos pelo início dos discursos. 
Dois homens sobem nos freezers e começam a dis-
correr sobre os rumos a serem tomados. Ambos 
falam sobre o perigo de retroceder e “perder tudo 
que conquistaram” até agora e sobre a relação com 
a PRF ali presente. “Ninguém é obrigado a conti-
nuar parado, se quiserem seguir, é só entrar no ca-
minhão e ir, tá livre”, disse um dos caminhoneiros, 
que preferiu não se identificar.

Logo na sequência, outro lembrou que haveria 
a garantia da escolta para quem quisesse ir embora 
e abandonar o movimento, é interrompido por um 
colega, que grita: “Conquistamos muita coisa sim, 
mas é praticamente nada perto do que podemos 
conseguir ainda. Hoje falaram que estamos para-
dos há nove dias. Eu aguento ficar 90, se for preci-
so”. É ovacionado por gritos e palmas.

Carros da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de 
Mato Grosso começam a chegar na área do blo-
queio de Cuiabá. Os policiais contam que um gru-
po de 50 caminhoneiros, concentrados no bloqueio 
da BR-364, próximo ao município de Rondonópo-
lis (distante cerca de 210 km de Cuiabá), se pre-
para para a desmobilização da greve ainda nesta 
terça-feira (29). Eles aderiram a uma ação proposta 
pela PRF Mato Grosso, que garantiu a escolta dos 
caminhões até Cuiabá. 

No entanto, o movimento não deve ser seguido 
pelos demais manifestantes. No bloqueio de Cuia-
bá, por exemplo, os motoristas já sinalizaram que 
não irão se desmobilizar. 

Durante a tarde de terça, o Exército usou de 
bombas de gás lacrimogêneo e bala de borracha 
para dispersar os manifestantes. Porém ao menos 
ali, a paralisação parece continuar.

ComérCio é o que mais sofre Com a greve

viagem, né? parou tudo. apoio sim as reivindi-
cações deles, mas a paradeira está me deixando 
preocupado. desde que abri há três anos, estou 
acostumado a vender r$ 1.200, em média. nos úl-
timos dias, não estou vendendo nem r$ 200. Caiu 
muito”, diz, sem conseguir esconder a irritação. 

a esposa se junta à conversa timidamente, 
mas não fala nada, só balança a cabeça. Tem 
veemência especial e se manifesta repetindo os 
finais das frases quando o marido diz, irritado, 
“eu não sei o que vai acontecer com os caminho-
neiros, mas com os políticos, com o presidente, 
eu tenho certeza: vai tudo acabar em pizza”, diz, 
completamente irritado.

uem não conseguia disfarçar o des-
contentamento com a parada dos 
caminhoneiros era o dono do misto de 
restaurante e lanchonete à beira da Br 

163/364, josé aparecido, 43 anos. ele explica à 
reportagem que as vendas caíram mais de 85% 
nesses nove dias de paralisação. 

acostumado a tocar o pequeno comércio, nas 
imediações de um posto, com várias empresas 
do distrito industrial ao fundo, contou que pra-
ticamente ninguém tem ido até lá comer seus 
salgados, tomar caldo de cana, água, suco e muito 
menos almoçar.

“nosso movimento é de caminhoneiros em 
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a greve que parou o Brasil 

com ao menos um eixo levantado, para evitar 
desgaste dos pneus, pagarem menos pedágio, já 
que a cobrança é feita por eixo.

outra medida provisória publicada no último 
domingo diz que 30% dos fretes da Companhia 
nacional de abastecimento (Conab), uma empresa 
estatal vinculada ao Ministério da agricultura que 
atua em programas sociais, devem ser feitos por 
caminhoneiros autônomos. a empresa lançou 
uma chamada pública nesta segunda-feira (28) 
para contratar cooperativas de caminhoneiros 
autônomos, um primeiro passo para a medida 
começar a ser praticada.

em Mato Grosso, as negociações com o gover-
nador pedro Taques não evoluíram. Taques foi um 
dos governadores mais inflexíveis.  ele afirmou 
que a greve era um problema do presidente da 
república. “a união não pode jogar a responsabili-
dade dela sobre os ombros dos estados”, declarou. 
e rejeitou reduzir o imposto sobre Circulação 
Mercadorias e Serviços (iCMS) do combustível, 
como o estado do rio de janeiro fez, e também 
a eventual redução da participação dos estados 
na Contribuição sobre intervenção de domínio 
econômico (Cide). “nós do Brasil Central estamos 
marcando uma reunião com presidente da repú-
blica para levar a nossa posição”, disse Taques.

movimento nacional de greve dos 
caminhoneiros começou no dia 21 de 
maio, após mais um aumento no preço 
do combustível, anunciado pela estatal 

que monopoliza o refino e a vida de combustível 
no Brasil, a petrobras. 

em Mato Grosso, o Sindicato das empresas 
de Cargas de Mato Grosso (Sindmat) emitiu 
nota de apoio ao movimento que chegou a ser 
considerado locaute, ou seja, um movimento 
arquitetado pelos empresários, mas logo ganhou 
adesão de caminhoneiros autônomos também. 
no documento, o sindicato considerou que e o 
aumento no preço é “abusivo e prejudica toda a 
sociedade” e destaca que a população não deve 
ser obrigada a “pagar o custo da roubalheira”, se 
referindo aos desfalques na petrobras.

após contínuo desabastecimento de super-
mercados e postos de gasolina, a pressão sobre o 
governo aumentou. para tentar conter a greve, no 
domingo (27), o presidente Michel Temer anun-
ciou medidas. entre elas a redução de desconto 
de r$ 0,46 no litro do diesel por dois meses. 

Temer também prometeu cortar tributos 
federais (Cide e piS/Cofins) sobre o diesel, o que 
resulta na baixa de r$ 0,16 por litro. passados 
dois meses, os reajustes no valor do combustível 
podem ser feitos a cada 30 dias.

o ministro Carlos Marun (MdB) afirmou 
contar com o “patriotismo” dos donos de postos 
para que a redução do preço do diesel chegue às 
bombas de combustível. a federação dos postos 
de combustível (Fecombustíveis) disse que vai 
repassar a redução ao consumidor. Caberá ao 
procon fiscalizar.

porém, tudo ainda é incerto, pois a redução 
de impostos ainda depende de aprovação no 
Congresso nacional. o fim da cobrança do piS/
Cofins sobre o diesel já foi aprovado pela Câma-
ra e seguiu para avaliação no Senado, que deu 
urgência ao projeto.  até o fechamento desta 
edição, a medida ainda não estava aprovada. 

outra promessa feita aos grevistas foi a isen-
ção de pedágio para eixos suspensos. a medida 
faz os caminhões vazios, que costumam rodar 
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m meio à onda de protestos 
de caminhoneiros pela alta do 
combustível no centro político 
de Cuiabá, o deputado estadual 
Oscar Bezerra (PV) cancelou a 
sessão em que seria ouvido o 

ex-procurador-geral Paulo Prado, na tarde 
da última quinta-feira (24). A audiência fa-
zia parte da Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Assembleia que investiga 
as negociações das cartas de crédito da ex-
tinta Cemat com procuradores de justiça. 

Essa CPI foi iniciada em setembro de 
2015, jamais saiu do lugar e ninguém sabe 
ao certo o motivo.

No capítulo mais recente da novela de 
quase três anos, o presidente da comissão, 
Bezerra, anunciou seu desligamento por se 
dizer cansado do esvaziamento constante 
e específico das sessões relacionadas aos 
trabalhos do caso.

O caso só saiu das catacumbas por-
que o ex-secretário e ex-homem 
forte dos governos Blairo Mag-
gi (PP) e Silval Barbosa (sem 
partido) Eder Moraes lembrou 
recentemente que 45 agentes 
teriam sido beneficiados com 
um valor total superior a R$ 
10,3 milhões advindos da su-
posta negociata. 

A história veio à tona após 
a deflagração da quinta fase da 
Operação Ararath, em maio de 2014. 
Em mandados de busca e apreensão cum-
pridos na residência do ex-secretário de 

Por allan Pereira e rodivaldo ribeiro

OPERAÇÃO ARARATH

CPI do MP não anda há três anos
Comissão investiga procuradores e desvio de R$ 10,3 milhões advindos de suposta negociata

E

Estado de Fazenda, foram encontrados do-
cumentos e planilhas que detalham o 

pagamento desses precatórios.
Assim que foi preso, Eder 

Moraes firmou um acor-
do de delação premiada e 
confirmou o que indica-
vam os documentos en-
contrados em sua casa. 
Ele tocou no assunto du-
rante entrevista ao jorna-

lista Edivaldo Ribeiro, no 
site e programa “O Bom da 

Notícia”.
Da parte de Oscar Bezerra, 

restaram queixas. “Infelizmente, o 
descompromisso do parlamento estadual 

para com as suas funções básicas, inclusive 
a sessão, me faz decidir deixar esta CPI”, 
criticou.

Além de Bezerra, só a deputada Janaina 
Riva, também componente da CPI, esteve 
presente à tentativa de oitiva. Com os dois 
estão na CPI Dilmar Dal Bosco (DEM), 
gilmar Fabris (PSD) e Wilson Santos 
(PSDB). 

Janaina Riva entrou no lugar de Mauro 
Savi, pois este permanece preso, como um 
dos desdobramentos da Operação Bereré, 
batizada de Bônus, juntamente com os ir-
mãos Taques, Pedro Jorge e Paulo Zamar 
Taques, desde o dia 9 de maio.

Janaina aproveitou a sessão para sugerir 
a anulação da CPI. A justificativa foi justa-

mente o constante esvaziamento do inqué-
rito parlamentar, pois isso e mais a demora 
de quase três anos “expõem” e ferem a cre-
dibilidade “não só do Ministério Público 
Estadual, mas da Assembleia Legislativa 
de Mato Grosso”.

Quem deveria ser o protagonista da oiti-
va, o ex-procurador-geral de Justiça Paulo 
Prado, defendeu-se das acusações mesmo 
sem audiência. Disse que estava disponí-
vel para “esclarecer de uma vez por todas 
a sociedade mato-grossense a respeito das 
cartas de crédito”. Justificou o aparecimen-
to de seu nome dizendo que o Executivo 
só emitiu mais de 90 mil cartas de crédito 
em 2008 e 2009 devido às dificuldades na 
arrecadação de impostos.
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pós pedido de vistas do de-
sembargador Marcos Machado 
sobre o pedido de soltura do 
deputado estadual Mauro Savi 
(DEM), decisão foi adiada na 
tarde de quinta (24). Isso por-

que pediu vistas dos autos. Agora, o pedido 
só deve retornar para a pauta do Pleno do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) 
na segunda semana de junho. 

O pedido já havia recebido 14 votos con-
trários à soltura do deputado estadual, con-
forme também votou o relator do processo, 
desembargador José Zuquim Nogueira. Dois 
desembargadores se manifestaram favorá-
veis ao acolhimento do recurso, impetrado 
pelo advogado Paulo Fabrinny Medeiros.

Savi está preso desde 9 de maio. O par-
lamentar é alvo da Operação Bônus, que foi 
deflagrada pelo grupo de Atuação e Com-
bate ao Crime Organizado (Gaeco) no mes-
mo dia em questão. Ele figura como um dos 
chefes do esquema de corrupção e lavagem 
de dinheiro que desviou R$ 30 milhões dos 
cofres do Departamento Estadual de Trânsi-

Por allan Pereira,  camilla Zeni e 
rodivaldo ribeiro 

PrISÃO SEM DECISÃO

TJMT julgará liberdade de Savi em junho 
Maioria dos magistrados votou por manter a prisão preventiva do parlamentar. Julgamento deve ser retomado em meados de junho

A
to (Detran) por meio de um contrato com a 
EIG Mercados.

O esquema está relacionado a valores 
que eram repassados pelas financeiras à EIg 
e que voltavam como propina a políticos e 
empresários. O dinheiro era então “lavado” 
pela empresa Santos Treinamento, que ti-
nham uma parceria com a companhia. Além 
disso, o montante era lavado também por 
servidores públicos, parentes e amigos dos 
investigados.

Na sessão, a defesa sustentou que a pri-
são preventiva é uma medida “extrema” e 
“incabível”. No entanto, o relator manifes-
tou que a prisão se faz necessária para a ga-
rantia da ordem pública.

A denúncia do Ministério Público Esta-
dual (MPE) aponta que Savi recebia pro-
pinas milionárias por meio do empresário 
Claudemir Pereira, que é sócio da Santos 
Treinamento. Em 2014, o deputado teria 
exigido R$ 1 milhão dos sócios da EIG para 
aceitar o encerramento das negociações 
ilícitas.

Além de Mauro Savi, os deputados Edu-
ardo Botelho (presidente da AL, PSB), Baia-
no Filho (PSDB), Wilson Santos (PSDB), 
Romoaldo Júnior (MDB), Zé Domingos 
(PSD) e Nininho (PSD), além do ex-deputa-

do João Malheiros (PR) e outras 51 pessoas 
são réus na ação.

STJ nega pedido de anulação de 
acusação

Além do julgamento pelo TJMT, a defe-
sa do deputado Mauro Savi também entrou 
com um pedido de anulação do inquérito 
da Operação Bereré. Mas a ministra do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) Maria 
Thereza de Assis Moura negou o pedido, 
também no fim da tarde desta quinta-feira 
(25).

Assim, além de o STJ vaticinar a conti-
nuidade do inquérito, o TJMT dificilmente 
votará diferente no caso de um novo pe-
dido de soltura, à parte os dois votos pela 

libertação e o pedido de vistas do desem-
bargador Marcos Machado.

Logo, a chance recai sobre conseguir 
manobra via Assembleia Legislativa (a 
mesma que libertou Gilmar Fabris) ou um 
novo pedido convencer os ministros do 
STJ, visto ser a decisão de Assis Moura, 
em liminar (provisória) e ainda não ter 
sido, sequer, publicada na íntegra.

Na tese de libertação por seus pares de-
putados, Mauro Savi tem contra si decisão 
de outro desembargador, Juvenal Pereira, 
que no último dia 16 negara pedido vindo 
diretamente da AL para suspender decisão 
de Zuquim Nogueira, que além de se ma-
nifestar publicamente ainda proibiu delibe-
ração parlamentar sobre repetir o benefício 
(inédito) concedido a Gilmar Fabris.

a
r

Q
u

iV
o

 C
M

T



ENTREVISTA PG 8
www.circuitomt.com.br

CIRCUITOMATOGROSSO
CUIABÁ, 31 DE MAIO A 6 DE JUNHO DE 2018

ascido em Mato Grosso do Sul, 
o deputado federal Nilson Leitão 
(PSDB) tem 49 anos, é ex-deputado 
estadual, ex-prefeito de Sinop (MT) 
por dois mandatos e atualmente 
é líder dos tucanos na Câmara 

Federal. Leitão foi o deputado mais votado de Mato 
Grosso em 2014, com apoio de diversos prefeitos. 
Na Câmara, ocupou cargos como o de presidente 
de Comissões e CPIs, foi relator de projetos e o 
único parlamentar mato-grossense que efetivamente 
criou leis. Atualmente, é pré-candidato ao Senado 
pelo partido. Em entrevista ao Circuito Mato 
Grosso, o deputado comentou seu projeto de lei que 
prevê a redução da PIS/Cofins do diesel de forma 
permanente, apresentado antes mesmo da greve dos 
caminhoneiros. Ainda avaliou o governo do tucano 
Pedro Taques e comentou a menção de seu nome no 
depoimento feito na delação do empresário  Alan 
Malouf, preso na Operação Rêmora por fraudes na 
Secretaria de Estado de Educação.

 
circuito mato Grosso: A respeito da greve dos 

caminhoneiros, nas discussões sobre as reivindi-
cações da categoria surgiu a questão da redução 
do PIS/Cofins do diesel, que inclusive é um pro-
jeto apresentado pelo senhor há muito tempo. Na 
quarta-feira passada (23), o projeto foi aprovado 
na Câmara federal. É isso?

nilson Leitão: Eu aprovei esse projeto em 
2015, na Câmara e no Senado, mas foi para sanção 
da presidente Dilma e ela vetou. Eu reapresentei 
em 2016 e está tramitando na Casa, e nós apro-
veitamos a votação de desoneração e foi acolhida 
uma emenda minha, parcial. A minha proposta era 
que seria permanente a desoneração do PIS/Cofins, 
mas como foi parcial, ficou valendo até dezembro, 
foi acolhida parcialmente, assim,  o meu projeto 
continua tramitando. Vou continua lutando para que 
seja permanente, foi aprovada apenas uma parte do 
projeto. 

cmt: Esta semana o senhor 
declarou que essa situação que 
estamos vivendo [com a greve 
dos caminhoneiros] foi causada 
pela falta de atitude do governo 
federal...

n.L.: É, isso desde 2013. O que 
acontece é que o Brasil vive uma 
inversão no sistema tributário. O 
Brasil é um dos poucos países do 
mundo com tributos altíssimos 
sobre o insumo. Ou seja, para uma 
indústria gerar emprego ela preci-
sa de energia. O sistema vai lá e 
tributa a energia. Para o país rodar 
no rodoviário, ele precisa do óleo 
diesel, e aí o governo vai lá e tributa o óleo diesel. 
Então, obviamente, tudo isso acaba desestimulando 
o setor. Então é falta de atitude do governo em ter 
uma política que discute a reforma tributária, o 
conjunto da obra, porque tributar o óleo diesel, a 
energia, é um contrassenso para o desenvolvimento 
de emprego e tudo mais. Por isso tem que ter atitude 
em colocar em pauta a reforma tributária. Por isso 
que o caminhoneiro tem muita razão, porque ele não 
aguenta mais essa carga do Estado.

cmt: O presidente da Câmara, o deputado fe-
deral Rodrigo Maia (DEM), no entanto, comentou 
que essa redução da taxação trará uma queda na 
arrecadação de R$ 9 bilhões para o governo. 

n.L.: Só para este ano eu acredito que passa dos 
R$ 10 bi. Mas a conta que tem que ser feita é assim: 
se o impacto for de R$ 10 bi, o retorno do projeto, 
que nós aprovamos, trará uma entrada no caixa de 
R$ 4 ou R$ 5 bilhões. A diferença é que cinco dias 
dos caminhões parados no Brasil, eu tenho certeza 
absoluta que o prejuízo é muito maior que isso. Ima-
gina quanto leite, ovo, frango, hortifrúti foi jogado no 
lixo, empobrecendo o campo, deixando de abastecer 
os municípios. Quer dizer, é uma conta inversa. 
Quando menos imposto, mais sobra dinheiro para 
aquele cara investir na sua empresa, gerar dinheiro 
e assim por diante. 

cmt: Como fica a economia e qual é a saída 
para substituir esse montante?

n.L.: É óbvio, taxar outros setores como bebida 
e setores supérfluos. Agora, não pode taxar o óleo 
diesel, por exemplo, que é o setor que movimenta o 
Brasil, que é um país rodoviário. Todos nós depen-
demos dele para nos alimentarmos, construirmos, 
nos movimentarmos. Tudo isso está em cima de 
caminhões. Então não dá para brincar com isso. Tem 
que ter uma política exclusiva de desenvolvimento 
para o diesel, não pode ser cada governo criar uma 
taxa ou aumentar o preço com imposto. Isso não dá 
mais. O Brasil tem que rever o seu modelo, que já 
está vencido.

cmt: Mudando de assunto, o senhor deixou a 
presidência da Frente Parlamentar de Agricultura 
(FPA) e havia um projeto de lei trabalhista com 
relação às atividades no campo, foi por isso que 
o senhor saiu? 

N
n.L.: Houve uma grande maldade tachando 

esse projeto de forma pejorativa. O fato é o Brasil 
hoje vive com uma lei rural de 1973. Em 73, o 
Brasil importava alimento. Hoje o Brasil é outro, 
não dá para ter uma legislação vigente de um país 
moderno, que depende do setor produtivo, em que 
o trabalhador rural não é mais o trabalhador rural 
de 1973. Hoje ele tem qualificação, se modernizou. 
Hoje nós exportamos, somos o segundo país que 
mais exporta alimento no mundo, então não dá mais 
para tratar com legislação arcaica, atrasada. Tem que 
modernizar a lei. Não é nada de mais. Modernizar 
trazendo o emprego para dentro da participação da 
empresa. A única coisa que eu fiz foi garantir ao em-
pregado aquele salário garantido, mas ele também 
pode ter participação nos lucros. Por exemplo, uma 
produção de soja: se o produtor de soja paga o salário 
e, caso a safra produzir mais do que ele imaginava, 
ele pode dividir os lucros dando um saco de soja 
pra ele, que ele pode vender no mercado. Ou seja, 
dividindo o lucro. Salário é salário. remuneração é 
o conjunto do benefício. Eu só tratei de benefício, 
o salário é sagrado.

cmt: Sobre o Esbulho Possessório, o senhor 
também apresentou um projeto de lei para inibir a 
invasão de propriedades rurais e urbanas e men-
cionou uma insegurança vivida pela população. 

n.L.: Esse projeto, na verdade, vem trazer a 
segurança jurídica e o direito a propriedade. Hoje, 
no Brasil, se alguém invadir a sua casa, você chama 
a polícia, faz o boletim de ocorrência, e a polícia, 
obrigatoriamente, vai retirar o invasor da sua casa. 
Se esse invasor se juntar com mais 10 amigos e inva-
direm uma propriedade rural, uma chácara, um sítio, 
e ficar ali por mais do que 72 horas, é somente com 
decisão judicial. É um absurdo. Invasão é invasão, é 
crime. Qualquer pessoa que invadir uma propriedade 
alheia é um criminoso. Não adianta tratar diferente 
esse tema. Ninguém pode viver essa insegurança 
dentro da sua própria propriedade. Então esse proje-
to prevê a penalização desses crimes. Hoje, o invasor 
pega no máximo de seis meses a um ano de cadeia. 

Ampliamos isso para quatro a 
oito anos de cadeia, multa e, além 
disso, ele pode ter prisão coletiva, 
no caso da invasão. É claro que a 
intenção não é prender ninguém, 
mas inibir a invasão. 

cmt: E nesse quesito de 
invasão, o senhor é contra ou a 
favor do armamento na proprie-
dade rural?

n.L.: Eu sou a favor de que 
toda propriedade rural possa ter 
uma arma. Hoje o policial, com 
a estrutura que tem a polícia, tem 
dificuldade de chegar num local 
urbano, imagina na área rural. E 
hoje nossa área rural enriqueceu, 

tem equipamentos, produtos caros, mas também a 
segurança da família, que está distante de uma de-
legacia, de uma viatura, e é claro que ele tem direito 
de defender sua propriedade contra invasores, contra 
ladrões. Esse projeto já passou pelas comissões e 
está pronto para ir para o plenário. No caso dessa lei 
específica, a arma não pode sair da propriedade. Mas 
lá pode permanecer e as pessoas podem defender o 
patrimônio e a sua família.

cmt: O presidente Michel Temer (PMDB) 
anunciou Henrique Meirelles como candidato à 
Presidência pelo MDB, há ainda o Rodrigo Maia 
como pré-candidato do DEM, e, no início do ano, 
o senhor comentou que iria trabalhar para o can-
didato tucano, Geraldo Alckmin. Como fica a sua 
posição agora?

n.L.: O calendário eleitoral ainda permite essa 
projeção de candidatos de qualquer partido. O mo-
mento certo para isso, mesmo, todo partido ter um 
candidato, o momento certo para sentar e ver isso 
mesmo é depois de julho, depois da Copa, que todo 
mundo vai sentar e desistir de candidatura e declarar 
apoio. O governo Temer está presidente, então o que 
ele alega é que quer um candidato que defenda o seu 
legado. O PSDB defende uma política econômica 
que houve, mas nós não somos o MDB, então eles 
terem candidatura própria é normal e é legítimo. No 
sistema nosso, que tem convenção só em agosto e 
tem dois turnos, obviamente pode cada um buscar 
seu espaço e, se não se encontrar na convenção, se 
encontrar no segundo turno. 

cmt: No caso do PSDB, quem é o melhor 
nome para a campanha: Alckmin mesmo ou seria 
o prefeito de São Paulo, João Doria?

n.L.: Não, o Alckmin já é o nome que será 
nosso candidato. O Doria é candidato a governador 
do Estado de São Paulo. Nem se admite esse tipo 
de debate mais. Ele está em pré-campanha, organi-
zando sua chapa com vários partidos, e obviamente 
agora que vai começar o jogo. Ele tem o currículo 
diferenciado dos demais candidatos, sem precisar 
desmerecer nenhum, mas foi quatro vezes governa-
dor, foi o que mais cresceu, tem os melhores índices 
hoje, obviamente tem uma diferença enorme. Eu não 
tenho dúvida do Geraldo como nosso candidato.

cmt: Na política de Mato Grosso, Adilton 

Por camilla Zeni

BASE ALIADA 

Não há candidato contra Taques, diz Leitão 

Sachetti tem se colocado como o candidato legítimo 
do agronegócio. Mas a gente sabe que tem o ex-
vice-governador Carlos Fávaro, tem a empresária 
Margareth Buzzeti e o senhor... Afinal, quem é o 
candidato do agro?

n.L.: Eu acho que todos são candidatos do agro, 
porque Mato Grosso é um estado rural e o maior 
produtor de tudo. Agora, é claro que todos podem 
representá-lo sem nenhum problema. Eu fui presi-
dente da maior frente parlamentar do Congresso, que 
é o setor do agronegócio. Fui o parlamentar que mais 
apresentou propostas, projetos em defesa do setor 
produtivo do Brasil, não só de Mato Grosso. Mas 
isso não precisa dar o título de ninguém de quem é o 
representante oficial, todos podem ser representantes 
e Mato Grosso precisa de todos para representá-lo 
bem em todas as áreas, que é o que gera emprego, 
renda. Obviamente eu tive o privilégio de, em 2014, 
ser o mais votado no estado, tive um apoio enorme 
do setor produtivo. Agora, esse apoio é voto. Isso aí é 
besteira você pensar que você tem que ser exclusivo. 
Na política não existe exclusividade, mas às vezes 
você deve dividir e somar, e essa é a diferença.

cmt: Outro ponto: vaga majoritária. Do 
PSDB, hoje duas vagas já estariam ocupadas: uma 
sua, para o Senado e outra para o go-
vernador Pedro Taques, que pretende 
disputar a reeleição. Mas como está 
a conversa com as coligações? Quem 
teria mais chance de ocupar a cadei-
ra de vice e a outra vaga do Senado?

n.L.: Eu sou candidato a senador, 
pré-candidato, e o meu partido é o 
maior motivador dessa candidatura 
desde 2015, quando já começamos 
a imaginar um futuro para que outro 
tivesse a possibilidade de se organizar 
para ser deputado federal também. 
Quando o governador Pedro Taques 
se filiou ao PSDB, eu comuniquei a 
eles minha pretensão antes de ele se 
filiar. Então sempre foi um jogo muito 
aberto. Mas a convenção é em agosto, é lá que vai 
referendar quem será os candidatos a majoritários. 
Vai ter que sentar com todos os partidos. Nós preci-
samos de aliança. O PSDB, hoje, está governo, então 
tem uma situação mais delicada em sentar com todo 
mundo. Agora, me viabilizei para ser candidato ao 
Senado, agora não estou dizendo que vou ganhar. 

cmt: Como está a conversa com o DEM para 
o apoio?

n.L.: Com o DEM é uma conversa permanente. 
Ele tem todo o direito de ir buscar seu lugar ao sol. 
Tem nome de peso importante e precisa ter paciência 
e diálogo, muita saliva, para convencer os compa-
nheiros de todas as horas. O DEM nacional, o que 
falei para eles, eu falo também para o estadual: no 
nacional nós temos muitas peculiaridades, a nossa 
história, ideias, estamos no mesmo campo e ainda te-
mos o mesmo adversário; no caso do estado, existem 
algumas divisões, mas ela pode ser reconquistada, 
reavaliada, e a paciência tem que ser do PSDB e a 
conquista tem que ser nossa. O DEM tem todo o 
direito de tentar buscar seu caminho sozinho.

cmt: Por que o senhor critica tanto Pedro 
Taques?

n.L.: É normal. Política é isso; um ganha para 
governar, outro ganha para contraditar. O Estado de 
Mato Grosso passou por uma metamorfose política 
nos últimos tempos, com vários problemas, conti-
nua tendo problemas, e eu acho que esse mandato 
foi para virar uma página. É normal que haja erros, 
que haja falhas num estado que está numa situação 
dificílima, e muitas coisas não foram resolvidas. E 
aí, obviamente, quem quer chegar ao governo vai 
criticar quem está. Ninguém critica por criticar criti-
ca porque quer chegar lá, e isso é normal na política. 
E aí, quem tem que ter paciência e humildade é 
quem está no poder. Trabalhar muito, porque agora 
o governo anterior é o mesmo, não é mais o Silval 
Barbosa, agora o governo anterior da próxima elei-
ção é o Pedro Taques. Vamos continuar discutindo 
o governo Pedro Taques e o que o Pedro tem para 
oferecer para o futuro, para os próximos quatro anos, 
caso se mantenha esse mesmo mosaico aí da política.

cmt: Recentemente, em entrevista, o senhor 
mencionou que não há ‘nomes de peso’ para con-

correr com o governador...
n.L.: Não, o que eu disse foi que não apareceu 

nenhum nome que empolgasse de fato. Pode ser, mas 
não quer dizer que não vai aparecer, ainda tem tempo 
para tudo, mas até agora não tem nenhum nome que 
está aí com 50% nas pesquisas, como acontece, por 
exemplo, em Brasília. Não é o caso de Mato Grosso, 
então ainda não apareceu ninguém que empolgasse 
o eleitor, em detrimento do Pedro Taques.

cmt: Mas temos uma pesquisa que aponta o 
nome do Mauro Mendes em primeiro lugar, mesmo 
com uma diferença pequena.

n.L.:  Eu não sou um político que duvida da 
capacidade de qualquer um de ganhar ou perder 
a eleição. Mas também não acredito que pesquisa 
nesse momento faz muita diferença. Não sou espe-
cialista em pesquisa, mas é só olhar para trás. Nesse 
período lá em 2016, João Doria tinha 4%, mas virou 
prefeito de São Paulo. Em Mato grosso a gente já 
viu isso na disputa de Dante de Oliveira com Júlio 
Campos. Pesquisa retrata momento. Esse momento 
é uma coisa, daqui a 60 dias é outra coisa. É nisso 
que nós vamos ter paciência. O que vamos fazer é 
construir as nossas armas e não tentar derrubar as 
do outro. Esse é o ponto principal.

cmt: O deputado Wilson 
Santos garantiu esta semana que 
Taques se reelege em primeiro 
turno, porque tem muito serviço 
prestado à população. Como o 
senhor avalia a gestão do colega 
tucano?

n.L.: São opiniões que podem 
ser dadas. Eu não me arrisco dizer 
se é primeiro ou segundo turno, 
até porque eu não tenho bola de 
cristal, mas o que eu posso dizer é 
que toda eleição é disputada, não 
existe eleição fácil. Toda eleição é 
difícil. O governo vai ter que ter a 
capacidade de mostrar os avanços, 

reconhecer as falhas e ter o convencimento de criar 
uma esperança nesse projeto do futuro. É isso que 
tem que se fazer de forma tranquila. A política 
precisa, e os políticos cada vez mais, aprender que 
tem que tomar um balde de humildade todo dia de 
manhã. Na política você não mexe com produtos, 
mexe com pessoas, então você tem que convencer 
as pessoas do que você quer fazer com elas como 
um gestor. Daqui a pouco não vamos mais discutir 
o governo Pedro Taques, mas o candidato Pedro 
Taques, mas não é agora. Agora ele tem que pensar 
em governar.

cmt: Essa é uma forma de reverter índices 
acima de 20% de rejeição, como no caso atual de 
Pedro Taques?

n.L.: Eu não vi essa pesquisa de rejeição, mas o 
que eu quero dizer é que só tem um jeito de vencer 
quando se está no governo: é trabalhando. Não tem 
outro jeito, é trabalhando e dando o resultado que a 
população espera.

cmt: O governador Pedro Taques tem um 
mandado marcado por questões judiciais. Como 
esses escândalos podem influenciar a imagem do 
governo para uma possível reeleição?

n.L.: Sempre pode repercutir, mas, por outro 
lado, qualquer tipo de dúvida sobre um homem 
público, ele tem que estar pronto para esclarecer, 
enfrentar de uma forma muito tranquila. O que não 
pode é não esclarecer, e isso nós só vamos saber de 
fato lá na frente, quando chegar próximo da eleição. 
Hoje, com as redes sociais, são muito violentas as 
informações, tem muitas coisas verdadeiras e muitas 
que não são. Agora, tudo aquilo que tiver indaga-
ção, denúncia, crítica, com toda a tranquilidade, o 
governo tem que ter a capacidade de responder. É 
isso que vai amparar.

cmt: E o que o senhor acha de a Assembleia 
Legislativa entrar na seara de emitir soltura de 
deputados?

n.L.: Eu acho que isso é uma questão de 
legalidade. Se tem legalidade, não tem nenhum 
problema. Se não tem legalidade, não deve fazer. 
Eu não conheço profundamente essa regra e por 
isso prefiro não opinar. Tudo o que é legal não tem 
problema nenhum.

“É óbvio, taxar 
outros setores 
como bebida e 

setores supérfluos. 
agora, não pode 
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por exemplo, que 

é o setor que 
movimenta o Brasil”
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paulo. nem se 

admite esse tipo 
de debate mais”
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Por José Lucas Salvani

Ótica entrega óculos infantis a preço social
Projeto chegou a Mato Grosso há duas semanas e já atende crianças

PEQUENOS OLHARES

erca de 80% das crianças em 
idade escolar nunca fizeram 
uma consulta oftalmológica, 
30% delas sofrem de algum 

problema de visão, enquanto 20% pre-
cisam usar óculos, segundo o Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia e a Socieda-
de Brasileira de Oftalmologia.

No ensino infantil, muitas crianças 
têm sérios problemas de aprendiza-
gem, absorvendo pouco do conteúdo 
apresentado em sala de aula. Vários 
fatores são determinantes para que 
a criança não consiga acompanhar a 
conteúdo, mas são poucas as vezes em 
que a deficiência visual é vista como a 
resposta. “Às vezes a mãe acha que a 
criança está tendo notas baixas por fal-
ta de conhecimento, mas muitas vezes 
é puramente por falta de enxergar”, ex-
plica Flávia Kris e Silva, proprietária da 
rede de Óticas Carol, em Cuiabá.

A acessibilidade é fundamental para 
que esses dados alarmantes diminuam. 
Enquanto algumas famílias optam por 

C

Carolzito

consulta com médicos particulares para 
evitar as grandes filas, aquelas que se-
quer têm planos de saúde precisam se 
consultar através do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Depois, há outro grande em-
pecilho que é o custo dos próprios óculos, 
com valores, em média, de R$ 200 para o 
público infantil.

O projeto Pequenos Olhares, criado 
em 2015 pelas Óticas Carol, chega para 
tentar suprir uma das necessidades de 
quem usa óculos, trazendo preço acessí-
vel de R$ 49, que pode ser parcelado em 
10 vezes de R$ 4,90, para crianças de 4 a 
11 anos do ensino público. Em Cuiabá, o 
projeto chegou há cerca de duas semanas 
e já atendeu diversas crianças.

Entre as 1.100 lojas das Óticas Carol 
espalhadas pelo Brasil, 278 são creden-
ciadas no projeto. Com três pontos em 
Cuiabá, somente a unidade na Rua Cândi-
do Mariano, 544, Centro, próximo à Igreja 
da Boa Morte, é credenciada para tal, sen-
do também a única em todo Mato Grosso.

Para poder se beneficiar do Peque-
nos Olhares, os pais ou responsáveis da 
criança precisam apresentar os seguintes 
documentos: declaração da matrícula do 

Apelidado de Carolzito, o óculos infantil que faz parte do projeto é um 
modelo único, disponibilizado em seis cores diferentes e em dois tama-
nhos. Feito de TR90, material com polímero, o óculos é leve, tem efeito 
memória e evita alergias e irritações na pele. Os Carolzitos têm garantia 
de 90 dias em caso de defeito de fabricação — a garantia só não cobre 
problemas por conta do mau uso.

ano correspondente, declaração de fre-
quência com carimbo escolar, RG escolar 
com foto e carimbo do ano atual, docu-
mentos da criança, documentos dos pais, 
comprovante de residência e receita mé-
dica. Além da idade estipulada, as crian-
ças precisam apresentar dioptria de -8 a 
+8 ou astigmatismo de -4.

Devido ao histórico nacional de gran-
de procura pelos óculos, o número de 
peças disponibilizadas em um mês é limi-
tado a 20. Apesar disso, Flávia assegura 
que listas de espera serão criadas caso a 
demanda mensal ultrapasse o estimula-
do. Assim é possível garantir que todas as 
crianças tenham acesso aos óculos.

Parceria
Algumas pessoas se solidarizaram 

com o projeto, ligando para as Óticas 
Carol a fim de apadrinhar crianças com 
algum problema visual, porém não há 
muitas crianças no momento para serem 
apadrinhadas. O cenário deve mudar em 

breve graças à parceria que está sendo 
realizada com o Coletivo Cuiabá e a es-
pecialista em oftalmologia clínica Anna 
Cláudia Serra. 

A parceria acontece em três etapas: 
o Coletivo Cuiabá busca crianças com 
deficiência visual dentro do próprio co-
letivo; as consultas são realizadas pela 
especialista gratuitamente; depois, os 
óculos são feitos graças ao pagamento 
realizado pelo padrinho.

A ideia é facilitar o acesso aos ócu-
los, fazendo com que a família que não 
tem condições não tenha que se preo-
cupar com os custos. Segundo Maya-
ra Roder, vice-presidente do Coletivo, 
para a parceria ser posta em prática 
de fato, é preciso mais padrinhos. Até o 
momento são quatro; são necessários 
pelo menos dez para o pontapé inicial. 

Para saber como apadrinhar, ligue 
para (65) 3052-5105, telefone da uni-
dade das Óticas Carol participante do 
Projeto Pequenos Olhares.

Óticas Carol 

Com 21 anos de mercado em todo o Brasil, a Ótica Carol retornou para 
Cuiabá há 11 meses, com a nova gestão de Flávia, também sócia-proprie-
tária da Ótica Cristal. Na cidade, as Óticas Carol têm três unidades: uma 
localizada no Pantanal Shopping, outra no Bosque da Saúde e uma no 
Centro, onde está sediado o projeto Pequenos Olhares.

Para mais informações, ligue para os seguintes números: (65) 3023-
4007, (65) 3025-5552 ou (65) 3052-5105.
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MUNDIAL DE ARTES MARCIAIS

Professor e aluna ganham na Argentina
Em reconhecimento, a Câmara de Vereadores de Sinop, por intermédio do vereador Joaninha, votou Moção de Aplauso aos atletas e coordenadores

Da Redação

projeto Krav Thai 
Kick do 11° BPM 
Formando Cidadão, 
criado há dois pela 
Polícia Militar de 

Sinop, em parceria com a acade-
mia  Anjos do Muay Thai, colheu 
resultados positivos na 16ª edição 
do Mundial de Artes 
Marciais, realizado em 
Buenos Aires, na Argen-
tina, entre os dias 11 e 13 
deste mês. O professor 
Genilvaldo Silva, conhe-
cido como Gibi, ficou em 
1º lugar nas modalidades 
de Kickboxing, MMA 
e Box Chinês. Entre os 
alunos, o destaque foi Tatiana Lo-
pes, 14 anos, que garantiu o 1º lu-
gar em Kick Ligth e 2º lugar no 
Kickboxing.

Em reconhecimento, a Câmara 
de Vereadores de Sinop, por inter-
médio do vereador Joaninha, vo-
tou Moção de Aplauso aos atletas e 
coordenadores do projeto, no final 
da tarde da segunda-feira (28.05). 
Reconhecimento merecido, já que 
em tão pouco tempo de existência 
os alunos contabilizam vários tro-
féus: três campeões brasileiros em 
2016, durante evento ocorrido em 
São Paulo; dois sul-americanos, 
também em São Paulo, em 2017; e 
agora o Mundial da Argentina.

Da mesma forma, os professores 
disputam os campeonatos. Gibi, por 
exemplo, que dá aula há 17 anos, 
coleciona títulos: três deles de cam-
peão mundial, três cinturões de sul
-americano, 8 vezes campeão brasi-

O
leiro e 9 estadual. Ele está no projeto  
Krav Thai Kick do  11° BPM For-
mando Cidadão desde o início.

 “A competição no Mundial foi 
difícil, mais de 1.500 atletas partici-
pando, mas superamos, saímos com 
boa pontuação. É um grande orgulho 
para nós termos esse nível de alunos 
e também para a Polícia Militar, por 
encabeçar esse trabalho junto com 
crianças e adolescentes menos fa-

vorecidos. Agora vamos 
focar no Pan-Americano 
que ocorrerá nos dias 25, 
26 e 27 de agosto em São 
Paulo”, declarou o pro-
fessor Gibi.

Cada conquista ins-
pira ainda mais e motiva  
a equipe. “O resultado 
serve de incentivo aos 

mais de 300 integrantes do projeto, 
sendo que muitos deles nunca tive-
ram a oportunidade de sair da cida-
de, de viajar para outro estado. Eles 
se empenham em colher bons frutos 
dentro e fora do projeto, pois uma 
coisa está ligada a outra”, explicou 
o coordenador do projeto, tenente-
coronel PM Mariowillian Ribeiro 
Fujinaka.

Para fazer parte do projeto as 
crianças precisam estar matricula-
das e frequentando a escola, bem 
como apresentar bom rendimento e 
ter bom comportamento dentro de 
casa. Notas baixas ou desrespeito no 
dia a dia podem acarretar advertên-
cia e exclusão do projeto. Assim, os 
bons frutos repercutem no ambiente 
familiar. Segundo Mariowillian, os 
relatos das mães são de mudança 
positiva de comportamento em casa 
como na escola.

O projeto beneficia crianças e 

adolescentes de 11 a 17 anos, com 
aulas de  Kickboxer, Krav Maga, 
Boxe e Muay Thai.  Além das téc-
nicas de artes marciais, os alunos 
aprendem sobre cidadania e civismo. 
“A ideia é resgatar os valores que se 
perderam entre os jovens. O proje-
to preza o bom comportamento e a 
interação com a família”, frisou o 
coordenador.

Apesar do sucesso nas compe-
tições, fruto do empenho e dedica-
ção, o projeto depende de apoio fi-
nanceiro para custear a participação 

nos eventos. Para ir ao Mundial da 
Argentina, contou com ajuda de po-
liciais militares, policiais federais, 
dos coordenadores do projeto para 
aquisição das passagens aéreas de 
Cuiabá a São Paulo e da capital pau-
lista a Buenos Aires, bem como para 
alimentação. Os pais e demais alu-
nos também se solidarizaram com 
a causa e venderam bolos e pizzas 
para arrecadar dinheiro e contribuir.

“Também falta apoio financeiro 
para os atletas. Falta patrocínio”, 
frisou o professor Gibi.

Premiados

Mundial da Argentina 2018 –
Tatiana M. Lopes, 14 anos

Sul-Americano 2017 – Maiara 
Pinto , 17 anos, Jennifer Vanessa da 
Silva, 10 anos e a professora do pro-
jeto, Crislaine Vanessa da Silva.

Campeonato Brasileiro em 
2016 – Maiara Pinto e dois monito-
res que não integram mais o projeto 
porque se mudaram de Sinop.

Maiara, que começou como alu-
na, hoje é monitora do projeto.
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VIOLÊNCIA

Ex-vereador reage a tentativa de assalto
O ex-vereador Faissal Calil reagiu a uma tentativa de roubo realizada em sua residência, ele atirou e atingiu um dos criminosos

Por Jefferson Oliveira

ex-vereador Faissal Calil rea-
giu a uma tentativa de roubo 
realizada em sua residência, 
localizada no bairro Jardim 
Shangri-lá, em Cuiabá, na 
manhã desta terça-feira (29). 

Ele atirou e atingiu um dos criminosos, que 
foi encaminhado ao Hospital e Pronto-So-
corro Municipal de Cuiabá (HPSMC).

De acordo com as informações do bo-
letim de ocorrência, Faissal estava em sua 
residência quando ouviu sua irmã gritar “la-
drão” no imóvel e, imediatamente, o ex-par-
lamentar foi até seu quarto, pegou a arma, e, 
ao abrir a porta, se deparou com três ladrões 
armados.

O
Faissal informou aos policiais que pe-

diu para os ladrões se entregarem, porém 
os criminosos tentaram fugir pulando o 
muro da residência. Então, o ex-vereador 
realizou um disparo contra os bandidos.

A vítima ainda narrou que passou a 
perseguir os meliantes com apoio de po-
liciais militares do Batalhão de Trânsito. 
Eles conseguiram parar um veículo de 
transporte coletivo, onde dois dos crimi-
nosos estavam.

Rodrigo da Silva Moura, 18, foi atin-
gido nas costas e encaminhado ao HPS-
MC, já seu irmão gêmeo Jefferson da 
Silva Moura foi encaminhado à Central 
de Flagrantes para serem tomadas as me-
didas cabíveis. O terceiro criminoso con-
tinua foragido.

endo em vista a situação emer-
gencial em razão da greve dos 
caminhoneiros, o Procon Estadual, 
órgão vinculado à Secretaria de 

Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), e a 
Delegacia do Consumidor (Decon) realiza-
ram uma operação conjunta de fiscalização 
nesta segunda-feira (28). O foco da ação 
são postos de combustíveis e supermer-
cados e similares, como hipermercados e 
minimercados, por exemplo.

A fiscalização teve caráter repressivo. O 
objetivo, explica a gerente de Fiscalização, 
Controle e Monitoramento de Mercado, 
Elisiane Guibor, é principalmente coibir 
infrações à legislação consumerista, como 
a elevação abusiva de preços de produtos 
e serviços sem justa causa e a recusa de 
atendimento das demandas dos consumi-
dores, na medida do estoque do fornecedor.

A ação também tem a intenção de 
constatar se os estabelecimentos estão 
induzindo o consumidor a erro, informando 

T

DIREITOS DO CONSUMIDOR

Procon Estadual e Decon fiscalizam supermercados e postos de combustíveis 
desabastecimento de um item a fim de obri-
gar a população a adquirir um produto mais 
oneroso ou para fins de especulação.

O Procon recebeu denúncias de consumi-
dores relatando que presenciaram esse tipo 
de situação, especialmente em postos de com-
bustíveis. De acordo com o Código de Proteção 
e Defesa do Consumidor (CDC) e a Lei Federal 
8.137/1990, isso constitui prática abusiva e 
crime contra as relações de consumo, salienta 
o superintendente, André Rondon Badini.

“Caso sejam identificadas irregularidades, 
os estabelecimentos serão autuados e respon-
derão a processo administrativo no órgão, 
estando sujeitos à aplicação das sanções admi-
nistrativas previstas no CDC, como aplicação 
de multa, que pode chegar a aproximadamen-
te 3 milhões de reais”, informa André.

Investigação preliminar
Essa operação é uma continuidade da 

investigação instaurada na semana passada 

Casal é encontrado morto com 
requintes de crueldade

oemia de Lima da Silva, 57, e 
Dirson Francisco Rosa, 80, foram 
encontrados mortos na tarde de 
domingo (27) em uma propriedade 
rural localizada no bairro Jardim 

Tropical, no município de Poxoréu (240 km de 
Cuiabá). A mulher teve a mão direita decepa-
da e Dirson, com o polegar direito arrancado.

De acordo com a polícia, um vizinho 
do casal acionou a polícia e informou que 

N

POxORéU

Filho de liderança religiosa que 
espancou ex-namorada é preso

jovem Felipe Gabriel Silva e San-
tos, 23, filho de uma liderança re-
ligiosa no município de Sinop (500 
km de Cuiabá), foi preso no final 
da tarde de segunda-feira (28) na 

rodoviária de Lucas do Rio Verde (354 km 
da capital) quando tentava fugir, depois de 
ter espancado a sua ex-namorada.

De acordo com a polícia, no último final de 
semana o jovem chamou a ex-compa-
nheira para conversar e se acertarem, 
mas durante a conversa dentro do veí-
culo do jovem Felipe passou a agredir a 
vítima com socos, chutes e empurrões.

A jovem, para se defender, teria 
entrado em luta corporal com o acusado 
e, com o veículo em movimento, Felipe 
perdeu o controle e colidiu com uma 
árvore e a ex-namorada do agressor 
conseguiu fugir.

A vítima foi socorrida e encaminha-
da ao hospital, onde foram constatadas 
lesões nas pernas, braços, pescoço e 
fraturas nos dentes e face. Uma amiga 

da vítima informou que Felipe a agredia 
constantemente e a ex-companheira não 
denunciava Felipe por medo de morrer ou 
que o jovem matasse sua família.

Ainda segundo a Polícia Civil, o jovem 
pretendia fugir para os Estados Unidos e, 
após a audiência, deverá ser encaminhado 
ao Presídio Osvaldo Florentino Leite Ferrei-
ra – Ferrugem.

O

FEMINICÍDIO

Ladrão é preso em flagrante com 
R$ 144 mil levados do Bradesco 

m criminoso foi preso em flagran-
te no bairro Jardim Europa, em 
Cuiabá, na manhã desta terça-
feira (29) em posse de R$ 144 
mil levados do Banco Bradesco 

localizado na Avenida Carmindo de Campos, 
na capital.

De acordo com as informações, os mi-
litares foram acionados e informados do 
furto na madrugada e passaram a realizar 
as buscas na região, localizando um suspeito 
de nome Alexandre. Com ele, os policiais 
encontraram ferramentas utilizadas no furto 

e também grande quantia em dinheiro.
Os criminosos entraram no local pelo 

teto da agência e em seguida serraram 
três cofres do banco, levando uma grande 
quantia. O restante do dinheiro levado não 
foi recuperado e nem os outros ladrões 
localizados.

O banco enviou uma máquina para con-
tar o dinheiro à Central de Flagrantes. A 
Gerência de Combate ao Crime Organizado 
(GCCO) passa a investigar o caso e imagens 
do circuito interno de segurança deverão 
auxiliar os policiais nas buscas.

U

NA MADRUGADA

pelo Procon Estadual, sendo ampliada para 
o setor de supermercados e similares. A 
investigação preliminar teve início na quar-
ta-feira (23), com fiscalização em postos de 
combustíveis de Cuiabá e Várzea Grande.

No total, já foram fiscalizados 16 esta-
belecimentos na quinta e sexta-feira (24 
e 25), que deverão apresentar ao Procon 
Estadual cópia de documentos fiscais de 
compra dos combustíveis; declaração do va-
lor de venda ao consumidor, com indicação 
específica por dia e forma de pagamento, 
se houver diferença no preço praticado, e 
cópia de documentos fiscais comprovando 
cada valor declarado para venda ao consu-
midor. Também serão verificados o Livro 
de Movimentação de Combustíveis (LMC) e 
o estoque de combustível disponível no ato 
de fiscalização. 

Além de verificar os preços praticados, 
os fiscais notificaram os postos vistoriados 
de que é infração elevar sem justa causa o 
preço de serviços e produtos.

Interior
Os Procons municipais também foram 

orientados a acompanhar os preços pra-
ticados pelos postos de combustíveis em 
seus municípios. Posteriormente, poderão 
encaminhar dados (como lista de postos 
ativos, período de elevação de preços e 
suspeita de infração e período de referência 
de preço adequado) ao Procon estadual para 
análise comparativa. No total, atualmente, 
existem 48 unidades de Procon municipal.

Margem de lucro
Para o etanol, há um entendimento 

no Judiciário mato-grossense de que o 
percentual de lucro entre o valor pago à 
distribuidora e o repassado ao consumidor 
deve ser de no máximo 20%. Para os demais 
combustíveis, é preciso fazer um comparati-
vo entre o valor cobrado antes do aumento 
e o novo preço praticado, analisando as jus-
tificativas para a elevação, explica a gerente 
de Fiscalização, Elisine Guibor.

encontrou os corpos caídos no matagal. A 
Polícia Civil, ao chegar ao local, encontrou 
o casal caído no pasto. A Perícia Oficial 
de Identificação Técnica (Politec) foi até 
lá e localizou o polegar de Dirson coberto 
com mato.

A Polícia Civil investiga o duplo homicí-
dio e ainda não há pistas sobre os possíveis 
suspeitos. Nada foi levado da propriedade 
de Noemia e Dirson.
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A P R E S E N T A :

É RELATIVO

Por STJ

STJ decidiu que medida pode ser aplicada após avaliação de antecedentes baseada em condenação de 25 anos atrás

lém dos dissabores sofridos pela 
morte de um ente querido, muitas 
vezes os familiares se deparam com 
a recusa indevida ao pagamento de 
seguro de vida deixado pelo fale-

cido, ficando desamparados justamente no 
momento em que mais precisam de recursos 
financeiros.

Uma recusa indevida é ainda mais grave, 
já que quem contratou o seguro não está 
mais entre nós para se defender contra a 
acusação da seguradora de que teria men-
tido sobre doenças preexistentes.

E o que é pior, na maioria das recusas ao 
pagamento do seguro de vida, a seguradora 
se limita a dizer que o segurado omitiu do-
enças preexistentes, sem, contudo, fornecer 
qualquer documento ou comprovação aos 
beneficiários. Sequer a proposta de seguro, 
em que a seguradora acusa o segurado de 
ter omitido informações, a seguradora en-
trega aos beneficiários.

É importante que os beneficiários 
saibam que a seguradora somente pode 
negar o pagamento da indenização 
de seguro de vida se comprovar, de 
forma cabal, que o segurado omitiu 
intencionalmente uma doença pre-
existente com o intuito de lesar a 
seguradora, ou seja, comprovar que 
ele agiu de má-fé.

E, para comprovar a má-fé é ne-
cessário investigar vários elementos 
do caso concreto, como por exemplo:

O segurado sabia da doença que 
a seguradora alega que foi omitida?

A suposta doença omitida era, de 
fato, relevante?

O segurado tinha condições de 
saber se era mesmo relevante?

A seguradora pediu exames médi-
cos na hora da contratação?

A redação das perguntas res-
pondidas pelo segurado era de fácil 
compreensão?

A causa da morte do segurado 
tem relação com a suposta doença 
omitida?

Quanto tempo depois da contra-

tação do seguro o segurado veio a falecer?
Dada a importância social do seguro de 

vida e da necessidade de que as seguradoras 
cumpram o seu papel na relação contratual, 
os Tribunais têm sido rigorosos com as re-
cusas indevidas por parte das Seguradoras, 
sendo que, recentemente, o Superior Tribu-
nal de Justiça publicou a Súmula 609 a qual 
determina que:

“A recusa de cobertura securitária, sob a 
alegação de doença preexistente, é ilícita se 
não houve a exigência de exames médicos 
prévios à contratação ou a demonstração 
de má-fé do segurado”.

Uma Súmula representa o entendimento 
de um Tribunal e demonstra como devem 
ser julgadas as ações que discutam casos 
semelhantes.

Portanto, diante de uma recusa indevida 
por parte da seguradora, os beneficiários 
devem buscar aconselhamento jurídico es-
pecializado para exercerem os seus direitos 
de forma adequada e eficiente.

Seguradora pode negar pagamento de 
seguro de vida por doença preexistente?

ARTIGO

ministro Rogério Schietti Cruz, 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), aplicou excepcionalmen-
te o direito ao esquecimento em 
um caso de condenação por trá-
fico de drogas e reduziu a pena 

imposta ao réu, de sete para cinco anos de re-
clusão, ao afastar a avaliação de maus antece-
dentes decorrente de uma condenação por posse 
de drogas que transitou em julgado em 1991.

O réu havia sido condenado em 1991 a seis 
meses de detenção por posse de drogas para uso 
próprio, ainda sob a antiga Lei das Drogas. Em 
2015, foi preso novamente com 22 gramas de 
cocaína e acabou condenado no ano seguinte a 
sete anos de reclusão. O juízo de primeiro grau 
utilizou a condenação ocorrida 25 anos antes 
como motivo para não conceder a redução de 
pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da atu-
al Lei de Drogas.

Segundo o ministro, é preciso levar em conta 
as particularidades do caso e considerar que du-
rante o transcurso desses 25 anos o réu não vol-
tou a delinquir; portanto, “deve ser relativizado 

o único registro anterior do acusado, tão antigo, 
de modo a não lhe imprimir o excessivo relevo 
que pretenderam as instâncias ordinárias”.

Schietti citou teoria de Samuel Warren e 
Louis Brandeis sobre o direito ao esquecimento, 
adotado na esfera civil, e afirmou que a essência 
da teoria, com as devidas adaptações e tempe-
ramentos, também pode ser aplicada no âmbito 
criminal.

“Com efeito, não se pode tornar perpétua 
a valoração negativa dos antecedentes, nem 
perenizar o estigma de criminoso para fins de 
aplicação da reprimenda, sob pena de violação 
da regra geral que permeia o sistema. Afinal, a 
transitoriedade é consectária natural da ordem 
das coisas. Se o transcurso do tempo impede 
que condenações anteriores configurem rein-
cidência, esse mesmo fundamento – o lapso 
temporal – deve ser sopesado na análise das 
condenações geradoras, em tese, de maus ante-
cedentes”, declarou o ministro.

Precedentes
Rogério Schietti salientou que sua decisão 

não implica dizer que o mero decurso de tem-
po baste para impedir que fatos pretéritos sejam 
considerados na avaliação de antecedentes. No 
entanto – esclareceu –, “eternizar a valoração 
negativa dos antecedentes sem nenhuma ponde-
ração sobre as circunstâncias do caso concreto 
não se coaduna com o direito penal do fato”.

O relator lembrou que o STJ possui entendi-
mento de que as condenações prévias, com trân-

O DAMÁSIO EDUCACIONAL

azer uma pós-graduação exige 
planejamento, investimento e tem-
po. Porém, é um esforço que vale 
muito e pena e será um diferencial 

que fará você se destacar no mercado de 
trabalho, te mantendo competitivo e te 
auxiliando a aprimorar suas habilidades e 
competências.

É aí que o Damásio Educacional entra 
para te ajudar!

Reconhecida nacionalmente por sua 
excelente reputação acadêmica, é uma das 
instituições mais conceituadas quando se 
fala em pós-graduação. O Damásio faz parte 
da Adtalem Educacional do Brasil, um grupo 
de ensino dos Estados Unidos, com mais de 
80 anos de história em educação e que está 
presente em 54 países, com mais de 110 mil 
alunos, tornando-se a primeira organização 
a se juntar à Adtalem na Região Sudeste. 

Nas modalidades online, presencial e 
telepresencial, o curso Damásio é flexível, 

Pós-graduação pode ser um bom 
diferencial de empregabilidade

F se adequando ao seu tempo e modo de es-
tudo. Com dezenas de especializações como: 
Direito Penal, Direito Processual Civil, Direito 
Tributário, Gestão Educacional, Relações In-
ternacionais, Direito e Negócios Imobiliários, 
entre outros, a instituição tem como missão 
empoderar estudantes a alcançar seus obje-
tivos, encontrar sucesso e fazer contribuições 
inspiradoras para a nossa comunidade global.

Sabendo que o mercado se modifica 
constantemente, os cursos oferecem módulos 
focados no estudo de Novas Fronteiras, além 
de temas atuais e polêmicos das áreas estuda-
das, com aulas ministradas por corpo docente 
altamente competente e especializado, for-
mado por Advogados, Juízes e Procuradores 
do Trabalho, Mestres e Doutores em Direito. 

Para a gestora do Damásio Educacional - 
Unidade Cuiabá, Adriana Rizzieri, ao cursar 
uma pós-graduação você se atualiza e amplia 
sua rede de contatos. “Além de manter-se com-
petitivo para enfrentar o mercado”, afirma.

A

Antecedentes baseiam direito ao esquecimento

SANdrO rAyMUNdO      
é advogado, especialista em Seguros pela FGV-SP, 
membro da Comissão de Direito Securitário da OAB
-SP, presidente do Instituto Segurado Seguro.

sito em julgado há mais de cinco anos, apesar 
de não ensejarem reincidência, podem servir de 
alicerce para valoração desfavorável dos antece-
dentes. Entretanto, decisões no STJ e também no 
Supremo Tribunal Federal (STF) relativizam a 
existência desses maus antecedentes para fins de 
dosimetria da pena em casos excepcionais.

Schietti lembrou que está em pauta no STF o 
julgamento, sob o rito da repercussão geral, de 
um recurso que decidirá se deve haver ou não 
prazo limite para se sopesar uma condenação an-

terior como maus antecedentes.
Na decisão, o ministro reduziu a pena-base 

para o mínimo legal (cinco anos), já que todas 
as outras circunstâncias judiciais do réu, exceto 
os antecedentes, foram consideradas favoráveis 
no processo, e determinou o retorno dos autos 
ao juízo responsável para a análise do eventu-
al preenchimento dos demais requisitos neces-
sários ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, 
da Lei das Drogas: não se dedicar a atividades 
delituosas nem integrar organização criminosa.
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CULTURA
Por Luiz Marchetti

Luiz Marchetti é cineasta 
cuiabano, mestre em 

design em arte midia, 
atuante na cultura de 

Mato Grosso e é careca.

MARI BUENO E AS CORES DE SANTO ANTÔNIO

rancisca Correia da Costa 
tem 104 anos, benzedeira, 
parteira e raizeira nascida 
no quilombo de Lagoinha 
de Baixo, zona rural de 
Chapada dos Guimarães; 
dedica-se ao trabalho de 

cura desde os 10 anos de idade. O artista 
fotográfico Henrique Santian há alguns anos 
acompanha a prática de ‘Vó Chica’ e nesta 
exposição traz stills e audiovisual para a 
Galeria do Arsenal. A FÉ DE FRANCISCA 
estará em cartaz de 9 de junho a 27 julho, com 
entrada franca. Participe da vernissage no 
sábado 9 de junho, haverá pocket show com 
canções de homenagem dos compositores 
Paulo Monarco, Estela Ceregatti e Cris 
Chaves. Nessa noite a artista Bia Correa 
apresentará texto do escritor Santiago Santos 
sobre a exposição e a performer Maria Clara 
Bertúlio, uma performance com sua boneca 
benzedeira. O CULTURA EM CIRCUITO 
bateu um papo com o artista HENRIQUE 
SANTIAN. INFO: (65) 99928 2309
Marchetti - A exposição ‘A Fé de Francisca’ 
descortina o que parece invisível no dia a dia 
do consumismo acelerado. Enquanto artista, 
sua prática é uma extensão de seu dia a dia 
e suas preocupações?    

Santian - A arte da fotografia me permite 
abrir as janelas do mundo, ver uma outra 
realidade e as diversidades de entender a 
vida em várias perspectivas. Isso atravessa 
o óbvio e nos leva com clareza a percepções 
distintas e realidades diversas. ‘A Fé de 
Francisca’ nos permite um passeio sensitivo, 
rompe as linhas de pensamento do comum 
e desperta questionamentos diversos, seu 
altruísmo vai além da pluralidade religiosa 
que se acentua em seu altar, o amor desperta 
a paz e a fé rompe montanhas. 

Marchetti - Você inclui nesta exposição 

F

Você está convidado! No sábado 9 de junho às 19h, 
HENRIQUE SANTIAN abre exposição de fotografias na 
Galeria do Sesc Arsenal 

Igreja Santo Antônio em Sinop 
está em festa. Obras artísticas 
desta primeira paróquia da 
cidade serão entregues na 
quarta-feira 13 de junho às 9h, 
feriado municipal, durante a 
cerimônia no Dia do Padroeiro 

de Sinop. Convidada pela paróquia, a artista 
plástica mato-grossense Mari Bueno, há dois 
anos se dedica à produção do conjunto de 
obras sacras do projeto CORES DE SANTO 
ANTÔNIO. Mari é pós-graduada em Arte 
Sacra e Espaço Litúrgico Celebrativo, estudou 
na Itália técnicas de mosaico, pintura, desenho 

e iconografia. Realizou mais de 1.200 m² de 
arte sacra em Igrejas, entre elas a obra da 
Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Sinop. 
A artista é associada da Academia Marial de 
Aparecida, pós-graduanda em Mariologia e 
Teologia. O visitante da Igreja Santo Antonio 
vai apreciar o mosaico na fachada da igreja; 

A

um trabalho baseado em tempo, a imagem 
em movimento vem em vídeo documental. 
Como foi esta elaboração?

Santian - O documentário nasceu de um 
improviso com o propósito de documentar 
os pedidos de Francisca quando não mais 
estiver aqui, são fragmentos de vídeos 
coletados durantes minhas visitas na casa 

dela, acompanhando seu cotidiano consegui 
coletar muito assunto e com isso resolvi 
produzir este documentário que foi feito sem 
roteiro algum, nasceu do livre registro. O 
filme é um desafio na minha nova experiência 
audiovisual, com uma série de acervos 
gravados com o tempo continuo produzindo 
novos registros, nos quais, em parceria com 

Jenifer Costa, atriz e estudante de cinema, 
neta de Francisca, foi feito um trabalho 
para conseguir produzir algo que represente 
bem este sentimento de deixar registrada a 
história de Vó Francisca, com isso seguimos 
elaborando um roteiro juntos, para traçar aqui 
um registro histórico sobre a vida e obra de 
Francisca.

painel do presbitério (pigmento sobre textura 
e mosaico); montagem do altar, do ambão e 
da sédia (mosaico); pia batismal (composta 
por pedra, madeira e mosaico), sendo uma 
releitura da pia que já existe na Catedral de 
Lisboa, na qual o santo foi batizado; na Capela 
do Santíssimo (pintura sobre painel) e mosaico 
no Sacrário. Numa outra etapa desta elaboração 
foi executada a Via Sacra, na parte externa, 
com técnica em mosaico, composta por 15 
placas que estão no jardim. Na parte interna, 
ao fundo da igreja, nas paredes das laterais, 
um espaço com a imagem de Nossa Senhora 
e Santo Antônio para o qual foi preparado 
um painel em pintura e mosaico. Nas paredes 
superiores, nas laterais da porta, um painel em 
pintura da Sagrada Família e outro de Santo 
Antônio. A história das edificações iniciais da 
igreja é contada também com cinco pinturas na 
parte interna sobre a porta principal. O projeto 
“Cores de Santo Antônio” recebeu incentivo 
via Lei Rouanet, por meio do Ministério 
da Cultura, foi proposto e gerenciado pela 
Ação Cultural - Associação dos Produtores 
Culturais de Mato Grosso e contou com apoio 
de diversos colaboradores, entre eles, empresas 
jurídicas e pessoas que doaram os recursos 
necessários para a sua realização. INFO: (66) 
3531 3939

Mari Bueno: “É muito gratificante olhar o local no qual entrei quando era criança, há cerca de 40 anos, e agora realizar um 
trabalho tão importante nesse mesmo ambiente. Isso é um grande presente para minha vida pessoal e profissional”



CORAÇÕES ENDURECIDOS
Quando me refiro a corações endurecidos, já 

vêm logo à mente algumas pessoas mal-educa-
das, principalmente alguns funcionários públi-
cos que, quando falamos a palavra de Deus, eles 
a ignoram. Talvez eles não tenham sido tocados 
pela dor ou ainda não têm esclarecimento sobre 
o que vêm a ser Os Dons do Espírito Santo e os 
Pecados Capitais. Isto é realmente revoltante em 
muitos órgãos que precisam da palavra de Deus. 
Pela encarnação, Jesus eleva a carne e a razão nos 
capacitando a cumprir a Lei, a prática do bem, 
enviando-nos o Espírito Santo que nos fortalece 
no combate contra os vícios capitais que são: So-
berba, Inveja, Ira, Ódio, Avareza, Gula, Luxúria. A 
Lei, até então exterior, com Jesus é interiorizada 
e brota na alma. Pelo Espírito Santo é adubada e 
cresce, revestindo o homem de Amor, Piedade, 
Ciência, Fortaleza, Conselho, Entendimento e 
Sabedoria. Que a prática do bem toque esses co-
rações endurecidos, que eles sejam tocados para 
respeitar o seu próximo e ouvir a importância de 
Deus em nossa caminhada.              

CENÁRIO POLÍTICO 
O que se comenta nos quatro costados da 

cuiabania é essa lavagem de roupa suja dos 
próprios candidatos a cargos que pleiteiam, um 
falando mal do outro, num mundo que precisa 
de mais respeito e amor ao próximo. Naquele 
tempo, a política era sadia, a Grande Cuiabá era 
o palco dos grandes comícios e todos os bairros 
participavam da democracia, sem influência de 

CIRCUITOMATOGROSSO
CUIABÁ, 31 DE MAIO A 6 DE JUNHO DE 2018

CULTURA EM CIRCUITO PG 2
www.circuitomt.com.br

instituto de pesquisa. Se não analisarmos alguns 
dos nossos representantes no Senado Federal, 
da Baixada Cuiabana não temos ninguém, então 
nesse novo cenário político temos que refletir 
bem em quem vamos votar, não nos candidatos 
de língua afiada que nada fazem para a sua cida-
de e para a população. Em vez do cenário políti-
co baixo que assola a capital de Mato Grosso, o 
baixo nível dos candidatos deveria conquistar o 
eleitorado, pois a maioria perdeu a credibilidade 
dos eleitores. Como sempre digo, “a minha polí-
tica é Deus”.   

CASA DE BEM-BEM   
A lembrada “Casa de Bem-Bem”, no centro do 

coração cuiabano, continua sendo o marco das 
boas lembranças das tradicionais festas secula-
res de São Benedito, encontro da cuiabanidade, 
o símbolo da boa música regional, da poesia, de 
uma referência cultural ímpar que se mantém 
viva na memória do povo cuiabano. Para mim 
que já vivi momentos inesquecíveis naquela 
casa e hoje a vejo jogada ao chão, sem um pingo 
de amor, cuidado do poder público, realmente 
tudo que está acontecendo está alfinetando a 
alma cuiabana. Tenho muitas lembranças boas 
da Casa de Bem-Bem, da profª Dunga Rodrigues, 
Anna da Costa Pinheiro, profª Guilhermina de 
Figueiredo, Anita Negrão, Regina Bourbon Novis 
Neves, Maria Muller, D. Saturnina, Rosa Moutran 
Malouf, Cesário de Almeida, Jejé, Martha Arruda, 
Pipito Candia, entre outras almas cuiabanas que 
deixaram o seu legado no casarão da Barão de 
Melgaço.
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Carlinhos é jornalista
e colunista social 
cultura@circuitomt.com.br

chato dizer isso, mas o brasileiro 
é o maior problema. E sua capa-
cidade de alienação. Brasileiro 
em geral é egoísta, não consegue 
pensar no bem comum. Recla-
ma que não tem bicicletas para 

alugar na rua, como na Europa. Quando colo-
camos, não funciona. Refém de uma minoria 
que vai lá e depreda, o serviço não funciona. 
Reclama que não tem dinheiro. Quando acha o 
Pré-Sal, investe em dois eventos globais que o 
mundo inteiro veio sucatear, não somente nos-
sos políticos fascistas, em vez de investirmos 
em ciência, em educação. Agora, novamente, 
reféns de uma minoria, em vez de consumir-
mos com inteligência, estocamos produtos, 
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João Carlos Manteufel, 
Publicitário, cineasta, pai do 
João, da Maria e do Francisco.

É

Nocaute
passamos o dia na fila para abastecer, acom-
panhamos o estado de sítio que nos aterroriza 
com grupos pedindo a volta dos militares na 
TV.

– Seu João, eu bem que peguei aquele vale 
que o senhor me deu, e comprei tudo de arroz 
e feijão. Vai saber como é o dia de amanhã, né! 
Dizem que o Lula e Dilma vão invadir tudo es-
ses trem aí! Por isso que sou a favor da greve 
doa caminhoneiros. Aliás, o troco tá aqui, ó!

– Uai, você comprou alface e mais o quê?
– Só a alface mesmo. É que tá 7 reais o maço.
Certo que alguém está lucrando com esse 

locaute misturado com greve, com o oportu-
nismo e com as marchas das famílias Massa 
de Manobra. E o mais certo ainda é que eu e 
você já estamos pagando essa conta. E a massa 
vibra com a greve, como se fosse um gol da se-
leção. É uma síndrome de Estocolmo. Quando 
houve o furacão Katrina, o que os comerciantes 
americanos fizeram? Venderam seus produtos 
a preço de custo para ajudar a população. No 
Japão, depois do tsunami, o povo só comprava 
o estritamente necessário para todos poderem 
consumir. E agora no Brasilllllll, você fica 4 ho-
ras para pagar R$ 9,99 o litro da gasolina.

– Próximo! – grita pra mim, acenando o 
frentista.

– Oi moço. Completa o tanque e enche esses 
dois galões pra mim por favor.

– Senhor, apenas cem reais por pessoa.
– Exatamente por isso que dona Silbene 

está comigo.
Repito: o mal do Brasil são os brasileiros.

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

VI
DA

 IN
TE

RI
OR

Po
r 

Ir
ac

em
a 

Bo
rg

es

sta semana durante a aula de inte-
ligência emocional fiz um exercício 
que todas as vezes choca os alunos: 
peço a eles que encontrem uma 
pessoa ou pessoas que tenham es-
ses comportamentos abaixo, que 

indicam autoconhecimento: 1- São reais, nem 
extremamente críticas consigo mesmas e nem 
condescendentes; 2- Honestas com elas mes-
mas e sobre elas mesmas, sendo inclusive ca-
pazes de rir de suas próprias falhas; 3- Conhe-
cem seus valores, objetivos e sonhos; 4- Sabem 
que são focados e por quê; 5- São atentas ao 

que as fazem se sentir bem; 6- Agem com con-
vicção e autenticidade. Estas são apenas ‘algu-
mas’ características. Muitos me perguntam se 
podem colocar os próprios nomes quando não 
encontram alguém com essas qualidades. An-
tes de responder, te pergunto: quem você co-
locaria nesta lista? Pense por alguns minutos. 
Pois bem, respondo a eles que não podem co-
locar o próprio nome porque se eles não con-
seguem encontrar ninguém, somente eles mes-
mos, estão se enganando. Me olham chocados. 
Sim, estamos rodeados de TODOS os tipos de 
pessoas, locais, eventos, mas como disse Anaïs 
Nin, “não vemos as coisas como são: vemos as 
coisas como somos”, vemos os outros como 
nós somos. Por isso a pergunta acima, quem 
você admira? Se você admira poucas pessoas, 
não é porque elas não existem, é porque você 
precisa trabalhar em VOCÊ o que está buscan-
do. Quando me torno o que busco, parece que 
meus olhos se abrem, enxergo pessoas, locais, 
paisagens, que SEMPRE estiveram ali. Recen-
temente conheci alguém que quando diz sim é 
sim, e não é não, sorri quando quer, olha nos 
olhos, ajuda desconhecidos, tem uma força ad-
mirável para escolher o caminho e arcar com 
os resultados dessas escolhas, chora. Fiquei 
feliz por nós, finalmente caminhei o suficiente 
e o encontrei. Eu o admiro. Eu me admiro. Por 
onde você tem caminhado? Fique bem e mãos 
à obra!!!

E

Quem você admira?

aulina Chiziane nasceu em Man-
jacaze (Moçambique) e é autora 
de inúmeros trabalhos literá-
rios, tendo sido a primeira mu-
lher moçambicana a escrever 
um romance. No caso, Balada 

de amor ao vento, de 1990. Autora premia-
da, Chiziane tem vários dos seus trabalhos 
nos Estados Unidos, Europa, no Brasil e em 
Cuba; por exemplo. As temáticas exploradas 
por Chiziane na sua obra não se apartam da 
sua história de militante política em Mo-
çambique, nem da sua luta pela emancipa-
ção da mulher.

Da obra de Paulina Chiziane, elencamos 
Ventos do Apocalipse (1992), O sétimo ju-
ramento (2000), Niketche (2002), O alegre 
encanto da perdiz (2008), As heroínas sem 
nome (2008), em parceria com a escrito-
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Rosemar Coenga é  
doutor em Teoria Literária e 
apaixonado pela literatura de 
Monteiro Lobato
cultura@circuitomt.com.br

As Andorinhas, de 
Paulina Chiziane

ra angolana Dya Kassembe; As Andorinhas 
(2009),  Quero ser alguém (2010), Mão de 
Deus (2012), coprodução com Maria do Car-
mo da Silva; Por quem vibram os tambores 
do além (2013) e Eu, mulher... por uma nova 
visão do mundo (2013), entre outros.

Em As Andorinhas a escritora moçambi-
cana Paulina Chiziane (2009) convida para 
seu texto, narrativas de tradição oral que 
circulam em diferentes espaços e tempos.  
As Andorinhas, obra constituída de três con-
tos, sendo o primeiro “Quem manda aqui?”, 
“Maundlane, o Criador” e “Mutola”. O livro é 
dedicado à memória de Ricardo Chiziane e 
conta, ao final, com um pequeno glossário 
com termos da cultura Chope. 

O conto “Quem manda aqui?” toma por 
base a história de Gaza, atual Moçambique, 
quando esteve sob o reinado do ditador Fre-
derico Gungunhana (1850-1906), cognomi-
nado o Leão de Gaza. “Maundlane, o Cria-
dor”, por sua vez, tem como figura principal 
Eduardo Chivambo Mondlane (1920-1969), 
um dos fundadores e primeiro presidente 
da FRELIMO – Frente de Libertação de Mo-
çambique, grupo do qual a própria Chiziane 
fez parte, e que lutou pela libertação de Mo-
çambique do domínio português. O terceiro 
conto, denominado “Mutola” (p. 89-95) é 
uma narrativa na qual Paulina Chiziane re-
toma a metáfora da águia e da galinha, para 
nos contar a história de Maria de Lurdes 
Mutola. A literatura da autora de Niketche é 
um indicativo da boa literatura que vem de 
Moçambique.

P



A Sala Névio Lotufo do Cineclube Coxiponés promove CINEMA 
BRASILEIRO: um percurso alternativo sobre a história. Na quar-
ta-feira, 6 de junho, às 19h, haverá projeção do curta ‘O Pátio’ 
(Glauber Rocha, 1959, 10’) com Helena Ignez e Solon Barreto. E 

em seguida o lon-
ga ‘Assalto ao trem 
pagador’ (Roberto 
Farias, 1962, 103’)
com Eliezer Gomes, 
Grande Otelo, Regi-
naldo Faria. Livre 
e com entrada gra-
tuita. São dois clás-
sicos incríveis do 
cinema nacional. 
INFO: (65) 3615 
8377
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Você pode participar do Garimpo Cultural submetendo 
sugestões para o seu evento, sua pesquisa artística, livros 
ou oficinas. Mande para marchetti@circuitomt.com.br

O Espetáculo “Achadouros – Teatro para Bebês” (Brasília) é 
voltado a bebês de 6 meses a 3 anos, inspirado na obra do poeta 
cuiabano Manoel de Barros.  Leve seu pimpolho para este “quintal 
imaginário” formado por um cercado de madeira com mais de 4 
mil sacolas plásticas que dão vida a galinhas, cachorros, peixes, 
caramujos e borboletas. No Salão Social do Sesc Arsenal nos dias 
9 e 10 de junho, em sessões às 16h e 19h. No dia 12 de junho, será 
encenado em Chapada dos Guimarães, com duas apresentações no 
CMEI Magia do Saber. Entrada Gratuita. INFO: (65) 99242 8886

Neste domingo 3 de junho às 16h a praça principal do bair-
ro Pedra 90 receberá músicos e bandas no evento de rock ‘Vou 
pra Praça!’. Uma parceria do Instituto Cultural Casarão das Artes 
com a presença confirmada de Augusto Krebs, ‘Pedro Pires e os 
Xícaras’ e  Cinema de Pedra, entre outros. Confira! INFO: (65) 
99908 5943

tEatro para BEBÊS >

NoVaS oBraS DE marCio aurÉlio >

O Grupo Cena Onze com direção de Flávio Ferreira apresenta 
na  Sala Anderson Flores/Cine Teatro Cuiabá a peça baseada 
na obra “Dez mulheres, muitas vidas”, de Sheila Gumes e Adenor 
Gondim. Até 16 de junho às sextas e sábados sempre às 19h30. 
Ingressos: R$ 10,00 (meia) R$ 20,00 (inteira). INFO: (65) 2129 
3848 e 99635 3486

CiNEma BraSilEiro >

O projeto Encontros com Cinema apresenta na sessão Ciné Fran-
ce o filme ‘Jovem e Bela’ (Jeune & Jolie, François Ozon, França, 
2013). Durante uma viagem de verão com a família, a adolescente 
Isabelle (Marine Vacth) vive a sua primeira experiência sexual. Ao 
voltar para casa, ela divide o seu tempo entre a escola e o novo 
trabalho, como prostituta de luxo. Na terça-feira 5 de junho às 
19h30 no Cine Teatro Cuiabá. Entrada: R$ 4,00 e R$ 2,00 (meia). 
18 anos. INFO: (65) 2129 3848 e 99635 3486

pEÇa tEatral mulHErES Da tErra >

JoVEm E BEla >gARIMPO CULTURAL
Por Luiz Marchetti

roCK No pEDra 90 >

O artista plástico Marcio Aurélio possui um dos mais char-
mosos ateliês em Cuiabá. Uma casa com quintal cheio de árvores 
e muitas peças de arte. É uma ótima oportunidade para conhe-
cer suas novas obras, com escalas diferentes e adquirir pinturas 
que possam levar outras cores para sua casa ou escritório. Além 
de preços mais convenientes, ao lidar diretamente no ateliê do 
artista, você ainda pode encomendar telas na dimensão que te 
interessa.  INFO: (65) 3646 1222 

Emoções x sensações

o dia 20 de maio passado, ocorreu dentro 
da Temporada Cultural e Artística UFMT 
2018 a apresentação do Concerto de 
Câmara do Sexteto de Metais da Orquestra 
Sinfônica da UFMT.

A referida apresentação, além de 
ser uma iniciativa de valor, teve um 

significado para muitos que, como 
eu, sob a Reitoria do Professor 
Benedito Pedro Dorileo, assistiram 
ao nascer das Artes e da Cultura com 
o profundo amor com que o Reitor 
Dorileo tocou e inoculou em nós os 
planos artístico-culturais que deviam 
ser baseados no aprimoramento do 
gosto, na pedagogia do olhar e no 
refinamento da audição.

Assim a homenagem ao Professor 
Benedito Pedro Dorileo deixa em 
todos nós o sentido de que os grandes 
não podem ser esquecidos quer 
pelo que plantaram quer porque 
no plano de uma Universidade há 
que existir a pedagogia histórica. 
Memória é ensino, homenagem é 
reconhecimento dos valores. Eis uma 
das atenções acadêmicas. 

Em pr imeiro  lugar,  com a 
Banda Sinfônica regida por Konrad 

N

Trata-se de um sonoro que traz inserida nas vozes dos 
instrumentos uma rede que toca o inconsciente e descarrega 
um fluir portador e criador de emoção que arrebenta e arrebata 
na via corporal o acompanhar a melodia tamborilando e 
balançando o corpo. E é por meio dessa irresistível sensação 
que, confesso, tive vontade de dançar algumas das músicas 
do programa. A excelência da execução dos músicos 
sublinhou significados precisos e com a gestualidade de 
Marcelo Mendonça e seu swing aflorou não mais o preciso, 
mas reverberou e contagiou músicos e plateia a preciosa 
plenitude de sonoridades que enriqueceram os trompetes de 
Jader Evangelista e Benedito Fausto, os trombones de Gunnar 
Wingren Jr. e Jorival Ramos e mais a tuba de Eurico Rocha.

A lembrança tomou minha memória em que minha 
mãe conduzia minha irmã Moema e eu para assistirmos os 
Concertos para a Juventude no Teatro Municipal do Rio ou 
quando vivi os concertos didáticos no Central Park de Nova 
York. 

Fiquei feliz por verificar a presença de crianças e de 
um variado público mostrando a relevância musical na 
qualificação do gosto aprimorado.

A sensação nasceu naquele dia da beleza construída por 
um programa em que jazz, boleros e rasqueados mostraram 
a cumplicidade com a sensação que emergiu de um corpo 
atento e capturando o refinamento da técnica e da linguagem 
de músicos que com o Maestro Fabrício Carvalho fizeram 
na manhã de domingo a sonoridade de um cerrado capaz de 
enriquecer qualquer um que se deixe penetrar pelo que há de 
secreto/sagrado no solo do campus UFMT.        

Wimmer, e o Coral sob a regência De Peter Ens, vieram as 
bases daquilo que hoje é o “eu – outro e o mundo” realizando 
a face dos pensamentos que são edificados no outro, em mim 
mesma como sujeito e do mundo enquanto parte da percepção.

Agora sob o comando do Maestro Fabrício Carvalho, o 
público recebe as graças de uma sonoridade que prima por 
uma multiplicidade que arrebata. 

Marília Beatriz *

*Professora aposentada da UFMT, mestre em Comunicação e 
Semiótica pela PUC/SP e ocupante da cadeira nº 2 da Academia 
Mato-Grossense de Letras e da Comissão Editorial da AML

http://https://goo.gl/p1VYvd
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á no éter energias inimigas e 
para combatê-las é preciso que 
nós as melhoremos. Alinhar-se 
com o pulsar cósmico é dever 
de todos. Para isso, tem que ser 

removida a goma pegajosa dessas energias 
densas. Essas gomas se alojam em lugares 
sujos e com pouca luminosidade, onde a luz 
do sol e a limpeza não entram. Numa resi-
dência de pouco tempo de construção até 
que não são tão intensas estas gomas. Ago-
ra, em residências antigas, onde as paredes 
estão impregnadas de memórias de vários 
moradores, aí sim ficam ali alojadas, forman-
do um foco de vibrações que irão alimentar 
o medo, a apatia, o mal-estar, a insegurança 

ou até mesmo doenças físicas do morador. 
Não é nada para temer. Apenas tem que cres-
cer numa forma consciente com sabedoria, 
criando dentro de si e dentro de suas mora-
das um espaço harmonioso irradiando ener-
gias divinas. Eu acho tão simples lidar com 
estas gomas etéreas, mas as pessoas compli-
cam tudo. Funciona assim: quanto mais fer-
ramentas um exorcista e/ou um consultor de 
Feng Shui carrega, mais credibilidade se dá 
a ele. Não precisa desta parafernália toda. O 
nosso ser e a natureza são tão perfeitos, bas-
ta viver o óbvio que o inatingível acontece. 
Qual então que é o óbvio? É quando a nossa 
mente se abre para acender a Luz Maior que 
todos temos no nosso interior, e ancorar no 
seu aqui e agora. Para isto é apenas neces-
sário que esta freqüência de Luz Maior en-
tre em contato com o elemento colocado no 
local obstruído por estas energias inimigas, 
que logo elas se dissiparão. O que sempre 
digo aqui é que se a pessoa não tem a mente 
aberta para receber a Luz, o Feng Shui não 
terá resultado. Eu posso ancorar a Luz com 
a disposição dos objetos, móveis, cores e ilu-
minação externa, porém quem irá alimentar 
e manter esta Luz vibrando e acesa são vo-
cês quando abrirem suas mentes para estas 
maravilhas entrarem e encher suas moradas 
de prosperidade, alegria, sucesso, harmonia, 
saúde e amor. Confiem naquilo que não po-
dem ver, e que apenas podem apenas sentir. 
Porque existe sim uma força maior que move 
o universo.

H

Gomas etéreas

Theresa é arquiteta, consultora 
de Feng Shui e pregadora oficial 
de quadros de amigos
fengshui@circuitomt.com.br
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om a paralisação dos caminhonei-
ros nos transportes nas estradas 
do Brasil, o grande impacto atingiu 
todos os setores econômicos de um 
país em progressão. 

          As concessões propostas pelo governo 
federal com “sacrifício de orçamento” sem que 
afete os compromissos com a Petrobras são me-
didas para que essa paralisação tenha um fim.

Para a distribuição dos caminhões para o 
abastecimento, eles são obrigados a serem es-
coltados para liberar a saída de combustíveis 
das refinarias.

Estamos passando por um sonho de pesa-
delo, típico de uma guerra em que o poder de 
liberdade é bloqueado, impactando a sobrevi-

vência livre e digna.
A falta de remédios, escolas paralisadas, os 

acessos de transportes aos trabalhadores, a 
falta de alimentos nas prateleiras, escoamento 
das safras colhidas e das criações que muitos 
vão para os abates ou exportações. São alguns 
dos prejuízos causados por esta greve que to-
mou enormes proporções.

Este manifesto da classe dos caminhonei-
ros reflete direitos e deveres de uma situação 
extrema no seu dia a dia. Dificuldades de tran-
sitar por estradas brasileiras, abandonadas, 
com pouca ou nenhuma condição de trafega-
bilidade e com custos muito elevados dos im-
postos e taxas. Ao contrário de seus interesses, 
a população sofre com essas manifestações 
fazendo toda uma nação inerte, mais positiva-
mente que tudo é uma força para que nossos 
impostos sejam justos.

O Brasil, o país da liberdade e do progresso, 
sente-se enlutado por medidas tão extremistas 
e para chegar ao seu objetivo deixando de pen-
sar na Pátria Amada. São ações como estas que 
fazem com que todos nós brasileiros paremos 
um pouco para questionar o tanto que somos 
sacrificados por taxas e impostos frenéticos.

Através de atitudes radicais que vamos con-
quistar o Brasil que nós queremos.

É este Brasil que eu quero, de um país onde 
todos os brasileiros tenham os mesmos valo-
res para sobrevivência. Nesta terra adorada, 
entre outras mil, “És tu, Brasil”.

www.facebook.com/arqedmilsoneid

C

Andar sem parar
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Edmilson é arquiteto 
e festeiro oficial da 
Praça Popular 
cultura@circuitomt.com.br
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m certo episódio da série “Game 
of Thrones”, o personagem 
Tyrion Lannister é confrontado 
com as perguntas: “Por que você 
lê tanto?”, “Por que você perde 

seu tempo lendo tanto?”, ele, um anão, lhe 
devolve: “Se não fosse pelo conhecimento 
que os livros me promovem, eu seria apenas 
o que o homem vê, só mais um anão”. 

A resposta de Tyrion me fez refletir so-
bre leitura, conhecimento e educação. Em 
um mundo fast, valorizado é o conhecimen-
to adquirido pela velocidade. Muitas vezes, 
isso implica no não aprofundamento sobre 
determinado assunto. “O ensino médio vem 
sendo o grande gargalo da educação brasi-
leira. Iniciamos o século 21 e o problema 
permanece. O que esse dado está mostrando 
é algo extremamente preocupante”, afirmou 
a ministra da Educação em exercício, Maria 
Helena de Castro. 

Pensemos no foco desta problemática? 
Analisando com o olhar de um assistente 
social, podemos refletir sobre algumas ques-
tões: se trata das estruturas de ensino? Eva-
são escolar? Displicência governamental em 
relação à formação continuada dos professo-
res? Aos 13,2 milhões de brasileiros que não 
sabem ler e escrever? Aos 27% da população 
brasileira que não conseguem compreender 
textos simples? 

E

Scientia potentia est 
Serviço Social e 
Educação
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Anna é doutora em História, 
etnógrafa e filatelista.
cultura@circuitomt.com.br 

Equilíbrio é a chave 
para se ter saúde

uando você come algo fora do seu 
plano alimentar, o seu primeiro 
pensamento é abandonar tudo 
pelo resto do dia ou, quem sabe, 
pelo resto da semana. Você pro-

vavelmente pensa: “Agora que estraguei tudo, 
vou comer o que eu quiser pelo resto do dia 
e retomo o meu planejamento alimentar ama-
nhã”. Te pergunto: você realmente acredita 
que estragou tudo? Bem, não há motivos para 
deixar para amanhã. Comeu algo não planeja-
do? Retome o seu plano alimentar imediata-
mente. Enfrente este pensamento sabotador 
de fracasso que te faz acreditar que não adian-
ta mais continuar. Então, se você acha que es-
tragou tudo por ter comido um hambúrguer 
ou um pedaço de torta, retorne aos trilhos e 

Wania Monteiro de Arruda  
é nutricionista funcional, 
aficcionada em receitas saudáveis 
e saborosas, que divulga em seu 
site e no Insta 
@wmarruda
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aí sim sua saúde agradece. Por isso, não há 
motivos para adiar a retomada do seu plano 
alimentar. Pelo contrário, seguir comendo coi-
sas não planejadas é que pode comprometer 
o seu objetivo de ter saúde e ter uma adequa-
da composição corporal. Reconheça que você 
cometeu um deslize, mas não torne este fato 
um motivo de desistência. Comprometa-se 
novamente consigo mesmo.E lembre-se de 
elogiar a sua atitude de retomar a alimenta-
ção saudável. É importante também refletir 
sobre por que este deslize ocorreu. Por que 
você se desviou? Saiu para uma comemora-
ção? Esteve com pessoas que insistiram para 
que você comesse? Sentiu-se triste ou ansio-
so? Teve algum estímulo? Analise o que acon-
teceu para que, futuramente, você possa en-
frentar a situação de outra maneira. Esse tipo 
de comportamento mais extremista, tipo 8 ou 
80, tudo ou nada, que ou faz tudo certo ou faz 
tudo errado é típico de pessoas perfeccionis-
tas e muito exigentes consigo mesmas. Não se 
exija tanto, pratique a gentileza consigo mes-
mo e fique atento a esse funcionamento, que 
traz sofrimento. Procure sempre seguir “o ca-
minho do meio”, do equilíbrio. Procurar ajuda 
de um terapeuta pode ser muito importante.
Errar é normal. Mas voltar aos trilhos é funda-
mental. Comer algo não planejado não é algo 
tão grave, se você conseguir retomar o seu 
planejamento. Isto não comprometerá tanto a 
sua saúde e ainda reforçará a sua autoestima. 
Permita-se ser feliz...

Q

Reconhecemos os desafios e as possibi-
lidades da atuação do assistente social no 
campo da Educação, imprescindível ao de-
senvolvimento da sociedade, pois é através 
dela que o Brasil pode proporcionar trans-
formações que desencadeiem na justiça e in-
clusão sociais. 

Nesta linha de raciocínio, continuemos 
o contexto principal desta discussão sobre 
conhecimento, leitura e educação. Você ad-
quiriu algum aprendizado ao ler este texto? 
Você já leu jornal hoje? Livro? Não fique no 
campo dos conformados. Lembre-se: scientia 
potentia  est, conhecimento é poder. Novos 
conhecimentos, novas possibilidades. Pen-
sando como Tyrion, “a morte é terrivelmen-
te final, ao passo que a vida está cheia de 
possibilidades”.

Leia sempre. Aproveite o saber e use-o 
para o bem.

Nicolly Caroline Corrêa da Silva,  aluna do curso 
de Serviço Social do Univag
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Cristian Siqueira, ou Karaiman, é 
Sacerdote Umbandista, fundador do 
MUC, estudante de Direito e amante 
de tudo que envolva o mundo astral. 
cristi-siqueira@hotmail.com

Pontos Cantados 

om alegria, compartilho com os ami-
gos de nossa coluna uma perfeita re-
flexão feita pelo filho de nosso San-
té, Flávio Mattos, sobre os pontos 
cantados na Umbanda. Uma reflexão 

que nos permite imaginar por instantes a infi-
nitude do poder da música dentro da espiritu-
alidade e em suas manifestações. 

A Umbanda por excelência traz em sua tra-
jetória o uso do poder do verbo, hoje expresso 
claramente sob a égide dos conhecidos Pontos 
Cantados. Contudo, muito se perdeu sobre a 
sacralidade desse instrumento de movimenta-
ção de forças, de modo que a louvação veio a se 
confundir com a raiz. Podemos compreender 
o Ponto de Louvação como a tentativa de atin-
gir o potencial que apenas um Ponto de Raiz 
é capaz de produzir, assim sendo, não é de se 
estranhar a imensa quantidade desses primei-
ros por aí, todavia, vale destacar que um não 
faz o outro menos importante, mas, estimo em 
dizer, há de se compreender a função de cada 
um. Um ponto de louvação comumente é es-
crito por um ser encarnado por conta própria, 
como em um desejo de alcançar o sagrado, 
carregando consigo seu percurso pessoal na 
construção da letra... É o profano tentando ele-
var-se ao Sagrado. Já no Ponto de Raiz, temos 
o Sagrado vindo de encontro ao profano, como 
uma possibilidade de transformação daqueles 
que ainda estão em planos mais densos. O Pon-
to de Raiz é trazido pelas entidades, as quais 

ao cantarem manifestam as mais variadas 
movimentações de agregação, desagregação e 
correlatos naqueles que as ouvem. Por vezes 
nos habituamos a simplesmente pegar uma 
cópia de apostilas e livros, todavia, não inco-
mum, a desvalorização para com quem se deu 
ao trabalho de passar horas de sua semana e 
anos de sua vida selecionando, escrevendo e 
estudando tais pontos, realmente acontece. 
Nem de longe fazer uso desses materiais é 
algo nefasto, todavia, compreender que a Ma-
gia exige esforço é algo elementar, afinal, não 
costumamos valorizar muito mais aquilo que 
normalmente lutamos para obter? Ao ouvir-
mos Pontos de Raiz já aprendidos por nossos 
sacerdotes ou até mesmo dos mentores espi-
rituais e anotar é essencial. O Ponto Cantado é 
uma magia velada a olhos nus, quem se arrisca 
a se dedicar a estudar, registrar e refletir sobre 
o que recebe – certamente terá uma transfor-
mação muito maior do que alguém que recebe 
e não reconhece todos os percalços que aque-
le produto final carrega. A escrita não é uma 
agressão à História Oral, mas, ouso dizer, sim 
uma declaração de valorização quanto ao que 
lhe é passado a fim de não deixar morrer o co-
nhecimento que foi destilado para chegar com 
qualidade em nossas mãos. Tente, de dez em 
dez minutos por dia na semana, ao final do mês 
terá uma boa quantidade de verdadeira "Magia 
Cantada" e você aos poucos não mais se verá o 
mesmo. Assim sendo, quando receber um Pon-
to Escrito, lembre-se de que está recebendo 
um presente.

Saravá!
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José Carlos Branco é 
empresário
cultura@circuitomt.com.br

osmecês, meus fios, vocês têm que 
saber quando sente que está pesa-
do demais. Vocês têm que procurar 
auxílio, porque muitas vezes sozi-
nhos nós não damos conta neste 

mundo.
É por isso que nosso Senhor deixou espar-

ramado por aí tanto caboclo ainda neste mun-
do, que estão aí a dar ajuda. Hoje em dia é mais 
difícil de ver, fio, mas tem. Quando vocês eram 
crianças, não iam em benzedô, não ia, fio? Ia, 
fio!

Benzedô é discípulo de Deus, deixado nes-
te mundo para amenizar a carga dos seus om-
bros, fio. Então se está muito pesado, não cus-
ta o fio procurá um auxílio desses, pois é de 
muita valia, pois estão neste mundo é pra isso 
mesmo, pois eles têm a capacidade de varrer 
e de limpar vossos espíritos e afastar o ruim 
que está ao lado dos fios. Muitas vezes, nós não 
conseguimos isso sozinho, meus fios.

Então se tem que procurar auxílio, não he-

site em procurar o auxílio, pois ele está aí, bas-
ta procurar e ir atrás e vós sentirão a diferença, 
entendereis o que vos falo. 

Todos nós precisamos. O passe é uma for-
ma de benzê. Todo mundo pode dar o passe, 
porque o passe é uma forma de transferência 
de energia, mas o benzedô é diferente: ele não 
transmite a energia, ele limpa. Ele está ali para 
capturar, para tirar a energia ruim. Ele conse-
gue branquear a fonte que está transmitindo a 
energia ruim, entendeu, fia? 

Então, quando o negócio é muito pesado, 
não custa achar um benzedô, conversando com 
um e com outro sempre acha quem indica uma 
pessoa boa. Não vai procurar benzedô em troca 
de pagamento não, benzedô não cobra, benze-
dô recebe o auxílio, tá, fia?

A fia já entrou para benzer em alguma man-
são de luxo? Nunca, né, fia? O benzedô veio 
para ter aquela vida humilde, para ajudar. A 
vida dele é só em função de ajudar, por isso da 
energia muito forte que tem o benzedô, por-
que ele está ali, à disposição nesse mundo das 
pessoas.

Então, por isso que vos falo: a gente sabe 
quanto é forte a energia duma pessoa dessas 
que está nesse mundo somente para prestar 
auxílio.

Fiquem com Deus e sempre agradecendo ao 
Pai por tudo neste mundo, dando graças a todo 
o momento e em todo lugar.

Assim seja!

Caboclo Benzedor 
- Pai de Santo

V

pai DE SaNto – Caboclo Benzedor

PE
LO

 M
UN

DO
Po

r 
Ja

cq
ue

lin
e 

H
ad

da
d

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

esde julho de 2017 (finalmente!) 
entrou em vigor o Decreto-Lei nº 
71/2017, que procedeu a alte-
rações significativas no Regula-
mento e na Lei da Nacionalidade 

Portuguesa, e em especial nos processos de 
aquisição de nacionalidade por netos de por-
tugueses. Essas alterações beneficiaram não só 
os netos, mas também bisnetos e outros des-
cendentes de portugueses.

Diz-se “finalmente”, pois a publicação deste 
Decreto-Lei estava prevista há anos e condicio-
nava, inclusive, a entrada em vigor de altera-
ções que ocorreram na própria Lei da Nacio-
nalidade desde 2015. Assim como no Brasil, 
o sistema jurídico português é bastante buro-
crático, desorganizado e complexo. Qualquer 
semelhança com os irmãos tuga seria mera 
coincidência?

Antes, os netos de portugueses (cujos pais 
não tinham obtido a nacionalidade portugue-
sa) poderiam requerer a sua nacionalidade sem 
maiores dificuldades em termos de documen-
tação. Neste sentido, em geral, eram exigidas 
as certidões de nascimento do avô/avó portu-
guês, do pai/mãe filho do nacional português 
e do requerente, certidões de antecedentes 
criminais, comprovante de que o requerente 
conhecia suficientemente a língua portuguesa, 
bem como o seu documento de identificação.

Além disso, antigamente o pedido de aqui-
sição de nacionalidade por netos de portugue-
ses legalmente se enquadrava como uma “na-
turalização”, ou seja, como uma nacionalidade 
derivada. Sendo assim, por imposição da lei, o 
requerente poderia obter a nacionalidade, mas 
os seus descendentes maiores de idade não ti-
nham direito de também a requerer. Portanto, 
a nacionalidade portuguesa muitas vezes “pa-

rava” nesta geração familiar. Entretanto, com 
a publicação do Decreto-Lei nº 71/2017 este 
cenário mudou bastante!

Hoje, os netos de portugueses que inscre-
verem o seu nascimento no registro civil por-
tuguês, através de um processo de atribuição 
de nacionalidade (e não mais de aquisição), 
passam a ser considerados “portugueses de 
origem”.

Ou seja, cumprindo os requisitos divulga-
dos na lei, os netos e bisnetos de portugueses 
agora conseguem fazer o pedido da sua Cida-
dania Portuguesa e todas as nacionalidades 
adquiridas agora serão originárias.

Tal enquadramento permite que os seus 
filhos e netos, independentemente da idade, 
também possam requerer a nacionalidade por-
tuguesa, fazendo com que a nacionalidade pos-
sa ser transmitida às gerações seguintes, o que 
é uma mais valia para toda a família.

Contudo, a referida norma acabou por difi-
cultar a atribuição da nacionalidade portugue-
sa para os netos, ou pelo menos gerou alguma 
subjetividade quanto à sua concessão, uma vez 
que agora obriga que o requerente demonstre 
possuir “laços de efetiva ligação à comunidade 
nacional”, o que até então não era exigível para 
este tipo de processo.

Portanto, além da referida documentação, 
para que pedido de nacionalidade por netos de 
portugueses seja agora concedido o requeren-
te precisará “convencer” o governo português 
de que possui vínculos efetivos com a comuni-
dade nacional, através da junção de documen-
tação relevante para o efeito, sob pena de inde-
ferimento do seu pedido.

Como é feita essa comprovação afetiva? 
Por residência legal em território nacional, via-
gens frequentes a Portugal, aquisição de pro-
priedade ou contrato de arrendamento em seu 
nome há mais de três anos em Portugal, ligação 
a uma comunidade histórica portuguesa no es-
trangeiro, participação regular nos últimos 
cinco anos à data do pedido na vida cultural da 
comunidade portuguesa do país onde resida.

Quanto maior for a sua ligação com a co-
munidade portuguesa, maior é a chance de sua 
nacionalidade ser concedida. Assim, logo que o 
descendente de português (pai ou mãe) adqui-
ra a Nacionalidade Portuguesa, este em segui-
da poderá transmiti-la adiante, como para o fi-
lho, para seus descendentes, após a Conversão 
de Nacionalidade. 

Cidadania 
portuguesa para 
netos e bisnetos

D

mensagem psicofonada por: pai de Santo 
(espírito)

Do livro: “por amor: Eles Voltaram!...”.
De Nosso Grupo mediúnico: “mente e luz”
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Vai viajar mas não quer deixar de praticar exercícios? Pular 
corda é uma solução simples, ela não ocupa tanto espaço na 
mala e é uma atividade que pode ser praticada em qualquer 
lugar. Cuidar de você #esseéoplano

Pra pensar...   

"A vida é maravilhosa se não se tem medo dela."

Charles Chaplin
   
... ah! que lindo. Aos que têm medo, meus sentimentos. Boa 

semana amigos-leitores. Um beijo!

Outra doc, querida, que cuida super de mim, Mara 
Kenia Dier, odontóloga especializada em harmoniza-
ção orofacial, terminou sua especialização na FAI-
PE e a festa foi das boas. Deixando suas pacientes 
lindas e ficando ela cada vez mais linda, também. 
Na foto com Cassio Guimarães seu marido e fã nº 1. 
Adoro, me amarro!

Espetáculo “Achadouros – Teatro para Bebês” 
chega a Mato Grosso pela primeira vez

Sucesso junto ao público infantil, “Achadouros – Teatro para 
Bebês” foi concebido especialmente para bebês de 6 meses a 3 
anos de idade. Em Mato Grosso, o espetáculo entra em cartaz 
no mês de junho, com apresentações nos dias 9 e 10, em sessões 
às 16h e 19h, no Salão Social do Sesc Arsenal. Logo, segue para 
Chapada dos Guimarães, com duas apresentações no dia 12 de 
junho, no CMEI Magia do Saber. A entrada é gratuita. No caso 
do Sesc Arsenal, o ingresso deve ser retirado com, no mínimo, 
uma hora de antecedência.

A propósito, Cuiabá é a cidade onde nasceu o poeta que 
inspirou o projeto, Manoel de Barros. Livremente inspirado em 
seu livro Memórias inventadas – para crianças, o espetáculo 
“Achadouros – Teatro para Bebês” é resultado de um trabalho 
autoral colaborativo entre o diretor José Regino e as atrizes Caísa 
Tibúrcio e Nara Faria.

De acordo com a equipe de criação, o espetáculo propõe uma 
releitura da poesia elíptica de Manoel de Barros, traduzindo as 
palavras em formas, imagens e sons. São bichos e paisagens pri-
márias, brutas, traçadas com incompletude, em formas amorfas, 
abertas ao silêncio como a obra do poeta inspirador. Adorei! Irei!

Dica de Bem Viver

Reativei e atualizei minha apostila em que há anos eu dava 
cursos de etiqueta = dicas de Bem Viver. Com essa reativação, 
repensei e recoloquei tudo que ali havia, com termos atuais, além 
de incluir a virada que a internet deu na vida do planeta Terra. 
Entre todas as coisas, o que mais me deixou surpresa, e ao mesmo 
tempo, feliz, foi a certeza de que o norte é o mesmo, pois a base 
de tudo é a educação. Ela é a mestra, e a senhora da razão e isso 
jamais mudará. Portanto, minha gente, educação sempre, que 
nunca jamais e em tempo algum, será demais. Tão simples, e tão 
difícil para os prepotentes de plantão. Falei?!

Na semana passada aconteceu a segunda etapa do Chef 
de Aço do Grupo Ás, que são as empresas de alimentação 
do Buffet Leila Malouf. Muita criatividade e sabedoria 
eu vi por lá. Tive a honra de ser jurada junto aos meus 
amigos colunistas Fernando Baracat e Dalva Costa, e 
ainda Dino Gueno, Luciana Falcão, Flavia Almeida, entre 
outros. Sucesso!

Patricia Murai, no centro da foto, 
que tem a sua clínica de estética no 
Jardim Cuiabá e é credenciada Pris-
cila Palazzo, é hoje uma das maiores 
referências em tratamento estético 
no Brasil. Seus protocolos são extre-
mamente de resultado, e eu , como 
paciente, assino embaixo. Na foto 
ainda, Graciele Lacerda – Sra. Zezé de 
Camargo –que tem uma linha de tra-
tamento na marca. Gente competente 
eu curto, e conto. Congrats! Agende 
uma visita: 9 9224-0394

Hoje é dia mesmo das minhas docs. A gente cuida 
do corpo, do rosto, da alma e do coração. E nestes 
últimos dois itens é ela quem dá show, pois é coach 
especializada em mulheres. Coaching de mulheres, 
para ajudá-las a serem ainda mais empoderadas, e 
a darem-se valor acima de tudo e de todos. Sigam-
na no Instagram: @martanunescoaching

Noite de Gala da Festa de São Benedito será 
realizada no dia 8 de junho

Contagem regressiva para a Noite de Gala da Festa de São 
Benedito. No dia 8 de junho, o rei Niuan Ribeiro e a rainha Cecília 
Fortes recebem mais de 600 pessoas para um evento repleto de boas 
energias em Cuiabá. No Buffet Leila Malouf, o tradicional baile de 
abertura da Festa de São Benedito irá reunir devotos, apoiadores 
e coordenadores da festa, bem como a comunidade em geral, para 
uma noite repleta de fé, solidariedade, delícias gastronômicas e 
entretenimento.

Quem assume o som do evento é a banda Megaron – que, com 
um repertório amplo, pretende fazer o público bailar em alegria 
por meio de hits que marcaram época e também pelas canções 
contemporâneas que não saem das paradas de sucesso, enquanto 
que a culinária no evento leva a assinatura e expertise do próprio 
Buffet Leila Malouf. Ao mesmo tempo, os participantes estarão 
contribuindo com projetos sociais. Isto, com a doação dos recursos 
arrecadados na data.

A programação segue até o dia 4 de julho com diversas ativi-
dades – entre elas, missas pela madrugada, procissões, apresenta-
ções culturais e feira gastronômica, que dispõe de comidas típicas 
regionais.

... como é linda a nossa tradição. Todos os anos eu passo por lá. 
Este ano, com os comandantes mais que queridos, vai ser ainda 
mais linda a Festa de São Benedito. Vamos?


