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O coração árabe de Mato Grosso
vezes de origem religiosa e cultural,
deixaram uma importante contribuição
para a formação da identidade local.
Entre novos temperos e a vontade de
reconstruir suas vidas, nasceram os

primeiros cuiabanos sírio-libaneses,
que criaram o comércio central na
capital e muitas de nossas raízes
culturais. Anos depois chegaram os
muçulmanos que deixaram outra

herança importante, a fé. É para
contar essa história de tolerância e
compreensão que decidimos abordar
nesta edição a trajetória do coração
árabe que pulsa em nossa região.
Pgs. 4 e 5

AHMAD JARRAH

O legado dos povos do Oriente Médio
integra a história mato-grossense. As
primeiras famílias que migraram da
Síria e do Líbano, ainda no século
XIX, expulsas por conflitos, muitas

ENTREVISTA DA SEMANA

DIPLOMA FALSO NO CRM

divulgação

Bruno de Oliveira estudou
na Unic, mas não medicina
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POLÊMICA INDÍGENA

Bisavó enterra bebê,
é presa e gera debate
pg.7

JANAINA RIVA

MAIOR DO ESTADO

Única mulher do parlamento mato-grossense,
Janaina Riva tem só 28 anos e é oposição ferrenha ao
governador Pedro Taques (PSDB). Nesta entrevista ao
Circuito Mato Grosso, ela afirma com todas as letras
que o tucano é o responsável direto pelo escândalo
dos grampos, “sei disso como sou mãe da Sophia e
do José”, e diz com firmeza que ser governadora do
Estado seria uma maneira de redimir os erros do pai.
Tudo porque ela faria e faz uma política, nas palavras
dela, longe das práticas de corrupção tão em voga na
“política do passado”. Disse também que paga um
alto preço pelo seu sobrenome.
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Evento de cultura nerd
rola no fim de semana

UM POUCO DE NÓS
Pan.1

BRASILEIRO ESCOLAR

Vôlei chega de Goiás com
ouro e prata na bagagem
Pan.2

Neste sábado 9 de junho, a prévia do Dia dos Pombinhos começa
às 21h com MPB, pop, samba e forró na Casa do Parque. O
projeto musical ‘Um pouco de nós’ conta com Tatiane Guerra
e Mariangela Oliveira no vocal, Wesley e Thiago Pontes nas
cordas e vocal, e Erick na percussão. INFO: (65) 3365 4789 e
98116 8083. O editor de Cultura Luiz Marchetti desenhou um
MAPA AFETIVO para a Semana dos Namorados enfatizando
contraste e diversidade: Em 2018, o que é namorar?
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Sobre tolerância e
cultura

O

legado dos povos do Oriente
Médio integra a vida e história
cuiabana.
As primeiras
famílias que migraram da
Síria e do Líbano buscavam
oportunidades e uma paz negadas em suas
regiões natais. Expulsos pelas guerras e
conflitos, muitas vezes de origem religiosa
e cultural, esses grupos foram acolhidos em
Mato Grosso.
Affi, Mansur, Malouf, Haddad, Scaff e
muitos outros sobrenomes transcritos em
passaportes do antigo Império TurcoOtomano hoje também podem ser conferidos
em placas e monumentos. Foram as
dificuldades em conviver com as diferenças
e o domínio econômico que trouxerem essa
importante contribuição para a formação de
nossa identidade.
Entre temperos orientais e a vontade de
reconstruir suas vidas, nasceram os primeiros
cuiabanos sírio-libaneses. Anos depois,
chegaram os mulçumanos, que deixaram
outra herança cultural importante, a fé.
A tolerância e compreensão do outro são as
mensagens desse território formado por povos
de origem diversa. É desse importante legado
que trata a nossa matéria principal. Ainda
sobre cultura e diferenças, abordamos nesta
edição um possível crime que teria ocorrido
em outro território de fronteira cultural, o
Xingu. O infanticídio, ainda comum entre
alguns povos dessa região, despertou na
cidade de Canarana um sentimento de
assombro e coloca em xeque o convívio dos
povos indígenas que ainda carregam seus
costumes ancestrais com a nossa sociedade.
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entre aspas
“Foi um dos casos mais emblemáticos e mais difíceis de conduzir que eu tive
nos meus 34 anos de magistratura.” Desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Orlando Perri sobre a Operação Esdras, que investiga o esquema de escutas telefônicas ilegais que
ficou nacionalmente conhecido como ‘Grampolândia Pantaneira’.

“Eu penso que esses são malucos. Não há nenhum regime melhor que a democracia. Os males da democracia nós combatemos com mais democracia.
Precisamos de mais democracia. Não aceitamos essa conversa de intervenção
militar. Vivemos em um regime democrático e é bom que assim seja.” Governador
Pedro Taques sobre o clamor de manifestantes por uma intervenção militar no país.

“A balela é a seguinte: o cara estava com 1% nas pesquisas e ninguém queria
essa suplência, depois que ganhou, todo mundo passou, obviamente, a querer.”
Senador José Medeiros sobre a denúncia do Ministério Público Eleitoral (MPE) por fraude em ato de
convenção que escolheu o atual governador Pedro Taques (PSDB) para o cargo de senador em 2010.

“Ela fez o papel como uma juíza do combate ao crime, mas, por outro lado,
temos algumas críticas pontuais que fizeram a ela, como aposentadoria precoce, aos 55 anos, denúncias de recebimento indevido de verba de direitos
trabalhistas, entre outros. Como qualquer pessoa, ela tem seu lado vulnerável.
O lado positivo como também o negativo.” Presidente do PSDB em Mato Grosso, Paulo
Borges, que comentou ao MidiaNews a declaração da juíza aposentada e pré-candidata ao Senado
pelo PSL, Selma Arruda, que diz ser improvável a composição com o governador Pedro Taques em
razão de um desconforto com aliados do tucano.

“O secretário disse que é algo em torno de R$ 7 milhões por dia. O que é muito
preocupante. O Estado já vinha com arrecadação abaixo do limite e, com essa
perda, complica ainda mais. E tem outra questão que é a Cide. Algumas obras
estavam sendo tocadas com esse recurso. Com o fim da Cide, vai ser uma grande
perda para o governo. Algo em torno de R$ 50 milhões que estavam contando
daqui até o final do ano.” Presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho (DEM), que
recomendou ao governo que reveja seu planejamento de obras e adie a conclusão de algumas para
amenizar os efeitos da greve dos caminhoneiros.

“O governo precisa tomar uma decisão: ou ele
desbloqueia todas essas estradas, faz com que as
mercadorias voltem a funcionar, que a economia
volte a funcionar, ou então, de fato, não tem como
continuar. É mais ou menos assim, desculpe a franqueza. É a desobstrução e a economia voltar ou é
o pescoço do presidente que vai rolar. E a gente
vive o processo democrático.” Ministro da Agricultura,

Blairo Maggi, sobre a resposta do presidente Michel Temer à
greve dos caminhoneiros.

#bombounarede
#A MALA É FALSA...
Viralizou na redes sociais um vídeo do prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro em um momento de descontração, bebendo e cantando na casa de um
amigo empresário nesse final de semana. Na roda de ‘companheiros’ também
estava o cantor sertanejo Felipe Araújo, que estava em Cuiabá como atração
do encerramento da 6ª Semana do Cavalo, realizado no Haras Twins Brothers.
Até aí, nada estranho, não é? O que mais chamou a atenção no vídeo não
foi a falta de dom para o canto do prefeito, mas o trecho da música que ele
cantou: “a mala é falsa, amor”. A população não perdeu tempo e logo saíram
comentários como “a mala pode ser falsa, mas o paletó não era”, em alusão
ao vídeo em que Emanuel, à época deputado estadual, recebia dinheiro de
propina pago pelo ex-chefe de gabinete do governo passado Silvio Corrêa.

fatos da semana
ACIDENTE DE TRABALHO
Rafaela Zanol

SEM CONCILIAÇÃO

Defensoria diz que Estado
quer ‘protelar’ e pede
bloqueio de R$ 12 mi

reprodução

to, Taques pediu que o STF suspendesse a obrigatoriedade do
pagamento. Para o requerimento,
Taques afirmou que fez o repasse
de 88% do valor de 2017, lembrando a crise econômica vivida
em todo o país e garantiu que o
fim da obrigatoriedade não iria
interferir no funcionamento das
instituições. No mesmo pedido,
Taques manifestou que, em janeiro, se reuniu com os chefes
dos poderes, os quais teriam concordado com uma determinada
forma de recomposição da dívida. Nesta semana, o governador
tentou marcar uma audiência de
conciliação com todos os representantes, mas a Defensoria manifestou que a tal audiência, na
verdade, seria uma “pretensão do
Estado em protelar o cumprimento da liminar deferida”.

Governo coloca 5 aeroportos
para leilão e espera
investimento de R$ 800 mi

S

em condições de fazer
investimentos, o governo do Estado optou por
colocar um bloco de aeroportos
para concessão e, com isso, espera receber o investimento de R$
800 milhões. O acordo foi firmado nesta segunda-feira (4), em
reunião de trabalho no Palácio
Paiaguás, que reuniu o governador Pedro Taques, o secretário de
Infraestrutura e Logística Marcelo
Duarte, políticos e o diretor do
departamento nacional de outorgas da Secretaria Nacional de
Aviação Civil, Ronei Saggioro, que
participou por videoconferência.
“O Estado de Mato Grosso não
tem condição financeira de investir nos aeroportos, a União não
tem condição de ajudar a melhorar estes aeroportos, nós podemos pegar operações de crédito,

financiamentos internacionais,
mas a União não tem dado aval,
então, o caminho que nos resta é
o processo de concessão. O nosso governo, desde o início busca
esta solução, isto é gestão eficiente e de qualidade. É encontrar um
caminho criativo para que possamos resolver os problemas”, disse o governador.
A iniciativa de concessão dos
aeroportos do Estado partiu do
governador Pedro Taques e foi
aceito pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.
Com isso, uma empresa privada
deverá administrar todo o bloco de aeródromos por 30 anos.
Segundo o diretor na Secretaria
Nacional de Aviação Civil, existe
uma tendência de investidores
internacionais participarem da
licitação de Mato Grosso.

O Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu) foi
acionado e encaminhou o trapezista ao Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande. Ao dar
entrada na unidade de saúde,
os médicos classificaram o estado de saúde do trapezista como
gravíssimo. Ele sofreu hemorragia interna, além de ter fraturado a coluna e sofrido traumatismo craniano.
Rogendegson passou por
uma tomografia computadorizada e por intervenção cirúrgica. Em razão do acidente, o
responsável pelo circo devolveu
dinheiro aos clientes pelo não
encerramento do espetáculo.
A Polícia Civil investiga o que
aconteceu no caso.
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CONCESSÃO

trapezista Rogendegson Ramos de Abreu,
33, que trabalha no
Circo Broadway, sofreu um grave acidente em uma queda de
aproximadamente 20 metros
durante a apresentação de um
espetáculo na noite de domingo (3) em Várzea Grande (Região Metropolitana de Cuiabá).
Com a queda, o artista fraturou
a coluna e sofreu traumatismo
craniano.
Segundo as informações o
trapezista, na companhia de
outros dois artistas, realizava a
apresentação, quando, em determinado momento, uma parte do
suporte se rompeu e Rogendegson caiu fora da rede de proteção, ficando gravemente ferido.
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R

ejeitando uma possível
conciliação, a Defensoria Pública pediu o
bloqueio de R$ 12,6 milhões das
contas públicas do Estado para
garantir o pagamento do duodécimo que está atrasado, repasse
constitucional que deve ser feito
do governo do Estado aos demais
poderes. O requerimento foi feito ao Supremo Tribunal Federal
(STF), na mesma ação em que a
ministra Rosa Weber determinou
o pagamento do direito no início
do mês. No dia 15 de maio, a ministra atendeu a uma liminar da
Associação Nacional dos Defensores Públicos (Anadep) e determinou que o governo pagasse o
duodécimo atrasado à Defensoria
e salientou que o valor deve ser
repassado obrigatoriamente até
o dia 20 de cada mês. No entan-

Trapezista fratura coluna
e sofre traumatismo
craniano em queda
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PÉROLAS
Grampo tucano
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso
(PSDB) foi flagrado em gravação e e-mails pedindo “ajuda” ao empresário Marcelo Odebrecht para
eleger o então tucano Antero Paes de Barros ao Senado, no já distante ano de 2010. A afirmação vem
de uma matéria replicada pelo “Jornal Nacional” e
produzida pelo G1 do Paraná. Segundo o texto, essa
informação consta de uma perícia feita em um disco
rígido do dono da Construtora Odebrecht, anexado
a um dos processos em que o ex-presidente Lula é
réu. Sim, derivados da Operação Lava Jato.
Comigo não, violão!
Apesar do laudo demonstrando a troca de e-mails
do ex-presidente FHC e Marcelo Odebrecht, com
o ex-presidente pedindo dinheiro para eleição dos
candidatos tucanos ao Senado Antero Paes de Barros
e Flexa Ribeiro, os dois negam qualquer participação
da construtora ou de Marcelo sozinho nas campanhas de ambos em 2010. O que não ajuda é o trecho
retirado do HD de Odebrecht pela Polícia Federal:
“Recordando nossa conversa no jantar de outro dia,
envio-lhe um SOS. O candidato ao Senado pelo
PSDB, Antero Paes de Barros, ainda está em segundo
lugar, porém a pressão do governismo, ancorada em
muitos recursos, está fortíssima. Seria possível ajudá
-lo? Envio abaixo os dados bancários (...)”.
Contas finalmente aprovadas
Após um apelo do Palácio Paiaguás, a Assembleia
Legislativa de Mato Grosso aprovou na quartafeira (6) as contas do governador Pedro Taques
de 2016. As contas estavam pautadas há mais de
uma semana para serem votadas em plenário, mas
em virtude da constante falta de quórum não eram
votadas. Um dos deputados a votar contra, Alan
Kardec (PDT), alegou que está acompanhando na
CPI dos Fundos o desvio de finalidade de recursos
do Fundeb e do Fethab. Além disso, citou outras
irregularidades apontadas no parecer do Tribunal

de Contas, que fez duas indicações gravíssimas
sobre as contas, como o atraso no duodécimo aos
poderes. Outro deputado a votar contrário, Valdir
Barranco (PT) lembrou que a má aplicação dos
recursos resulta na péssima prestação de serviços
à população. Apesar desses detalhes, o governo
venceu a questão por 17 a 2.
A assistente criteriosa!
A servidora que revelou os documentos teria superado
a busca da polícia em sua perspicácia. Isso porque,
durante a Operação Malebolge, quando houve a
busca e apreensão, a Polícia Federal ficou mais de 12
horas no gabinete de José Carlos Novelli. Tudo teria
sido vasculhado minuciosamente, até mesmo com
a retirada de quadros, forros e cortinas. Porém, sete
meses depois, a assessora da atual conselheira interina
entrou no gabinete do conselheiro Novelli e reparou
que uma parte das cortinas estava aberta e precisava
ser fechada e outra parte parecia estar ao contrário,
com o forro à mostra. Assim que foi arrumar o forro,
ao puxar a cortina, viu que caiu algo no chão, parecendo um envelope, com dizeres do Estado de Mato
Grosso, uma espécie de “plano de ação”. E claro, o
depoimento sigiloso da assistente à Polícia Federal
e as provas até então ignoradas acabaram vazando
para a imprensa.

A Prefeitura de Nova
M ut u m to r n a p ú b l i co o
resultado do pregão presencial nº 46/2018, que
tinha o objetivo de contratar serviços de locação de
tendas, mesas e cadeiras
para as secretarias municipais. Conforme o resultado,
sagraram-se vencedoras
as empresas Biff e Silva
Ltda - ME, no valor de R$
237.646,00 para os itens
187388, 824440, 211345 e
20283, e Izolete Padilha da
Silva para o item 828261,
no valor de R$ 52.814,50.
Outras informações referentes à licitação podem ser
obtidas diretamente no site
da prefeitura.
CONSTRUÇÃO DE CANTINAS

O resultado da fase de
habilitação na tomada de
preços nº 3/2018, que tem
por objeto a seleção de uma
empresa de engenharia na
área civil para a construção
do bloco da cantina, no
campus universitário da
Unemat no município de
Juara. Conforme o projeto
básico divulgado e anexo
ao edital, ficaram habilitadas as empresas Hansem e
Melo Ltda – ME e Orgplan
Engenharia Ltda. Portanto,
configurou-se inabilitada a

empresa Diones Plein Arenhardt Eireli EPP. A decisão
de recursos e a ata da sessão de abertura da tomada
de preço estão divulgadas
no site da Unemat: www.
unemat.br/licitacoes.
CONVOCAÇÃO COOPERGRANDE

A Cooperativa Agropecuária Várzea-grandense
(Coopergrande) publicou
edital de convocação para
assembleia geral ordinária
e extraordinária. Pedese que os 84 cooperados
participem da reunião para
efeito de quórum. Entre as
pautas estarão a prestação
de contas de 2017, a eleição
do novo Conselho de Administração, o planejamento para a próxima gestão
e apreciação de valores
para despesas ocasionais
semanais. A assembleia
será realizada no dia 23
de junho, com a primeira
chamada às 18h, na sede da
cooperativa, na av. sul s/n
Núcleo Urbano, nº 01, Setor
Industrial do Assentamento
Nossa Senhora Aparecida 1
(Sadia 1), no município de
Várzea Grande.
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

O pregão presencial nº
28/2018 para registro de

O

conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado José
Carlos Novelli afirmou que achou “estranho” o fato de uma
assessora ter encontrado notas promissórias assinadas em seu
antigo gabinete no TCE meses após o local ter sido alvo de busca
e apreensão da Polícia Federal. Novelli, por meio de nota, ainda
contesta os valores presentes nas promissórias, que são assinadas por Silval Barbosa, com base no que disseram os delatores
à Justiça. Para o conselheiro afastado do Tribunal de Contas do
Estado José Carlos Novelli, é de se estranhar que somente após
oito meses um envelope com as tais promissórias, cujos valores
divergem nas delações de Silval e Silvio Corrêa, tenham aparecido.
Para Novelli, um erro imperdoável.

Sobe

DESCE

Puxada pelo álcool, a indústria nacional cresceu 0,8% em
abril em comparação com março.

Preço da gasolina no país chegou a R$ 10,56 durante greve
dos caminhoneiros.

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,2% no primeiro
trimestre de 2018, em comparação com o mesmo período do
ano passado.

Desemprego recua em abril e atinge 13,4 milhões de
brasileiros.

Balança comercial registra superávit de US$ 5,9 bilhões
em maio.

CARTA CONVITE
RESULTADO DE LICITAÇÃO

A prova em questão

Preço da batata subiu mais de 150% com a greve dos
caminhoneiros.

as mais comentadas
preços para futura e eventual aquisição de materiais
odontológicos, medicamentos, insumos e outros já está
marcado para o dia 18 de
junho. A licitação é feita pela
Secretaria Municipal de Saúde de Nova Olímpia e tem
como modalidade o menor
preço por item. A abertura
da sessão está prevista para
as 8h. As especificações
detalhadas encontram-se no
edital, que poderá ser obtido
no site www.novaolimpia.
mt.gov.br.
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

A Prefeitura Municipal
de Sinop torna público o
resultado da tomada de
preço nº 3/2018, cujo objetivo é a contratação de
empresa especializada em

serviços de engenharia para
a execução de pavimentação asfáltica, drenagem de
águas pluviais (localizadas
nas ruas no Setor Industrial), sinalização viária
e passeio público para o
m u n i c í p i o. To r n a ra m -s e
habilitadas as empresas
Lenz e Lenz Ltda - ME, que
apresentou proposta no
valor de R$ 612.429,90 e
Fernandes Matos Construção Civil Ltda - ME, que
apresentou proposta de R$
598.272,59. Portanto, se
sagrou vencedora do certame a empresa Fernandes
Matos Construção Civil.
Não tendo prazos recursais
para serem cumpridos, o
processo foi enviado para
correção das planilhas ao
engenheiro responsável, e
depois será homologado.

05/06/2018 - Jovem de Rondonópolis é decapitada em Sonora por rivalidade entre facções
Edson de Sá: Esse é o resultado de um país em que
a educação não é tratada como prioridade.
Ana Paula Valentini: Triste uma mãe ter que ver
um filho (ou filha) assim.
Maria Andréa Ferreira: Deus, consolai os pais que
são os que sofrem. É muito triste.
03/06/2018 - Cuiabana cria campanha online
para ir a competição na China
Luiz Antonio Luizinho: Estamos juntos nessa!
Vladimir Bouret: Se ela precisasse de 7 mil reais
para fazer uma reunião em que algum político fosse
discursar no final, falando de sua intenção de ser
candidato etc., ela teria muito mais que isso. E não
seria dinheiro particular, viria de alguma secretaria
pública.
Bukan Netam: Triste realidade do esporte de luta
em Mato Grosso.
01/06/2018 - Sindipetróleo avisa que redução
do diesel vai demorar mais do que disse governo
Charles Crest: Multa nesses malas!
Fabio Comin: Para aumentar o preço, eles fazem
rapidinho, né? Tudo um bando de sem- vergonhas.
Alberto Cunha Dourado: Esse tal de Sindipetróleo
está de brincadeira. Pensa que o povo é besta. Estão querendo jogar o povo contra o governo, sendo
que eles é que estão burlando a lei. Vai baixar sim
os 0,46 centavos nas bombas ou vão pagar multa
pesada.
30/03/2018 - Mato Grosso implanta novo modelo de sistema prisional
Joacir Inês: Quer dizer – menos tempo presos.
Quanto à ressocialização, é só uma desculpa do governo para se livrar de gastos e jogar os bandidos
de volta para a sociedade.
Jannayna Ferreira: Ao contrário do que muitos
pensam, há pessoas sim que se ressocializam com
o trabalho. Quem realmente trabalha em unidades
prisionais é porque quer mudar de vida. E outra,
infelizmente há pouquíssimas oportunidades de
trabalho.

CENAS DA CIDADE

AHMAD JARRAH

Sem VLT o legado da Copa

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

Mato Grosso e o mundo á

Responsável pelas primeiras rotas de navegação e comércio mato-grossense, a presenç

Juliana Arini e José Lucas Salvani

“D

eus é maior. Deus é
maior. Testemunho
que não há divindade
maior que Deus. Testemunho que não há
divindade maior que
Deus (...)”, são os primeiros versos do Azam, a
mensagem que ecoa cinco vezes ao dia na torre
da Mesquita de Cuiabá.
O chamado para as orações mulçumanas é
uma característica do bairro Bandeirantes, onde o prédio verde com arabescos e paredes de mármore branco
impõe-se na paisagem, visível de
vários pontos centrais da capital.
A mesquita é um dos cartões
-postais cuiabanos, assim com
os restaurantes ‘árabes’, alguns
inclusive citados nos guias internacionais de turismo. A presença
desta diversidade cultura é mais um
exemplo do perfil acolhedor dos matogrossenses, que receberam sem dramas, muitos povos marcados por conflitos étnicos e
culturais.
Divididos entre católicos e mulçumanos, a
presença dos sírio-libaneses em uma região tão
distante de sua terra natal está ligada às quatro ondas de migração que impactaram a vida
de grande parte dos 18 a 38 países do Oriente
Médio.
Ainda no século IXX, os primeiros libaneses que chegaram a Mato Grosso vieram para
fugir da Guerra da Crimeia. Classificados como
‘turcos’ pela população brasileira, na verdade

a grande maioria tinha origem libanesa e síria,
mas por portar o passaporte do Império Turco
-otomano ficaram conhecidos com o nome de
seus opressores.
Foram esses imigrantes que abriram no atual centro de Cuiabá “o quadrilátero comercial
árabe”, entre a Avenida Getúlio Vargas e as ruas
13 de Junho, Generoso Ponce e Galdino Pimentel, onde centenas de lojas dos mais diversos
tipos de comércios deram os primeiros passos
lojistas da capital.
“Meus avós vieram da cidade Zahllen, perto
de Beirute. Todos esses jovens libaneses vieram
para trabalhar no comércio. Meu avô,
Hide Alfredo Scaff, era comerciante
e tinha uma empresa de navegação que fazia a rota entre Cuiabá,
Cáceres, Corumbá e Montevidéu
(Uruguai). Os barcos eram movidos a caldeira, como o Itajaí e
a Filosofina, batizado assim em
homenagem à primeira mulher a
dirigir em Cuiabá”, conta o médico
e poeta Ivens Scaff.
Essas primeiras famílias ocupavam a
região do Porto, concentrados na Rua XV de
Novembro, e do Centro, entre a Rua de Baixo
(Galdino Pimentel) e a Rua Treze de Junho. Alguns dos casarões onde viviam ainda ostentam
os famosos “muxarabis” nas janelas, as treliças
de ferro, característicos elementos arquitetônicos do mundo árabe.
A venda de tecidos e sapatos marcava o
comércio libanês nas ruas de Cuiabá. “A Casa
Mansur (da família Mansur Bunlai) era uma
das sapatarias mais famosas da cidade”, relembra Ivens Scaff. Além desses, outros nomes
conhecidos na cidade vieram neste período de
migração.
Scaff, Bussiki, Gataz,
Feguri, Nadaf, Zahour,
Haddad e Caliz faziam
parte do grupo que se
instalou no Porto. Os
Ahi, Affi e Malouf ficaram no centro. Apesar
das raízes orientais, a
grande maioria casou-se
com mato-grossenses.
“Eles vieram para ficar. Meu pai era filho de
libanês e libanesa e já
se casou com uma cuiabana. A integração foi
muito grande. Tão grande que uma vez uma pes-

soa veio dar um curso de culinária e perguntou o
nome de uma comida cuiabana e alguém falou
kibe”, conta Ivens Scaff.
O Clube Monte Líbano e a Rua Sírio-Libanesa, no bairro Popular, são os símbolos desse grupo. Entre esses, poucos voltaram para sua terra
natal, a grande maioria esqueceu o idioma árabe
e preservou mais a culinária como raiz cultural.
No censo de 1920, os “turcos árabes” correspondiam ao quarto maior grupo de imigrantes
de Mato Grosso, ficando atrás dos paraguaios,
argentinos e portugueses. No caso de Cuiabá, o
maior contingente foi o italiano, seguido pelos
turcos árabes, paraguaios e portugueses.
Os Mutran, Feror e a família Gabriel seriam
os últimos libaneses católicos que chegaram a
Mato Grosso. Quase quatro décadas depois, a cidade recebeu um novo grupo: os mulçumanos. O
comércio central foi repassado para os conterrâneos pelos filhos dos primeiros imigrantes que já
tinham seguido carreira de profissionais liberais,
como médicos e advogados.
A Rua Treze foi tomada pacificamente pelo
comércio dos grupos islâmicos. A inauguração da
Casa Lua Nova seria uma segunda etapa dessa
migração. Hoje, as quase 200 famílias que formam essa comunidade, em sua maioria, vieram
todos da mesma região, o Vale do Beca, entre o
Líbano e a Síria.

califas que o sucederam expandiram a religião
para além dos domínios árabes. Atualmente
estima-se que os adeptos do Islã (submissão à
vontade de Deus) compõem a religião que mais
cresce no mundo, e que tenha até 2 bilhões de
adeptos. No Brasil eles seriam 1,5 milhão.
O islamismo professa a fé no profeta Maomé e apresenta cinco pilares práticos, são eles:
shahada (testemunho de fé), salat (orações
diárias), zakat (caridade aos mais necessitados),
saum (jejum) e hajj (peregrinação a Meca).
“O testemunho da fé é a porta do Islã”, explica
o sheikh Abdussalam Almansori em entrevista

ao Circuito Mato Grosso. “Não há ninguém merecedor de adoração exceto Deus. E Muhammed
é o Seu mensageiro” é a afirmação que marca a
entrada da pessoa no Islã; tal afirmação significa
a crença de que o propósito da vida é servir a
Deus.
O salat é um conjunto de cinco orações que
devem ser feitas diariamente ao amanhecer, ao
meio-dia, à tarde, ao pôr do sol e à noite, buscando fortalecer o ritmo do dia e proporcionando
um pequeno intervalo de paz. Envolvendo o
corpo, mente e alma, as orações acontecem por
volta de 10 minutos.

“Um veio primeiro e foi chamando o outro
que trouxe consigo as suas famílias”, explica
Yesser Dahrouge, presidente da Sociedade Beneficente Muçulmana de Cuiabá. A oportunidade de negócios e o comércio foram os principais
atrativos declarados.
A guerra foi novamente o motivador dessa diáspora entre os mais de 10 mil quilômetros em linha reta que separam Cuiabá do Líbano. A maioria se estabeleceu na cidade como comerciante
em ruas como a 13 de Junho, Galdino Pimentel e
Avenida Generoso Ponce.
Ao contrário do grupo católico, esses novos
imigrantes preservaram suas raízes culturais,
mantendo o idioma árabe. A construção da Mesquita de Cuiabá, em 1975, foi iniciativa dessas
famílias.
Até então havia menos de dez mesquitas no
Brasil, em São Paulo (a primeira construída em
1952) e Londrina, no Paraná. Hoje existem mais
de 100 mesquitas no país, sendo a de Cuiabá uma
das pioneiras deste movimento.
De acordo com o censo 2010, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
existem 35 mil muçulmanos no país, mas algumas entidades islâmicas afirmam que são 1,5 milhão, um número difícil de ser mensurar uma vez
que a grande maioria acaba classificada como
outras religiões pelo censo.

o islã em mAto grosso

D

e origem árabe, a religião teve sua
expansão com o profeta Maomé
a partir de 622 com a criação da
Umma (comunidade de crentes)
na cidade de Medina, onde o Islã
fundamentou as características de religião
-estado.
Segundo a crença mulçumana, Maomé é o
mais recente e último profeta de Deus. Como
figura política, ele unificou várias tribos
árabes, o que permitiu o que viria a ser um
califado, entre a Pérsia e a Península Ibérica.
Após a morte de Maomé (632), os quatro

Já o zakat promove a caridade, acontecendo de diversas formas. Ao fim do Ramadã, por
exemplo, cada muçulmano deve doar 3 quilos
em alimentos para uma pessoa necessitada,
como forma de purificar seu jejum. Ao longo do
ano, espera-se que o mulçumano doe 2,5% de
sua renda anual líquida à caridade.
O hajj obriga que todo muçulmano adulto,
homem ou mulher, que tenha condições financeiras e de saúde deva ir para Meca, cidade
sagrada para o Islã, localizada na Arábia Saudita.
Anualmente, mais de 3 milhões de fiéis vão até
a cidade.
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O EXTREMO-OESTE

árabe, uma ligação secular

ça da cultura e modo de vida do Oriente Médio é uma das marcas registradas de Cuiabá
A história da Mesquita de Cuiabá
revela o esforço dessas famílias para
manter suas raízes culturais. Construída com uma doação feita pelo Rei Faisal, da Arábia Saudita, um pouco antes
de sua morte, a obra levou quatro anos
para ser finalizada.
Os jornais de época revelam que
o projeto foi lançado pela comunidade
mulçumana de Cuiabá em 1975 e concluída em 1978.
Com quarenta anos, o local tornouse um dos difusores da cultura islâmica em Mato Grosso. Junto à mesquita
também funciona uma escola de língua
árabe e de religião. Ali, os integrantes
da comunidade aprendem os versos do
Alcorão, o livro sagrado do povo mulçumano, escrito pelo profeta Maomé.
“Além da Mesquita, houve um esforço para a fundação do cemitério
mulçumano em Mato Grosso. Para
que possamos seguir a nossa tradição
nos ritos funerários”, explica Yesser
Dahrouge.
A inauguração da mesquita foi uma
dos grandes eventos de 1978. Com a
participação do governador do Estado, José Garcia
Neto, dos embaixadores da Arábia Saudita, Líbano,
Gabão, Bangladesh e Paquistão, e dos Sheik Mamom Kabari, Samir Hobaika e Abdulah Murhtar.
Naquela manhã do dia 10 de agosto, a Rua
Baltazar Navarro tornou-se de fato um verdadeiro
pedaço do Oriente Médio em Cuiabá. Carros cercados de homens vestindo as tradicionais túnicas árabes circularam o dia todo por ali, terminaram a cerimônia com um banquete no Clube Dom Bosco, um
dos mais sofisticados
da cidade à época.
Quase quarenta
anos depois, a mesquita nunca foi reformada, mas ainda
preserva a sua beleza
original. Coberta por
tapetes e decorada
com os versos sagrados do Alcorão, todos
os dias os membros
da comunidade islâmica de Cuiabá se
encontram para rezar
voltados para Meca
(Leste), a sagrada
cidade mulçumana,
fundada em 866 d.C.

Os filhos e netos dos homens que a construíram tornaram-se os guardiões do local. “Muitos
voltaram para o Líbano. Mas para nós é uma
honra estarmos aqui, mantendo o local e dando oportunidade para que outros possam orar
e conhecer mais sobre o Islã”, explica Kassen
Morhamed Omais, um dos frequentadores do
local e filho de pioneiros.
A mesquita foi uma forma de os mulçumanos simbolizarem o seu vínculo com Cuiabá.
“Em qualquer local podemos orar, não seria
necessário construir esse templo apenas por
questões religiosas. A ideia era esse símbolo de
que meus pais, avós e as famílias que se empenharam nessa obra queriam deixar um legado
para a cidade e promoverem a integração das
famílias”, diz Kassen.
Em pleno mês do Ramadã (16/5 a 14/6), o
período sagrado de jejum e oração dos mulçumanos, a mesquita se mantém aberta a todos
que queiram conhecê-la. Cercada por quadras
esportivas e um parquinho para crianças, o local é também um centro cultural. A proposta é
que ali seja um ponto de encontro dos sírios,
libaneses e mulçumanos de países como Egito,
Sudão, que escolheram a capital mato-grossense como morada.
No dia 15 de junho, as centenas de cuiabanos mulçumanos que começaram, no dia 17 de
maio, a jejuar e evitar relações sexuais desde o
nascer até o pôr do sol para recitar o Alcorão,
terminam o período sagrado do Ramadã.
Quando a primeira lua crescente de junho
for vista no céu, um banquete anual de mais de
quarenta anos irá reafirmar que ali um pedaço
da cultura sírio-libanesa resiste no coração da
América Latina.

rAmAdã

D

urante o Ramadã, acontece o saum (jejum), um
dos cinco pilares do islamismo. O jejum acontece
somente uma vez ao ano, com os
fiéis se abstendo de comida, bebida
e relações sexuais entre o nascer
e o pôr do sol. Antes da alvorada
e depois do pôr do sol, o fiel pode
digerir refeições normalmente.
Algumas famílias, inclusive, se reúnem à noite para um grande jantar.
O Ramadã é nono mês do calendário lunar seguido pelos muçulmanos. Uma vez que o calendário
é lunar, o Ramadã não é celebrado
nas mesmas datas anualmente, variando sempre, começando cerca de
10 dias mais cedo a cada ano solar.
Em 2018, o Ramadã teve início do
dia 16 de maio n
O jejum é usado como uma
ferramenta de aprendizado e
treinamento de autocontrole e
disciplina. Muitos o enxergam
como um período de sacrifício, mas
ele propõe reflexão, purificação
e renovação espiritual, e faz com
que os muçulmanos fiquem mais
próximos de Allah. Durante o dia,
o fiel realiza as cinco orações exigidas pelo salat (outro pilar) e ainda
pode fazer uma sexta oração caso
ache necessária.
O Ramadã e, em consequência,
o jejum acontece para todos os
muçulmanos, porém, apesar da
exigência, há brechas. Grávidas,
mulheres em período de menstruação ou pós-parto, idosos, pessoas
enfermas, viajantes e adolescentes
antes da puberdade não têm a obrigação de jejuar durante o Ramadã,
mas cada um deles tem regras a
serem seguidas para que a quebra

do jejum possa ser feita.
Aqueles que quebram o jejum
precisam repor os dias perdidos.
Por conta da idade avançada, o
idoso não tem a mesma obrigação.
Logo, por dia de jejum, a família ou
o próprio idoso tem a obrigação de
alimentar uma pessoa necessitada.
Pessoas com doenças terminais
seguem a mesma regra.
Existem duas grandes correntes
do Islã no mundo: sunitas e xiitas.
Em Mato Grosso a maioria da
comunidade é de origem sunita,
apesar de haverem períodos em
que famílias xiitas também vivem
na capital.
A separação teve origem em
uma disputa logo após a morte do
profeta Maomé sobre quem deveria
liderar a comunidade muçulmana.
Hoje, a grande maioria dos muçulmanos é sunita – estima-se que
entre 85% e 90%.
Membros das duas vertentes coexistem há séculos e compartilham
práticas e crenças fundamentais.
Os sunitas se consideram o ramo
ortodoxo e tradicionalista do Islã.
Muçulmanos sunitas se consideram o ramo ortodoxo e tradicionalista do Islã. A tradição, neste caso,
refere-se a práticas baseadas em
precedentes ou relatos das ações
do profeta Maomé e daqueles próximos a ele. Eles veneram todos
os profetas do Alcorão, mas veem
Maomé como o profeta derradeiro.
Os xiitas seriam cerca de um décimo do total de muçulmanos, entre
120 e 170 milhões. Há grandes
comunidades xiitas no Afeganistão,
Índia, Kuwait, Líbano, Paquistão,
Catar, Síria, Turquia, Arábia Saudita
e Emirados Árabes Unidos.

A migrAção libAnesA pArA mAto grosso

A

chegada dos primeiros povos do Oriente Médio a Mato Grosso data do final do século
IXX e início do século XX. No Brasil, esse período coincide com quatro períodos.

1 - domínio otomano (1880-1920)

Caracterizada pela emigração de cristãos descontentes com o domínio turco-otomano e com
a falta de perspectivas econômicas pela alta densidade demográfica, baixa urbanização, industrialização quase nula e agricultura deficiente; movimento reforçado pela ambição de riqueza
fácil a ser alcançada na América – o que de fato foi obtido por grande parte desses pioneiros.
Principais grupos imigrantes: população rural (cristãos) do Monte Líbano, de Zahle, do Vale
do Bekaa e do sul do Líbano.

2: entre-guerras (1920-1940)
Marcada pela emigração de cristãos e muçulmanos buscando melhores perspectivas econômicas e descontentes com a nova configuração do Estado libanês após o término da Primeira
Guerra.
Principais grupos imigrantes: população rural (cristãos e muçulmanos) do Monte Líbano, do
Vale do Bekaa e do Sul do Líbano; cristãos de Zahle, Beirute, Trípoli e cidades do Sul.

3: líbano independente (194-1975)
Caracterizada pela saída de cristãos e muçulmanos, sobretudo de origem urbana, que se deparam com a falta de oportunidade profissional, acentuada pela depressão econômica posterior
à Segunda Guerra e pelos conflitos de origem religiosa e política que ameaçam a integridade
do país a partir de 1958.
Principais grupos imigrantes: muçulmanos e cristãos de Zahle, Beirute,
Trípoli e cidades do Sul; população rural
do Monte Líbano, do Vale do Bekaa e
do Sul do Líbano; nesta época há um
aumento significativo na proporção
dos muçulmanos emigrantes, tanto de
origem urbana como rural.

4: guerra do líbano (19752000)
Motivada pelo conflito militar que
eclodiu a partir do início da década de
1970 e pela busca de nacionalidade
brasileira.
Principais grupos imigrantes: muçulmanos sunitas e xiitas do Vale do
Bekaa e do sul do Líbano; cristãos do
Monte Líbano, Beirute, e cidades do
norte do país.
Motivações principais: falta de perspectivas econômicas devido à duração e
intensidade da guerra; fuga temporária
da guerra propriamente devido a atentados, bombardeios etc.

(Fonte: Gilbert Anderson Brandão / ICHS-UFMT

CIRCUITOMATOGROSSO

JURÍDICO PG 6

CUIABÁ, 7 A 13 DE JUNHO DE 2018

www.circuitomt.com.br

LIVRE OU NÃO?

Zuquim deve julgar pedido de soltura
Documento com o resultado da votação dos deputados está com o desembargador
Alair Ribeiro_Midia News

Allan Pereira, Camilla Zeni e Jefferson
Oliveira

A

pós receber o parecer da Assembleia a respeito da revogação da
prisão do deputado estadual Mauro Savi (DEM), réu na Operação
Bereré, o desembargador José
Zuquim Nogueira deverá decidir
já nesta quinta-feira (7) se solta ou não o parlamentar, que está preso desde 09 de maio no
Centro de Custódia de Cuiabá (CCC).
Segundo a assessoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), o documento, protocolado pela procuradoria-geral da AL, chegou ao judiciário na tarde de quarta-feira (6).
No pedido, a casa requereu o cumprimento da
resolução nº. 108/2010, do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), que determina que “o juízo
competente para decidir a respeito da liberdade ao preso provisório ou condenado será
também responsável pela expedição e cumprimento do respectivo alvará de soltura no prazo
máximo de 24 horas”.
Assim, o deputado já acumula dois pedidos
de revogação no TJMT. O primeiro pedido já
recebeu 16 votos favoráveis de desembargadores para negar a soltura e dois se manifestaram por acolher o recurso em sessão plenária
do dia 24 de maio. O desembargador Marcos
Machado pediu vistas do processo e o julgamento foi adiado para a segunda semana de
junho.
A votação quase cria uma crise entre os
poderes Legislativo e Judiciário mato-grossenses. Para não repetir o mesmo com o deputado Gilmar Fabris (PSD), que também foi
solto em novembro do ano passado por deputados, o desembargador Zuquim alertou que
as assembleias não têm o poder de determinar
de imediato a soltura de um parlamentar, pois
não têm o poder de emitir alvarás de soltura.
A recomendação também veio na decisão que
determinou a prisão de Savi.

A defesa de Mauro Savi também tenta revogar a prisão diretamente em instâncias superiores por meio de mais habeas corpus, mas
um desses pedidos de soltura também já foi
negado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A ministra Maria Thereza de Assis Moura, que
foi a relatora da decisão, pontuou que não viu
urgência para suspender o processo da Bereré
e escreveu que a questão é complexa e demanda “um exame mais aprofundado dos autos”.
O mérito do pedido deverá ser analisado pela
Sexta Turma da Corte.
Savi foi acusado de ser chefe da organização criminosa que estaria instalada no Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O caso
está relacionado à nova fase da Operação Bereré, chamada de Bônus e deflagrada no dia 09
de maio. É estimado que aproximadamente R$
30 milhões foram fraudados e desviados dos
cofres públicos. Segundo o MPE, os valores
repassados à EIG retornavam como pagamento de propina a políticos, agentes públicos e
empresários.
Além de Savi, os advogados Paulo Cesar Zamar Taques e Pedro Jorge Zamar Taques (primos do governador Pedro Taques) e

os empresários Roque Anildo e José Kobori
também foram presos no mesmo dia. Todos já
tentaram revogar a prisão no TJMT e tiveram
seus pedidos negados. Eles permanecem presos no Centro de Custódia da Capital (CCC).
Já a denúncia contra o deputado foi ofertada no dia 16 de maio pelo próprio MPE e, desde então, ele se tornou réu na ação. Além dele,
o presidente da AL, José Eduardo Botelho,
e os deputados José Domingos Fraga Filho,
Wilson Santos, José Joaquim de Souza Filho,
Ondanir Bortolini e Romoaldo Aloisio Boraczynski Júnior e outras 51 pessoas também
são réus na ação. Eles respondem pelos crimes
de constituição de organização criminosa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e fraude
em licitação. Se condenado, pode pegar até 30
anos de prisão.

FABRIS, SAVI E A VOTAÇÃO

O requerimento de soltura do deputado
Mauro Savi foi votado na sessão da AL desta
terça-feira (5). Na ocasião, 14 deputados votaram a favor da liberação, quatro se abstiveram
e cinco estiveram ausentes.
Ao decretar a prisão de Savi, o desem-

bargador Zuquim recomendou à AL que não
fizesse a votação para emitir alvará de soltura em favor do parlamentar, como fizeram
quando o também deputado estadual Gilmar
Fabris (PSD) foi preso no âmbito da operação
Malebolge, que apura a atuação de factorings
como bancos clandestinos por fazer empréstimos fraudulentos para enriquecimento ilícito
e financiamento de campanhas, entre os anos
de 2006 e 2014, a políticos mato-grossenses.
O Circuito Mato Grosso procurou a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do
Estado de Mato Grosso (Sejudh) e questionou se o CCC aceitaria o ofício diretamente
da Assembleia, como foi no caso do deputado
Gilmar Fabris. Por meio da assessoria de imprensa, a pasta disse que não receberia o documento. Assim, a deliberação da AL deverá ser
acatada pelo TJ.
Diante do impasse, os parlamentares ficaram receosos em proceder com a manobra,
alegando que teriam medo de prejudicar o
colega. A procuradoria da AL chegou a entrar com pedido no TJ para garantir a votação,
mas teve o requerimento negado. Ainda assim, o departamento emitiu parecer favorável
à votação.
Diante do impasse entre os poderes, a
manutenção ou revogação da prisão de Savi
permaneceu de escanteio por várias sessões.
Também, a plenária da casa de leis sofreu com
a falta de quórum em várias semanas consecutivas, em outra manobra dos deputados para
driblar votações importantes, como as contas
de 2016 do governo.
Nesta terça-feira (5), porém, após receberem o parecer da procuradoria, os deputados
votaram de forma favorável à soltura de Savi.
Na ocasião estiveram presentes 18 deputados: 14 deles votaram a favor, incluindo Romoaldo Junior, que também figura como um
dos denunciados na Operação Bônus; quatro
se abstiveram, sendo que todos foram igualmente denunciados, e seis deputados não
compareceram.

PÉSSIMO ALUNO

Falso médico estudou odontologia na Unic
Bruno Olímpio Oliveira foi flagrado pelo Conselho Regional de Medicina (CRM) clinicando com diploma falso

O

mato-grossense Bruno César
Olímpio, 32 anos, que apresentou um diploma falso da
Universidade de Cuiabá (Unic)
para comprovar sua formação
no Conselho Regional de Medicina (CRM), foi flagrado na segunda-feira
(4) tentando obter registro para atuar como
médico mesmo sem nunca ter se matriculado
no curso de medicina, apesar de ter estudado
(e não concluído) o curso de odontologia naquela universidade.
A Unic atestou que o jovem estelionatário
fez sim parte do quadro de alunos do curso de
Odontologia, no campus da unidade de Tangará da Serra (distante 242 km de Cuiabá) no ano
de 2009. Porém não renovou sua matrícula e
desde então não tem nenhum vínculo com a
instituição.
Bruno compareceu no dia 6 de março de
2018 no CRM-MT e apresentou seus documentos pessoais exigidos, identidade (RG),
CPF, título de eleitor, certificado de quitação
militar e diploma de formação.
De acordo com as informações contidas
no diploma falso, teria concluído o curso de
medicina em 10 de dezembro de 2017. Esse
documento continha assinatura da pró-reitora
Célia M.C. Galindo e do reitor Altamiro Belo
Galindo, supostamente reconhecendo a formação do falso médico.
Após a entrega desses documentos, o CRM
realizou os procedimentos para verificar a veracidade dos documentos apresentados. Porém, ao entrar em contato com a Unic, foi detectado o indício de falsificação, pois o nome
de Bruno César Olímpio de Oliveira não constava nos registros de formandos do curso de
medicina.
Além disso, foi detectado que o modelo
do diploma não correspondia ao padrão oficial emitido pela Unic. Outro ponto observado
referia-se às assinaturas dos reitores, pois os

nomes dos gestores no diploma já não exerciam mais os cargos antes mesmo da data de
emissão do falso documento.
Em entrevista ao Circuito Mato Grosso,
o vice-presidente do CRM, Gabriel Felsky do
Anjos, afirmou que esses procedimentos de
checagem foram feitos através de envio de
cópias dos documentos apresentados à Unic.
“Nós encaminhamos cópias para saber se tudo
é verdadeiro, se de fato essa pessoa estudou lá.
Tudo é digital”.
Dos Anjos esclareceu que todo processo de
verificação é feito de forma bastante rápida.
“O processo de verificação leva uma semana,
às vezes duas, porque depende da faculdade.
Quando toda a documentação chega ao CRM,
mandamos no dia seguinte para a faculdade,
que o verifica”.
Além disso, o vice-presidente esclareceu
que a primeira checagem feita é pelo nome e
depois pela documentação.
“Primeiro nós mandamos e, se eles não
acharem, aí mandamos a cópia do diploma e
depois a documentação”.
Após os procedimentos, foram detectados
que os documentos apresentados não eram autênticos e toda a atitude fraudulenta se caracterizou em falsidade ideológica.
Nas redes sociais, o estelionatário tem fotos publicadas trajando jaleco branco, com um
estetoscópio e mensagens do tipo “médico,
basta ser sincero, ter caráter e ser honesto”.
Diante dos indícios, o CRM informou o
caso à Superintendência da Polícia Federal
(PF) em Mato Grosso e encaminhou toda a
documentação, que passará por perícia oficial.
Bruno será indiciado por uso de documento
falso e já foi intimado a prestar depoimento na
segunda-feira (11).
Somente após o depoimento e investigação
da PF ele poderá responder como o falso diploma foi obtido.
O jornal entrou em contato com a PF para
saber mais detalhes sobre o caso. Por meio de
sua assessoria, a PF disse apenas que neste
caso a Delegacia de Crimes fazendários fica

responsável.
A reportagem também procurou Bruno
para ouvir a versão dele, mas nenhuma de nossas mensagens enviadas foi respondida.

OUTRO CASO

Ainda na segunda-feira (4), a Justiça Federal, por meio do juiz Rodrigo Bahia Accioly Lins, manteve a suspensão cautelar do
registro profissional do médico Aldione Souza
Cordovil, que atuava como médico cirurgião
no Pronto Atendimento do município de Alto
Paraguai.
Aldione teve o registro suspenso cautelarmente após a instauração de um processo administrativo no âmbito do Conselho Regional
de Medicina de Mato Grosso com a finalidade
de apurar a regularidade de sua inscrição profissional. Ele recorreu da decisão da suspensão, mas teve o pedido negado.
O procedimento foi deflagrado após o pedido de providências da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN), em vista dos
processos de sindicância instaurados naquela
instituição de ensino, que visou apurar indí-

cios de falsidade em documentos apresentados para revalidação de diplomas de curso de
medicina.
Segundo a UFRN, os documentos acadêmicos apresentados seriam falsos, visto que
este nunca fora estudante da Universidad Tecnica Privada Cosmos – UNITEPC, na Bolívia, onde supostamente teria feito o curso de
medicina. O caso também é investigado pela
Polícia Federal.
Após a informação de que Aldione Souza
Cordovil poderia ser um falso médico, o secretário de Saúde de Alto Paraguai, Eduardo
Gomes Silva, registrou boletim de ocorrência
contra o suposto médico, que tentou retornar
ao trabalho mesmo após a suspensão.
Com decisão favorável ao CRM, o suposto
médico terá que entregar à autarquia os seus
documentos de identificação profissional e
abster-se de praticar qualquer ato veiculado à
atividade médica enquanto perdurar a suspensão cautelar de sua inscrição profissional ou
decisão de mérito na presente lide, tudo sob
pena de imposição de multa diária no valor de
R$ 1.000.

reprodução

Por Celestino Carlos
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CHOQUE CULTURAL

Indígena que enterrou bebê viva é presa
Caso chocou o país porque vídeo do resgate da bebê viralizou nas redes sociais
Por Jefferson Oliveira

A

indígena Kutvamin Kamayurá, 57
anos, responsável por enterrar sua
bisneta, uma recém-nascida, viva
na tarde de terça-feira (5), foi encaminhada para a Cadeia Pública
de Nova Xavantina (653 km de
Cuiabá) na tarde desta quarta-feira (6) após passar por uma audiência de custódia no Fórum da
Comarca de Canarana (633 km da capital).
Segundo o juiz Darwin de Souza Pontes, que
acatou o pedido de prisão feito pelo delegado do
município, Deuel Paixão de Santana, é para preservar a integridade física da kamayurá e evitar
conflito com não indígenas, que poderiam tentar
linchá-la, dado o choque social do ato. O delegado, em conversa com o Circuito Mato Grosso,
revelou que a indígena relatou que cortou o cordão umbilical da criança e a enterrou, acreditando que a mesma estaria morta. Kutz foi autuada
pelo crime de homicídio tentado.
“Ao ser detida, a indígena foi ouvida e um representante da Funai acompanhou o depoimento
dela. Ela nos relatou que encontrou a adolescente (mãe da criança) caída no banheiro e muito
sangue próximo e a criança ao lado da vaso, sem
esboçar reação ou choro. Kutz disse que cortou o
cordão umbilical e enterrou a criança acreditando que a mesma estaria morta, e outras pessoas
socorreram a adolescente e a encaminharam ao
médico”, relatou.
“Ela (Kutvamin) passou a noite aqui na delegacia e hoje, ao participar da audiência de custódia, o juiz determinou a prisão preventiva. A
mãe da recém-nascida e a avó da criança também foram ouvidas como testemunhas, mas com
o desenrolar do inquérito será investigado se elas
tiveram participação direta ou não no homicídio
tentado”, completou Deuel.
O delegado informou que tem 10 dias para
concluir o inquérito sobre a tentativa de homicídio contra o bebê. Procurada, a Coordenação
Regional do Xingu informou que somente o

coordenador Kumaré Txicão poderia se pronunciar sobre o caso, porém o mesmo não foi
encontrado.
A recém-nascida se encontra internada no
Hospital Regional de Água Boa e está em observação médica, sem risco de morte. O Conselho
Tutelar da cidade de Canarana também acompanha o caso e já informou que a criança não deverá voltar à tribo de origem, pois ficará em um lar
ou será adotada por alguma família que atender
aos requisitos legais.
A mãe da recém-nascida, uma adolescente de
15 anos, depois de ser ouvida, continuou internada com o estado de saúde debilitado e chegou
a sofrer hemorragia no parto, que acabou sendo
de forma espontânea na residência em que mora
com a família.

UM CRIME, DUAS VERSÕES

O acontecimento chocou não só a população de Mato Grosso como de outros estados,
que logo espalhou a notícia e vídeo do resgate
realizado por policiais militares, em uma residência da Rua Paraná, na cidade de Canarana.
A criança ficou sete horas soterrada e os
próprios policiais, quando buscavam pelo corpo, acreditavam que a recém-nascida estaria
morta, porém ao localizá-la, se surpreenderam
ao ouvir seu choro e rapidamente trabalharam
para tirá-la do buraco, que tinha aproximadamente 50 centímetros de profundidade.
O caso só veio à tona porque a mãe do bebê
apresentou hemorragia durante toda a tarde de
terça-feira e, em razão da necessidade de atendimento médico, a ocorrência foi divulgada.
Uma enfermeira da Casai (Casa de Saúde do
Índio), ao assumir o expediente, soube do caso
e comunicou a polícia e o chefe do Casai. Em
decorrência do tempo, o local foi isolado pela
equipe policial e acionada a Polícia Judiciária
Civil para o trabalho da perícia técnica, solicitada para constatar o óbito. Ao escavar, como
já foi descrito, todos ouviram o choro do bebê.
A indígena Kutz Amin, questionada sobre o

acontecimento, relatou que a criança teria nascido morta por ser prematura, e não comunicou ninguém por ser costume da etnia. Exames
realizados por médicos e peritos deram conta
que a criança se encontra com o peso e tamanho normal e que o depoimento de Kutz acerca
de a menina ser prematura não condiz com a
situação.

INFANTICÍDIO INDÍGENA

Desde o ano de 2007, um projeto de lei tramita no Congresso Federal para tentar coibir
a prática de infanticídio indígena. Um documentário chamado “Hakani”, produzido pelo
cineasta norte-americano David Cunningham,
retrata histórias de infanticídio e também conta
da própria Hakani que nasceu com má formação genética e sofreu tentativa de homicídio
praticada pelos próprios indígenas e parentes.
Devido ao problema de desenvolvimento,
coube aos pais de Hakani sacrificá-la, porém os
mesmos se negaram a praticar o ato e tiraram a
própria vida. Feito isso, a criança teve que ficar com os quatro irmãos e coube ao seu irmão
mais velho matá-la.
O irmão de Hakani a enterrou viva e a crian-

ça passou horas chorando e uma pessoa, ao ouvir o choro abafado pela terra, levou a menina
ao avô. Como membro mais velho da família
o patriarca chegou a apontar uma flecha na direção de Hakani, mas errou o alvo e acertou o
ombro da garota.
Com remorso do que havia feito, o avô de
Hakani acabou tomando veneno de timbó e
tirou a própria vida. Hakani, com apenas dois
anos e meio de idade, passou a viver como se
fosse uma amaldiçoada na tribo e por três anos
teve que sobreviver bebendo água de chuva, se
alimentando de cascas de árvore, folhas, insetos
e ocasionalmente algum resto de comida que
seu irmão conseguia para ela.
Um casal de missionários adotou Hakani,
hoje ela tem 23 anos de idade e participa normalmente de atividades como dança, desenhos
e canto. Alguns indígenas defendem a autonomia das tribos e diz que não são todas que praticam o ato. Olindo Uiré Xavante afirma que têm
que ser respeitadas as tradições.
Um representante da Funai revelou a um
veículo de comunicação que o infanticídio é
comum em cerca de 10% das tribos brasileiras,
ocorrendo cerca de 10 a 20 mortes por ano.

NADA É TÃO SIMPLES

Tradições indígenas são polêmica antiga

Assuntos como infanticídio e enterramento de crianças voltaram à tona após caso de Canarana ocorrido nesta semana
Por Rodivaldo Ribeiro

A

pós o resgate de uma recém-nascida de uma cova rasa no município de Canarana (distante 837 km
de Cuiabá), as polêmicas sobre a
manutenção de tradições indígenas e responsabilização criminal
dos mesmos voltaram à tona. No mais recente
capítulo, o Ministério Público Federal (MPF) e
o Ministério Público Estadual (MPE) decidiram
acompanhar em qual dos dois conceitos se enquadra o caso de Kutvamin Kamayurá, 57 anos,
bisavó da recém-nascida.
Ela, a filha, neta e bisneta são da etnia
Kamayurá, do Parque Nacional do Xingu. Como
a maioria dos xinguanos, eles seguem a tradição
de coisas avessa à cultura ocidental, como enterrar vivas ou matar a bordunadas crianças sem
pai conhecido ou gêmeas. No primeiro caso, diz
uma das teses, estaria incluída a criança, filha de
uma Kamayurá de 15 anos.
Na outra versão, a criança teria caído de cabeça no chão logo que veio à luz, em um banheiro
da casa, razão pela qual a bisavó acreditaria que
a criança já estaria morta e por isso foi enterrada.
Um representante da Fundação Nacional do
Índio (Funai) está em Água Boa, assim como os
promotores da Promotoria da Infância e da Promotoria Criminal. O MPF presta auxílio, para
respeitar as “peculiaridades culturais, o interesse
da criança e a eficiência da investigação”.

KAMAYURÁ

A história do contato dos Kamayurá com a
sociedade não indígena data dos idos de 1884,
com a expedição de Karl Von den Stein. Várias
expedições percorreram a região em visitas intermitentes. Em 1942, com a criação do órgão
federal Fundação Brasil Central e a abertura de
estradas, estabeleceram-se os primeiros acampamentos não indígenas na área. Desde 1946,
os Kamaiurá passaram a ter contatos regulares
com os membros da expedição Roncador-Xingu, liderada pelos irmãos Villas-Bôas. O território deles foi tornado parque nacional em 1961.
A PhD em antropologia Edir Pina Barros
explica que o infanticídio é uma das práticas
de alguns povos, mas não deve ser generalizada a todos, além de só ocorrer em casos muito

específicos. A prática do infanticídio tem sido
registrada em diversas etnias, entre elas estão
os Uaiuai, Bororo, Mehinaco, Tapirapé, Ticuna,
Amondaua, Uru-Eu-Uauuau, Suruwaha, Deni,
Jarawara, Jaminawa, Waurá, Kuikuro, Kamayurá, Parintintin, Yanomami, Paracanã e Kajabi.
“Está dentro do ordenamento moral e jurídico desses povos. A sociedade não indígena é
quem torna isso crime”, explica. Porém, vozes
indígenas como Edson Bakairi também se posicionam contra a prática.
A questão se arrasta desde 2007, quando um
projeto de lei foi apresentado para tentar impedir
a prática. Tal regulamentação não passaria pela
sistemática do Código Penal, que pune crimes
como o infanticídio. Com a aprovação da lei,
ocorreria, de fato, uma interferência direta nas
tribos através dos atos da Funai, para que o órgão impeça a prática. No lugar da retaliação penal, logo, seriam realizados atos administrativos.
A primeira questão que persiste é a absoluta falta de números referentes à quantidade de
mortes indígenas no sistema de infanticídio. Os
homicídios realmente acontecem. E o caso mais
popular aconteceu quando a índia Muwaji decidiu abandonar sua aldeia para salvar a filha.
Muwaji Suruwahá teve uma criança com paralisia cerebral e sua história foi contada no docudrama “Hakani”, do cineasta norte-americano
David Cunningham.
Em 2016, a Funai insinuou que propostas
como a Lei Muwaji tinham a intenção de criminalizar práticas indígenas. Antropólogos que
preferem não se identificar dizem que indígenas
relatam, entretanto, que carregar um deficiente
nas costas dentro da floresta é considerado fardo
de sofrimento para as tribos.
Lembram também que, para eles, a morte dos doentes representa piedade e amor ao
filho. Porém, é difícil encaixar a teoria de piedade nos casos de morte de um dos gêmeos e
dos filhos de relações extraconjugais ou de pais
desconhecidos.
Projeto de lei que define as medidas para
combater “práticas tradicionais nocivas” em sociedades indígenas, em especial o infanticídio,
causa debate e divergências na Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado.
Para os defensores, direitos humanos não podem ser relativizados diante de atos contrários à

vida e à dignidade pessoal. Já os críticos afirmam
que as práticas que se quer combater ocorrem na
sociedade em geral e o país já conta com leis
adequadas para prevenir e punir tais condutas.
Outra antropóloga, Marianna Assunção Holanda, questiona a validade do projeto porque
entende que a iniciativa estigmatiza e discrimina
um grupo populacional, além de também lembrar que povos indígenas já estão submetidos à
legislação nacional, podem ser julgados e punidos como qualquer outro cidadão diante de casos
de infanticídio, maus-tratos a crianças e mulheres ou qualquer outra forma de violação.
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JANAINA RIVA

“Ser governadora redimiria erros do meu pai”
Por Celestino Carlos e Rodivaldo Ribeiro

A

lém de ser a única mulher eleita
para a 18ª legislatura, Janaina
Riva (PMDB), 28 anos, foi
também a segunda parlamentar
mais votada do estado, com
48.171 votos, e a mais jovem
eleita nesse pleito. Mãe de dois filhos (Sophia
e José), Janaina nasceu no dia 27 de janeiro
de 1989 no município de Juara e mudouse com a família aos 6 anos de idade para
Cuiabá, quando o pai, José Geraldo Riva,
venceu a primeira eleição para deputado
estadual. Na capital, completou os ensinos
fundamental e médio. A paixão por Juara
fez com que aos 16 anos ela voltasse à sua
terra natal, onde permaneceu por mais
dois anos. Por conta da ausência de uma
instituição de ensino superior na cidade,
Janaina novamente retornou a Cuiabá para
fazer faculdade de direito, curso no qual se
formou em 2011. Política nata, começou cedo
sua atuação e desde adolescente participava
das juventudes e militâncias partidárias. Sua
primeira atuação foi na Juventude 45 Graus,
do PSDB, idealizada por Dante de Oliveira,
quando ainda nem votava. Posteriormente
passou pelo PTB e pelo PP, quando assumiu e
coordenou a juventude da campanha a prefeito
do então deputado Walter Rabelo. É opositora
do governo Pedro Taques (PSDB) e sempre
divulga em suas redes sociais diversas críticas
e denúncias de irregularidade. Janaina abriu
as portas do seu gabinete e contou ao Circuito
Mato Grosso um pouco do descontentamento
com a atual gestão. Confira a conversa na
íntegra.

serem pessoas que têm uma restrição total ao
nome Pedro Taques. E chegaram até a assinar
um manifesto contra ele, inclusive o vice-governador. Então, são pessoas que tinham uma
proximidade muito maior com ele, por isso,
eles podem falar desse perfil pessoal, desse que
eles conhecem e talvez eu não, de ter sido uma
pessoa durante a eleição e de hoje ser outra. O
que eu tinha era uma esperança, uma expectativa de que ele seria um bom administrador,
eles não: pensavam e tinham convicção porque
diziam conhecer a pessoa do Pedro Taques e
depois viram que não era o mesmo. Quando
ele perde o Pivetta, que seria seu coordenador,
foi seu coordenador-geral e o Pivetta encerra
na transição, você já vê que ele não era aquele
produto que ele vendia ser.

Circuito Mato Grosso: Qual o tamanho
de sua decepção com o governo Pedro Taques?
Janaina Riva: Essa decepção com a
gestão Taques é tanto como
cidadã eleitora mato-grossense
quanto como parlamentar. Não
é uma exclusividade minha.
“Eu considerava
Talvez, hoje, metade da população (não sei quantos por
também
cento daqueles que votaram
que fosse
nele) se sente decepcionada
com a forma dele fazer gestão,
ser um
com a forma do Pedro Taques
governo
administrar.

CMT: Como a senhora
avalia a atual gestão?
J.R.: Não dá para falar que
o governo foi feito apenas por
erros, mas que foi um governo
marcado por erros. Mas sem
dúvida teve alguns acertos e
alguns avanços. Eu colocaria
aí algumas pessoas e alguns
cargos que foram preenchidos
por técnicos e que fizeram,
sem dúvida, algumas transforrevelação
mações para melhor dentro do
CMT: A senhora também
para o
nosso Estado, através de leis e
foi uma das pessoas que acrecomportamentos. Então, acho
ditavam nele?
Estado”
que algumas coisas tiveram
J.R.: Eu, quando cheguei à
avanço sim, não foram apenas
Assembleia, não fui diferente.
Depositei a mesma fé e crença, pela postura erros. Os avanços, nós podemos colocar, foram
dele, por saber que se trava de um homem no sentido de ter uma visão de planejamento
inteligente, um homem extremamente culto, de Mato Grosso, não falando para o futuro,
um constitucionalista, uma pessoa que vendia mas você passar a ter acesso à situação real do
muito bem a transparência, pregava o combate Estado. A gestão do Pedro trouxe isso, hoje nós
à corrupção de forma muito incisiva. Então, eu temos mais noção de números, de como está a
considerava também que fosse ser um governo situação de Mato Grosso. Talvez ele peque no
revelação para o Estado, que fosse um choque planejamento e isso é um fato desfavorável à
de gestão, um modelo. Porém, a forma dele sua gestão. Há três anos estamos falando que
administrar, o desrespeito com o parlamento, tem crise, que ele identificou. E aí os secrea dificuldade que ele tem de ouvir as pessoas, tários identificaram a crise, mas não foram
a dificuldade de debater com tranquilidade, de capazes de conseguir fazer um planejamento
acatar boas ideias, de ignorar, talvez, alguns para que nós saíssemos dela. O Pedro é muito
comentários que possam não agregar à gestão, centralizador, isso dificulta muito, então, acho
fez com que Taques passasse a ser uma figura que na gestão existiram pessoas ali que querejeitada dentro da Casa, não apenas por mim, riam fazer a diferença, mas não conseguiram
mas por outros parlamentares. Alguns que fa- fazer. Foram colocadas as pessoas certas, mas
zem até parte da base dele, mas que têm essa elas não tiveram oportunidade de fazer o que
insatisfação quanto ao trato com os deputados. almejavam, tanto é que a maioria saiu.
CMT: No âmbito pessoal, a senhora
também é contra o governador?
J.R.: No âmbito pessoal, isso já não existe,
nunca existiu, na verdade. Ao contrário, acho o
Pedro Taques cidadão um homem inteligente,
muito perspicaz, um homem... não é à toa que
virou governador do Estado, então não pode
ser subestimado de forma alguma. Mas, como
gestor, eu acho que ele não tem esses requisitos que são essenciais, que é saber dialogar,
saber debater, você ter facilidade de transitar,
acho que isso é uma coisa que para o Pedro
é o oposto dele, acho que isso é a maior dificuldade, mas pessoal e particularmente eu não
tenho nada contra.
CMT: Pedro Taques foi se tornando
um outro personagem desde a época das
eleições, segundo Zeca Viana. A senhora
também acredita que antes o governador era
uma pessoa e depois que assumiu o poder se
transformou em outra?
J.R.: Eu nunca tive uma visão diferente
do Pedro Taques quando se fala em arrogância, prepotência. Isso eu sempre via, mesmo
de longe. O que me assusta ainda mais é ver
pessoas que eram tão próximas a ele, como
é o caso do próprio Zeca Viana, do Alan
Malouf, Otaviano Pivetta, Mauro Mendes,

CMT: Quais foram essas pessoas do governo que tiveram intenções positivas e não
conseguiram fazer e saíram?
J.R.: Vamos citar aí o Mauro Zaque, que
foi um bom exemplo: fez uma boa revolução
na segurança, mas quando ele tentou avançar
para o Detran, se deparou com aquela questão
do escândalo da instituição e não conseguiu fazer a revolução que queria fazer. Fabio Galindo foi um bom secretário de Segurança. Parece
que o Pedro Taques, enquanto governador,
nunca gostou das pessoas que se sobressaíam
dentro da sua gestão, ele sempre fez questão
de ser o centro das atenções e acho que este
seja um dos seus maiores defeitos, de não ter
delegado mais, de não ter deixado que seus
secretários pudessem agir.
CMT: Quais foram os maiores erros de
Pedro Taques?
J.R.: O Pedro errou muito no trato com
os servidores públicos, ele não soube fazer
o diálogo necessário, não soube conversar.
Talvez este seja um dos maiores erros dele,
o mais fatal. Além disso, também o de não
ouvir os políticos experientes, até porque essas
pessoas são capazes de dizer como você pode
acertar e como você pode não errar melhor
do que os novatos, isso é óbvio, até mesmo

pelo conhecimento que eles têm. De tudo,
o principal erro foi, sem dúvida, o diálogo.
Mais do que a corrupção, mais do que a falta
de gestão, isso é o desdobramento de você não
ouvir que já passou por isso, quem já esteve lá,
de você não conversar, não dialogar. Taques
ficou tanto no revanchismo, denuncismo, que
acabou esquecendo de administrar.
CMT: Sobre os esquemas de grampos em
Mato Grosso, quem a senhora acredita que
tenha sido o grande mentor?
J.R.: Eu afirmo com toda certeza que foi
ele, Pedro Taques, o grande mentor dos grampos, como eu tenho certeza que sou mãe do
José e da Sophia, e ele nunca fez nada com
relação a isso. Por exemplo, se ele tivesse uma
ideia de que estou manchando ele falando isso,
poderia muito bem me acionar na justiça. Mas
é nítido, claro, óbvio, que foi ele quem fez isso.
Um governador que se dá ao trabalho de fazer
isso, com tanto problema que tem em Mato
Grosso, mostra o quanto é pequeno, perto do
que ele poderia ter sido.

assumir o Poder Executivo?
J.R.: Ninguém assumiu o Estado com
tanta moral como Pedro Taques, ele era
idolatrado, era uma pessoa aplaudida de pé,
ele tinha aquela credibilidade para pegar os
deputados, pegar todo mundo que ele mesmo
fala que era corrupto, que tinha se corrompido, e ter moralizado, ele era o único que
tinha condição de fazer isso. Os outros eram
políticos de carreira, o Blairo Maggi, quando
assumiu, não tinha o apoio da Assembleia,
diferente de Taques. Agora, o Pedro assume
com a maioria dos parlamentares junto com
ele, Pedro assume fazendo a mesa diretora
que o Blairo não conseguiu fazer, ele assume
com o poder do povo e com cheque em branco
que ele podia preencher. Então, por isso, ele
é muito penalizado hoje, porque ele é o único
que tinha condições de fazer e não fez. Era o
momento do Pedro Taques, ele era a estrela de
Mato Grosso e foi se ofuscando e se apagando.

CMT: Quais seriam os candidatos que a
senhora acredita que podem assumir o governo e mudar essa realidade problemática?
CMT: Taques afirma que os problemas
J.R.: Primeiro, eu acho muito importante a
de sua gestão são porque os
renovação do Executivo. Reeleigovernadores anteriores a ele
ção é uma coisa com que eu tenho
não fizeram. Isso se justifica?
dificuldade. Não apenas eu, mas
“Era o
J.R.: Não, claro que não
todos aqueles que já passaram e
momento do
se justifica. Eu tenho certeza
presenciaram a reeleição já viram
que atrapalha, sim. É claro que
Pedro Taques, o quanto isso não beneficia em
tudo aquilo que foi feito de
nada o município e o governo do
ele era
errado prejudica. Porém isso
Estado. Eu acho que novidade é
não atrapalhou apenas ele, atrasempre boa, mas seria prepotêna estrela de
palhou todos os governadores
cia minha colocar um ideal para
Mato Grosso e Mato Grosso, é uma discussão
que passaram, mas nem por
isso passaram todo o mandato foi se ofuscando ampla. Porém, como mato-groscolocando a culpa no passado e
sense, desejaria um governo que
esquecendo de fazer um plano e se apagando” trouxesse paz para o Estado. Paz
para o futuro. Um governo que
econômica, política, e o mais
triplica, quadruplica renúncia
importante: viver em um Estado
fiscal não pode ficar colocando a culpa nos
sem essas frequentes denúncias de escândalos.
gestores que passaram. Um governo que
A gente viveu isso com Silval e continuamos
tem dificuldade em sentar com os hospitais
com Pedro Taques, precisamos mudar isso
filantrópicos, que enfrenta greve, como Pepara uma pauta positiva.
dro Taques enfrentou, não é apenas culpa do
passado, é muito mais culpa dele do que de
CMT: A deputada tem o desejo de ser
qualquer outra pessoa. Quem coloca seu nome
governadora um dia?
à disposição do Executivo tem que saber que
J.R.: Tenho, mas tenho este desejo e semtoda responsabilidade daquilo que foi feito,
pre falo isso, para todas as pessoas, eu tenho
daquilo que ele fizer, daquilo que seus aseste desejo, mas não tenho este desejo se for
sessorados e secretariados fizerem, vai recair
para passar pelo que o Pedro Taques está
sobre ele. Talvez o Pedro, quando se colocou
passando. Eu quero chegar em um momento
como candidato a governador, era muito mais
preparada, em que tenha muito mais bagagem.
senador e não sabia a responsabilidade que ele
Eu tenho vontade de ser governadora se eu
estava assumindo. Quando ele passa a falar
tiver governabilidade, seu tiver credibilidade
que é culpa do passado, se o Silval também
e conseguir chegar a ter uma Assembleia do
assumiu um governo que já tinha indícios de
meu lado, não pelo que estou dando, mas
escândalos e corrupção na gestão de Blairo
pela confiança naquilo que vou fazer. Então,
Maggi e não foi diferente com o próprio Mase for para ser governadora, não quero passar
ggi. Ele também assumiu um governo em que
vergonha como Pedro Taques está passando,
existiam indícios de corrupção no governo
eu quero ser uma governadora para ficar, como
anterior. Ou seja, a corrupção no nosso país é
Dante de Oliveira ficou, uma figura da qual as
cultural e histórica, nenhum dos governadores
pessoas têm uma boa lembrança.
que assumiram Mato Grosso assumiu sem ter
escândalo de corrupção.
CMT: Seria uma forma de redimir seu
pai?
CMT: Faltou recurso financeiro nos
J.R.: Eu sempre falo que eu quero se
cofres?
governadora para redimir aquilo que meu
J.R.: Depois de quatro anos, o Estado
pai viveu dentro do Estado, aquela cultura
duplicou a sua arrecadação, Mato Grosso vai
de corrupção que muitos atribuem a mim até
fechar a gestão do Pedro Taques tendo duplihoje. Eu ainda pago o pato pelo sobrenome,
cado aquilo que ele pegou do Silval. Eram
as pessoas ainda vinculam tudo isso a mim.
R$ 14 bilhões quando ele deixou o governo
Então, acho que eu teria uma oportunidade
muito grande de fazer um trabalho diferene Taques vai fechar em uma média de R$ 28
te, de mostrar que posso ser diferente. Eu
bilhões de arrecadação. Não tem como você
seria capaz de fazer um governo ouvindo as
falar que um Estado deste é inviabilizado. O
pessoas, com um secretariado experiente,
que faltou foi gestão, reforma administrativa,
sendo capaz de admitir onde eu peco, onde
reforma tributária, então a responsabilidade
eu preciso melhorar. Então, eu tenho sim o
muito maior foi dele.
sonho de ser governadora, mas quando estiver preparada para ser. Você ser Executivo
CMT: Por que Pedro Taques era tido
é uma construção.
como a pessoa com mais credibilidade para
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MASTER NERD

Evento nerd movimenta Cuiabá
Nova edição acontece nos dias 9 e 10 de junho no colégio Master, destinada a comunidades

Por José Lucas Salvani

N

o próximo final de semana,
nos dias 9 e 10 de junho, acontece a quarta edição do Master
Nerd, evento destinado à comunidade nerd e otaku cuiabana. Um dos
mais tradicionais e famosos na região, o
Master Nerd é realizado no Colégio Master, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, sentido Centro. A entrada é
gratuita e 2 mil ingressos foram disponibilizados online, dando acesso aos dois
dias do evento, mas já estão esgotados.
Com o crescimento do evento ano
após ano, várias novidades estão previstas para esta edição, como um jogo ao
melhor estilo Passa ou Repassa, sobre
abertura de animes e desenhos animados; também haverá outras gincanas. Os
amantes de colecionáveis podem ficar
tranquilos porque o evento ampliou sua
exposição, com peças raríssimas. Quadrinhos, caricaturas e espaço para a troca de
figurinhas também são
presença garantida.
Também é bom preparar o bolso, porque a
feira nerd conta com vários artigos da cultura
pop à venda. Miniaturas,
action figures, camisetas,
colares e anéis devem ser
vendidos durante os dois
dias, enquanto durarem
os estoques.
Em atividade há quatro anos, o Master Nerd,
em sua edição anterior,
contou com aproximadamente 5 mil pessoas durante os dois dias. Por conta do
grande número de pessoas circulando, a
organização optou por reduzir para 2 mil
o número de pessoas. A mudança acontece visando melhorar a experiência de
quem participa da feira. Os ingressos estão esgotados e não há previsão de disponibilização de novos.

K-Pop

Um dos carros-chefes do Master Nerd,
o k-pop (música pop sul-coreana) marca
presença por meio de concursos para os
grupos covers de dança da região há algumas edições. Somente neste ano são quase 100 inscritos, divididos nas categorias
Iniciante, no sábado, e Pró, prevista para
acontecer no domingo, com a participação

de grupos consagrados pela comunidade kpopper cuiabana, como
Je-il, Mad Fox e A.ngels.
“O primeiro Master Nerd era
um evento muito mais ligado ao
videogame e ao cosplay do que às
outras atrações, que eram apenas
complementares. Desde 2016, o
k-pop tomou muito espaço dentro
do evento. Então, a parte de dança, da cultura oriental, ganhou um
espaço muito grande [no evento].
A principal mudança da primeira
edição para esta quarta é esse esforço em valorizar o pessoal que
é amante da cultura oriental, seja
ela coreana ou japonesa”, explica
o professor Bidu, um dos organizadores, em entrevista ao Circuito
Mato Grosso.
Por conta da grande procura nesses últimos anos, nesta edição o evento ganha uma
“sala k-pop” — a entrada custará R$ 5. Tivemos a oportunidade de conversar com Gillian
Jefferson, que participou da pré-organização

personagens que tanto amam ou somente
usam adereços que remetem a tal personagem. Em eventos deste porte é comum encontrar cosplayers, aqueles que se dedicam
a reproduzir do zero o visual de determinado personagem, e alguns chegam à casa dos
milhares quanto aos gastos. Já são tradicionais no Master Nerd os desfiles de cosplay,
organizados pelo Grupo Kazejin. Neste ano,
não seria diferente e mais uma vez o evento
promove o desfile. Como é de praxe, há premiação em troféu e brindes aos três primeiros colocados.

Ingresso solidário

desta sala, e ele garante algumas novidades
para este ano.
Entre elas estão as atividades que rendem
premiação em artigos oficiais de alguns grupos do momento; tais atividades envolvem
sorte, conhecimento e dança. Também estará
disponível um espaço para fotos com o tema
da sala, neste ano, “Cherry Bomb”, do grupo
masculino NCT, uma das grandes apostas do
gênero no momento. O evento também promove o “random play dance”, em que músicas são tocadas no modo aleatório de forma
a surpreender os participantes para saber
quem consegue realizar a coreografia de tal
canção.

Desfile Cosplay

Os mais aficionados pela cultura nerd se
aventuram em reproduzir fielmente alguns

Em parceria com o Hospital de Câncer de
Mato Grosso, o ingresso deste ano é solidário. Para entrar no evento, além do ingresso,
o indivíduo precisa doar alimentos que serão revertidos para o hospital. Apesar de o
ingresso dar acesso aos dois dias do evento,
quem optar por ir a ambos os dias precisa
realizar doações nos dois dias. A lista de alimentos que o hospital precisa inclui biscoito, creme de leite, extrato de tomate, nutren
e suco concentrado.
Ainda é possível entrar no evento com ingresso VIP de uma forma tão solidária quanto a doação de alimentos. O pequeno Thailon
Rubens Machado, de 3 anos, tem leucemia
e está internado na Santa Casa de Cuiabá,
precisando da doação de sangue por conta
do tratamento; ele precisa de duas bolsas
de plaquetas por dia, o que representa oito
doadores. Aqueles que doarem e desejarem
ir ao Master Nerd têm acesso VIP; é preciso
comprovar a doação para ter o acesso.

Cultura nerd na região
A comunidade nerd mato-grossense
cresce e fomenta a cada ano os novos ou
já consagrados eventos. “O Master Nerd
acabou contribuindo para que outros
eventos em outros espaços pudessem ser
realizados. Isso é bem legal, a gente tem
muito orgulho disso, inclusive”, revela
Bidu.
Somente no primeiro semestre de
2018 foram três eventos. Além do Master
Nerd, que acontece no próximo final de
semana, a comunidade ainda pôde contar
com o gratuito IF Comic e o recente, também gratuito, VG Shopping XP.
Bem contido, o IF Comic, em sua segunda edição, foi organizado pelos próprios alunos do curso técnico em secretariado do Instituto Federal de Mato
Grosso, dando enfoque à cultura asiática,
com apresentações de k-pop e karatê – o
evento aconteceu em fevereiro.
Já o estreante deste ano, o VG Shopping
XP apostou em abril em tudo que a comunidade nerd e otaku da região adora. Houve campeonatos de futebol virtual, League
of Legends, mesas de RPG, vendas de produtos e, claro, o arroz de festa, k-pop.
O estilo musical, aliás, foi o maior destaque do evento, contando com apresentações de 10 grupos covers de dança e a
presença do youtuber e cantor Iago Aleixo, ex-membro do grupo Champs e atual
membro do grupo Wibe, famoso entre a
comunidade kpopper do Brasil. O cantor
ainda realizou um workshop de dança
para os mais aventureiros no gênero.
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CAMPEONATO ESCOLAR

Vôlei de MT é ouro e prata no Brasileiro
Acostumadas com o pódio, equipes cuiabanas conquistam título inédito em campeonato realizado em Goiás
Por Camilla Zeni
Com Assessoria

U

m título inédito para
Mato Grosso foi conquistado no mês de
maio pelas equipes
representantes,
no
voleibol estudantil. Disputando o
Campeonato Brasileiro Escolar pela
primeira vez, os times feminino e
masculino de vôlei fizeram bonito e ocuparam
os primeiros lugares do
pódio no torneio realizado em Goiânia entre 17 e
25 de maio. Organizado
pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar
(CBDE), o campeonato
reuniu as equipes de todos os estados, vencedoras das disputas estaduais ainda em 2017.

Em Goiás, a equipe feminina disputou a final contra o Ceará e venceu
por 2 sets a 0, ganhando, portanto, o
troféu de ouro do campeonato. Antes, as meninas já haviam superado
todas as adversárias. No caminho, a
equipe derrotou Goiânia por 2 a 0 e
Sergipe por 2 a 1. Na semifinal, reencontrou as donas da casa e, mais
uma vez, levou a melhor, novamente
ganhando por 2 a 0.
A equipe masculina
de Mato Grosso também
chegou à final, a qual disputou contra Goiás. Na
última disputa, porém,
os donos da casa levaram
a melhor. Ainda assim,
os meninos não voltaram
com as mãos abanando e
também trouxeram título
inédito para Mato Grosso ao subirem na segunda posição do pódio.

A próxima disputa da equipe deverá ser o campeonato cuiabano, de
olho no campeonato estadual, para,
novamente, representar Mato Grosso. “O foco são os campeonatos nacionais. O próximo são os Jogos da
Juventude, que a etapa nacional final
é em novembro”, comentou o treinador Márcio Sobhie, responsável pela
equipe.
O bom resultado, porém, não caiu
do céu. O treinador destacou o treino intenso pelo qual passam todos
os jogadores. Os times ganhadores
são compostos por 12 e 14 alunos do
Colégio Isaac Newton, com idades
entre 15 e 17 anos. “Nós treinamos
todos os dias, com uma hora de musculação, que é a preparação física, e
duas horas com bola. Desde janeiro
estamos nos preparando para as competições”, comentou Sobhie.
“Quando recebemos a vitória, foi
muita festa, muita comemoração,
mas é o início de um trabalho. As
equipes não estão totalmente prontas, porque estamos em um começo
de ano. Ainda temos muito trabalho”,
completou.
Além de um trabalho focado em
quadra, o treinador destacou a estrutura oferecida aos atletas para que
tenham bom desempenho não apenas
nos jogos, mas também nas aulas. Segundo ele, além de psicólogos, fisioterapeuta e tira-dúvidas, os jogadores
que não têm condições de estudar na
escola participam de um projeto de
bolsas que concede descontos.
Nas quadras da escola, revelou
o treinador, os jogadores apresentam muita habilidade, alguns até
com condições de representar o país,
como já aconteceu. “Habilidades
eles têm. Vai do esforço de cada atle-

ta e do condicionamento físico também”, sintetizou.
Para participar das equipes de
vôlei também há duas formas: uma
é a escolinha de esportes da instituição, que funciona o ano todo e é
aberta à comunidade; outra manei-

ra de estar na equipe é participar da
seletiva anual, que geralmente acontece entre novembro e dezembro.
Ela é aberta para todo o estado e é
através dela que muitos jogadores
são selecionados para comporem a
equipe do ano seguinte.

Confira a lista de premiações da equipe no Campeonato
Brasileiro Escolar:
2010 - Campeão Masculino
2011 - Vice-campeão Masculino
2012 - Campeão Masculino
2014 - Campeão Masculino
2016 - Campeão Feminino
2016 - Vice-campeão Masculino
2017 - Vice-campeão Feminino
2017 - 3° Lugar Masculino
2018 - Campeão Feminino
2018 - Vice-campeão Masculino
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ROTAM FAZ 17 ANOS

Maior batalhão tático do Estado
Inicialmente criado com o nome de Rondas Ostensivas Tático Metropolitano, tinha efetivo de um pelotão
Por Jefferson Oliveira

C

riado com o objetivo de apoiar
o policiamento ostensivo e atuar onde a polícia comum tinha
dificuldades em enfrentar a criminalidade, o batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel
(Rotam) teve seu início no dia 21 de junho de
2001, por meio da portaria 005/PM3/2001 assinada pelo então comandante-geral da Polícia
Militar na época, coronel José Maria Ribeiro
de Morais.
Inicialmente criado com o nome de Rondas
Ostensivas Tático Metropolitano, tinha um
efetivo de um pelotão e reunia os policiais que
já possuíam cursos de aperfeiçoamento em
atividades táticas e a primeira sede da unidade
foi no bairro Bosque da Saúde, na capital. No
ano de 2003, o comandante-geral incorpora à
Rotam o Comando de Ações Rápidas (CAR)
que é o policiamento motociclístico, aumentando o efetivo da unidade.
Em 2004, a Rotam se torna companhia e
passa a ser subordinada ao Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Já em 2006,
visando ao crescimento da capital e se consolidando como unidade especializada, a Rotam
realiza o primeiro curso de especialização em
Força Tática (CEFT). Dois anos depois, a unidade realizou o segundo curso de especialização em Força Tática denominado Curso de
Operações Rotam (COR), cujo nome é utilizado até hoje nos cursos.
No ano de 2008, a Rotam passa a ministrar o
curso de especialização em motopatrulhamento

tático (CEMPT). Mesmo diante da eficiência
e atividades táticas desenvolvidas em 2009,
o então comandante-geral da PMMT, coronel
Antônio Benedito de Campos Filho, desativa
a Rotam e incorpora os militares da unidade à
Força Estadual de Segurança Pública.
Na época da desativação da Rotam, gerou-se uma polêmica com a população que
apoiava a manutenção da unidade. O coronel
Campos Filho informou que a criação da Força Estadual era baseada nos moldes da Força
Nacional de Segurança Pública (FNSP, criada
em 2004) e iria reunir em uma mesma unidade
militares da Força Tática, Rotam e agentes da
Polícia Civil (PC) que atuariam em operações
por todo o território mato-grossense.
“Teremos uma grande tropa de patrulhamento seguindo uma mesma conduta não só
com relação ao número de viaturas na rua, mas
também a unificação do modus operandi”,
afirmou Campos Filho, na época. Além de desagradar grande parte da população, a desativação da Rotam desagradou parlamentares da
Assembleia Legislativa do Estado.
Alguns deputados como Roberto França,
Guilherme Maluf, Carlos Brito e o ex-apresentador de programa policial Walter Rabelo, se
mostraram insatisfeitos com a medida tomada
pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e comandante-geral. Na avaliação
deles, a população ficaria exposta à violência
e os números relacionados à criminalidade aumentariam em Mato Grosso.
Em 2010, o ex-governador Blairo Maggi
nomeia o coronel Osmar Lino Farias como
comandante-geral da Polícia Militar e uma de

T

da desenvolve o projeto Jiu-jitsu Rotam, que
visa prevenir e afastar crianças de situações de
vulnerabilidade social e estimular a capacidade criativa dos menores.
Buscando uma aproximação com a comunidade, a Rotam ainda oferece à população
uma hora e meia de educação física, com profissionais da área e instrutores policiais que
orientam os participantes a manterem um estilo de vida mais saudável, com orientações
de atividades físicas e alimentares, realiza o
Arraiá Rotam, que terá sua quarta edição este
ano, e também organiza o ‘Rotam Extreme’,
uma prova com 12 obstáculos que, ao longo
dos cinco quilômetros de percurso, exige condicionamento físico e preparo psicológico dos
participantes.

ORIGEM POLICIAMENTO TÁTICO

LADO SOCIAL
endo em vista desmistificar a fama
de violência ou truculência com que
a sociedade via a Rotam, o batalhão
abriu as portas para a comunidade e
passou a desenvolver projetos sociais a fim de
aproximar as pessoas da unidade e conhecer de
perto os policiais e perceberem que ali atuam
homens e mulheres que têm família, filhos,
compromissos diários assim como qualquer
outra pessoa.
Em 2013, o cabo da Rotam Roderiky Cardoso criou o projeto Jiu-Jitsu Rotam que atende
gratuitamente crianças a partir de 6 anos: “Eu
já era atleta de jiu-jitsu e havia no batalhão
a necessidade de se criar um projeto social e
tínhamos que abrir a porta da Rotam para a
sociedade. Além da criação da Fanpage para
mostrar o trabalho, houve também a criação
do Jiu-jitsu que existe há cinco anos”, informou
Roderiky.
O projeto inicialmente atendia somente
crianças carentes, principalmente da região do
Praeiro e Dom Aquino, porém hoje os atletas
são diversificados e de diferentes classes sociais. Atende alunos de Cuiabá e Várzea Grande,
devido ao crescimento e reconhecimento das
atividades. Além de ensinar a arte marcial, o
projeto cobra disciplina, respeito e educação
dos alunos que frequentam as aulas.
“Muitas mães de alunos nos procuram para
agradecer que depois que o filho começou a
frequentar as aulas o comportamento dele
mudou tanto em casa quanto na escola, se
tornou mais atencioso, disciplinado, passou a
respeitar os pais; crianças que eram tidas como
problemáticas hoje são vistas como exemplo”
salientou o cabo Roderiky.
Em cinco anos, já são mais de 50 competições e 500 medalhas entre Estaduais, Opens,
Mundiais e, neste ano, o primeiro Campeonato
Brasileiro.
Conduzido pelo Cabo Roderick Cardoso e
o soldado Victor Paz, o projeto está inscrito
na Vara de Proteção da Infância e Juventude do estado e município, e a expectativa, a
partir da ampliação da academia, é começar a
atender 500 atletas e prestar cerca de 20 mil

suas primeiras ações à frente da instituição foi
reativar a Rotam e a transformar em batalhão,
tendo em sua composição três companhias,
sendo elas de patrulhamento tático, controle
de distúrbios civis e CAR.
Ainda no mesmo ano, o batalhão ganha
uma sede própria localizada no bairro Dom
Aquino na capital e, em virtude da Copa do
Mundo, realizada no Brasil em 2014 e teve
como uma das subsedes Cuiabá, a Rotam realiza o 1º curso de especialização em controle
de distúrbios civis, sendo um marco das operações de choque no Estado.
O batalhão, que hoje pertence ao Comando
Especializado (Cesp), conta com 160 policiais
servindo a unidade e, além do atendimento de
ocorrências mais complexas no dia a dia, ain-

atendimentos ao mês. Além das aulas, os alunos
também recebem acompanhamento médico,
nutricional e psicológico que mudam vidas.
Assim como em 2017, este ano acontecerá
o 4º Arraiá Rotam, no dia 16 de junho, e toda
a renda do evento será doada ao projeto de
jiu-jitsu do batalhão. O evento é aberto a toda
a comunidade que queira participar, é uma realização do Grêmio Recreativo da Rotam, e além
de trazer a população para dentro do batalhão
também irá reverter o dinheiro arrecadado para
um projeto tão importante que é o jiu-jitsu.
Este ano, além de atrações regionais, ainda
terá o show nacional com a dupla Luiza e Maurílio. Luiza, a jovem dona de uma voz forte e
marcante, chama a atenção em cada tom que
alcança e Maurílio traz encaixe e harmonia
perfeitos como a segunda voz da dupla.
A primeira música de trabalho, “Tô Bem”,
tem letra leve e apresenta ao público a proposta
musical da dupla, sem rótulos; enquanto “Pra
Que Isso?” já chega às rádios como uma balada
romântica, sobre o término de um relacionamento e as implicações depois do fim.
Realizado pelo Grêmio Recreativo Esportivo
Rotam, o evento ocorrerá no dia 8 de julho de
2018, na Lagoa Trevisan, em Cuiabá, com início
às 6h30 e a largada da primeira bateria às 7h.
Com base na última edição, a expectativa é de
que 5 mil pessoas participem da corrida, sendo
1.500 atletas inscritos. Os demais são espectadores prestigiando o evento.
A corrida de aventura Rotam Extreme
terá um percurso de 5 km com 15 obstáculos
construídos, além dos naturais. Será em volta
da extensa lagoa artificial (Lagoa Trevisan)
com vegetação característica do cerrado matogrossense, proporcionando elevado espírito
de aventura devido ao intenso contato com a
natureza.
Todos os obstáculos são desenvolvidos para
que o participante não necessite de auxilio de
terceiros para transpô-los. Mas haverá presença
de monitores e equipe de apoio garantindo a
segurança, em todos eles. Contará ainda com
equipes de socorristas em ponto fixo e móvel
e ambulância UTI móvel.

T

udo começou na década de 70 no
estado de São Paulo com a criação
da Rondas Ostensivas Tobias de
Aguiar (Rota), que visava combater
militantes de extrema esquerda que passaram
a realizar uma série de ataques no estado que
consistia em ataques a instituições financeiras,
sequestros de políticos para financiamento de
grupos como o Primeiro Comando da Capital
(PCC).
Em 1970 o governo paulista, buscando reforçar a Rota, instala no batalhão uma central
de comunicação o que dava maior agilidade
no atendimento de ocorrências. Recebem uma
boina preta, passam a realizar ronda bancária
e patrulhamento urbano e de choque em áreas
críticas, onde o policiamento ordinário não
tinha condições de realizar. Com isso, a Rota
se tornou referência em patrulhamento tático
em todo país.
Em Mato Grosso, seguindo a mesma filosofia e moldes da Rota, surge em 1972 o Grupo
Tático Móvel sediado no 1º Batalhão de Polícia
Militar, o mais antigo do estado. Em 1983 é

criado o Serviço de Apoio Armado e Repressão
Armada (Sara) que tinha como principal missão apoiar o serviço de rádio patrulhamento
no combate à criminalidade, por meio de um
policiamento mais enérgico que dispunha de
armamento e efetivo reforçado.
Pelas ruas da capital era possível visualizar
a veraneio GM D-20, cinza realizando rondas
e patrulhamento assim como fazia a Rota em
São Paulo. As atividades do Sara duraram por
cinco anos até ser desativada pela primeira vez.
No ano de 1994, o então comandante da
PMMT, coronel Dival Pinto Martins Corrêa, reativa o Sara, porém subordinada ao Comando
do Policiamento da Capital (CPC). Em 1996 o
Sara é definitivamente extinto e o efetivo pertencente a unidade foi incorporado ao Comando
de Operações Especiais (COE) e realizava o
policiamento de choque e operações especiais.
Devido ao crescimento da capital, a Polícia
Militar e segurança pública percebeu a necessidade de criar um policiamento especializado
com uma tropa que atuaria o policiamento
ostensivo, surgindo assim a Rotam.

CURSOS ROTAM

P

ara o policial militar ingressar na
Rotam é necessário concluir os cursos realizados pela unidade que são
divulgados no boletim interno da Polícia Militar. Em casos excepcionais
o militar pode ingressar no batalhão por meio
de convite feito pelo comandante da unidade,
ou apresentação de policiais voluntários por
meio de ofício, os quais passarão por estágio
de adaptação no batalhão.
Um dos principais requisitos que inclui
o ingresso na Rotam é o militar ter conduta
familiar e profissional irrepreensível, além
disso, ter idoneidade moral.
Sendo aprovados nesses requisitos, os
candidatos a ingressar na Rotam passam por
cursos de adaptação e conhecimentos em patrulhamentos táticos.

COR (Curso de Operações Rotam) – tem como
objetivo a especialização técnico-profissional e
a formação de multiplicadores de Rotam, por
meio de instruções técnicas e táticas específicas. Além de habilitar o policial a compor
equipes da Rotam, ainda o capacita a ministrar
instruções de patrulhamento tático.
CEMPT (Curso de Especialização em Motopatrulhamento Tático) – busca a especialização
técnica profissional e a formação de multiplicadores no motopatrulhamento tático, através de
instruções técnicas e táticas específicas.
CECDC (Curso de Especialização em Controle
de Distúrbios Civis) que tem como o objetivo a
formação e capacitação de policiais em controle
de distúrbios civis, com táticas e instruções específicas, além de habilitar o policial a ministrar
cursos CECDC.
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BASEADO EM MULTIPLICAÇÃO

Dano moral deve integrar valor da causa
Entendimento foi do STJ, que acatou recurso de cliente que teve movimentação indevida em conta corrente e fixou indenização de R$ 30 milhões

APRESENTA:

Por STJ

A

estimativa de danos morais formulada a partir da multiplicação do
que foi pedido como danos materiais é suficiente para que os danos
morais sejam tidos como certos e,
assim, integrem o valor da causa.
Com esse entendimento, a Terceira Turma
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento a recurso especial para que o valor de
uma causa seja fixado em R$ 30,8 milhões,
incluindo o montante pretendido a título de
danos morais. O acórdão recorrido havia considerado no valor da causa apenas o quantitativo dos danos materiais (R$ 2,8 milhões), por
entender que o valor pedido a título de danos
morais era incerto.
O relator do recurso no STJ, ministro Villas
Bôas Cueva, explicou que, a rigor, qualquer
pedido de indenização depende de apuração, e
o simples fato de ter sido utilizada a expressão
“a apurar” na petição inicial não é suficiente
para se concluir pela indeterminação dos pedidos, como fez no caso o tribunal de segunda
instância.

Não genérico

Villas Bôas Cueva mencionou que o autor
da ação estipulou um valor específico para os

danos materiais – R$ 2,8 milhões – e também
detalhou que os danos morais (R$ 28 milhões)
seriam uma multiplicação dos danos materiais.
“Assim, tendo sido realizado um pedido de
danos materiais certo, ainda que considerado
um valor mínimo, já é suficiente para que os
danos morais requeridos também sejam tidos
como certos, já que fixados em dez vezes o valor dos danos materiais. O fato de esses valores
poderem ser majorados após a instrução não
autoriza que sejam descartados para fins de fixação do valor da causa, já que não se trata de
pedido genérico”, afirmou.
O ministro destacou que, segundo a jurisprudência do STJ, quando há indicação na
petição inicial do valor requerido a título de
danos morais, ou quando há elementos suficientes para a sua quantificação, esse montante
deve integrar o valor da causa.

Fraudes

A ação de indenização por danos materiais e morais foi ajuizada por cliente contra o
Banco Santander após a suposta ocorrência de
diversas fraudes em suas contas, como a compensação de cheques desconhecidos, a falsificação de contratos de empréstimo, a realização
de transferências bancárias sem autorização e
a apropriação indevida de valores mantidos em
aplicação.
Segundo o processo, a maior parte dos pedidos feitos pelo autor está seguida da expressão “a apurar”. Em razão disso, o juízo de primeiro grau, ao decidir sobre o caso, entendeu
tratar-se de pedidos sem conteúdo econômico
imediato, o que justificaria a não inclusão dos
danos morais no valor dado à causa.

ARTIGO

Urgências para o Brasil sustentável

P

elo menos três pontos são cruciais
e merecem nossa atenção e o foco
dos nossos debates atuais, especialmente no Brasil. O primeiro deles é
a questão do clima e de que forma
suas mudanças nos afetam diretamente. É
consenso que, para cumprir as metas de
redução de 2 graus centígrados na temperatura do planeta, conforme o Acordo de
Paris, teremos que rever o uso dos atuais
combustíveis, promovendo uma transição
até a adoção de energias renováveis. Adotar
mecanismos que coloquem um preço sobre o
impacto ambiental desses combustíveis pode
ser uma alternativa para financiar a nova
energia renovável.
Nas últimas semanas, a paralisação dos
caminhoneiros evidenciou nossa total dependência em relação aos combustíveis fósseis e
às rodovias, e como ainda temos uma longa
trajetória para reverter isso, pensando, por
exemplo, em vincular novas concessões à
expansão de ferrovias ou adoção de combustíveis menos poluentes. A paralisação
deixou ainda mais evidente a relação direta
do diesel com as emissões de gases do efeito
estufa: informações de qualidade do ar da
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
apontaram para a queda de 50% da poluição
na capital paulista durante a greve. Diante
dessa realidade, criar um mercado de carbono
no Brasil é urgente.
O segundo ponto, que já vem sendo
absorvido pelas grandes representantes do
setor industrial, mas precisa ser multiplicado
Brasil afora, é a urgência de maior atenção
na captação de água, uso eficiente e, principalmente, adoção de técnicas de reuso.
Os desperdícios e a impressão de haver
recursos fartos e inacabáveis já não fazem
parte do nosso cenário atual. Nossas preocupações sobre a real finitude da água são
realidade inquestionável. Incluir no cálculo
dos investimentos os riscos da escassez e os
custos para tratamento da água no processo
industrial, bem como formas de reutilização,
são processos já absorvidos por parte da
indústria, ainda que o Brasil não tenha uma

legislação nacional para regulamentar essa
prática. Providenciar uma lei nesse sentido
é outra de nossas urgências, tanto quanto
promover um choque de saneamento básico
no país. Já não é cabível trabalharmos com
tecnologias de reuso do século 21 (que devem
ser ampliadas) e, em outra frente, estarmos
estacionados no século 19 no que diz respeito
a tratamento de esgotos.
Na mesma linha, a terceira das urgências
é a nossa relação com a economia circular e
não somente em relação à água. O consumo
consciente, o uso eficiente dos recursos naturais, a reciclagem de todos os materiais, a
reutilização de produtos, seja nas indústrias
ou na vida individual devem ditar as regras
de um país que mira a sustentabilidade. Esse
conceito já deveria ter deixado de ser urgente
para ser presente e constante. Temos visto em
muitos casos a substituição da propriedade
pelos serviços, como os carros por exemplo,
que nos aponta ser uma tendência irreversível e a ser expandida para os mais diversos
setores.
Essas três urgências fazem parte de
documento mais amplo que o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável (CEBDS) está preparando para
levar aos presidenciáveis como pontos fundamentais a serem enxergados para preparar o
país para um mundo sustentável. Um mundo
que não é só de futuro, mas que se faz urgente
no presente.

Marina Grossi é presidente do Conselho
Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável (CEBDS)

SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS

Saiba como funciona o
concurso para cartórios
Por CNJ

C

om a promulgação da Constituição Federal, em 1988, os cartórios passaram
a ser considerados serviços públicos
delegados a cidadãos brasileiros selecionados, escolhidos por concurso público.
Há dois tipos de concursos: um seleciona
candidatos a ocupar um cartório pela primeira vez; o outro aprova notários, oficiais
de registro e tabeliães que já respondem por
um cartório há pelo menos dois anos e desejam assumir outra serventia extrajudicial.
Os procedimentos da seleção pública foram
definidos pela Lei n. 8.935, que regulamentou
os serviços cartoriais no país em 1994.
O primeiro tipo de seleção, para provimento inicial, oferece dois terços das vagas.
O chamado concurso de remoção oferece o
restante das vagas, que são abertas toda vez
que seu titular responsável morre, se aposenta, se torna inválido, renuncia (para assumir
outro cartório, por remoção) ou quando uma
decisão – administrativa ou judicial – final
determina a perda da delegação.
O mesmo candidato pode se inscrever
para o concurso de provimento inicial ou de
remoção. Os Tribunais de Justiça (TJs) realizam os concursos, de acordo com resoluções
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que
regulamentaram a seleção pública.
A cada seis meses, os TJs publicarão listas
para informar quais serventias estão vagas.
Também serão disponibilizadas aos candidatos informações sobre o funcionamento dos
cartórios oferecidos, como receita, despesas,
encargos e dívidas, de acordo com a Resolução CNJ nº 81. Podem participar do processo
seletivo pessoas com nacionalidade brasileira,
capacidade civil (com plenos direitos civis e
políticos) e que estejam em dia com as obrigações eleitorais e militares.
Os candidatos precisam ter grau de bacharelado em Direito, com diploma registrado,
ou comprovar ter experiência mínima de dez
anos em serviços notariais ou de registros.
Também é requisito “comprovar conduta condigna para o exercício da atividade delegada”.
Para atestar essa condição, o candidato poderá
ter sua vida pregressa do candidato investi-

gada pela comissão do concurso.

Etapas
A seleção tem quatro etapas: uma prova
objetiva, um exame escrito e prático, um exame
oral e a análise dos títulos dos candidatos. A
primeira fase é eliminatória, a segunda e a terceira fase serão eliminatórias e classificatórias,
enquanto a última – o exame de títulos – será
unicamente classificatório.
As provas testarão os conhecimentos dos
candidatos nas áreas de Registros Públicos,
Direito Constitucional, Direito Administrativo,
Direito Tributário, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal, Direito Processual
Penal, Direito Comercial, Conhecimentos Gerais
e Língua Portuguesa.
Na segunda fase será aplicada a prova escrita e prática, que exigirá a redação de uma
dissertação e a confecção de uma peça prática,
além de questões discursivas. Os aprovados
nessas primeiras fases avançam para uma
etapa de avaliação oral.
Quem for aprovado nessa fase passa à etapa
de análise de títulos. Podem ser considerados
como títulos, de acordo com a Resolução CNJ nº
81, comprovações de experiência acadêmica e
profissional. O peso de cada prova e cada título
está especificado na norma do CNJ.
Fase de títulos
Os títulos apresentados podem até resolver
uma disputa por uma vaga entre dois candidatos com o mesmo desempenho, até a última
etapa do concurso.
O primeiro critério de desempate é a nota
obtida nas três primeiras fases, com prioridade
para a avaliação da prova escrita e prática, da
prova objetiva e da prova oral, nessa ordem.
O segundo critério é o tempo que o candidato
atuou como jurado em tribunais do júri. O último critério de desempate é o de maior idade.

Escolha de vagas
Os nomes dos aprovados serão publicados
em lista. Em seguida, serão escolhidas as vagas
que cada um dos aprovados deseja assumir,
com preferência para os mais bem colocados.
Pelo menos 5% das serventias oferecidas no
concurso serão destinados a portadores de
necessidades especiais.

CULTURA

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

MAPA AFETIVO
O QUE É NAMORAR EM 2018? Pincelando perfis virtuais e questionando
ícones de nossa cultura, esboçamos uma realidade cheia de contrastes
Luciene Carvalho, escritora
e ativista cultural: Namorar em 2018 é
conceito múltiplo, pode ser crush, poliamor,
compromisso. Pode ser com pessoa, projeto, pet. É
risco de deixar o outro entrar em nossa vida. Numa coisa
continua igual ao que sempre foi: nAMORar tem amor dentro
Jose Augusto diretor de teatro e TV: Namorar em 2018 é amar
a moda antiga diante de toda modernidade.
Marta Cocco, escritora e professora: é estar em boa companhia, bom
papo, boa música, bom vinho... e seus desdobramentos!
Daniella, 19 anos: Procuro alguém pra levar em festas de família.
Estella Ceragatti, cantora e compositora: É se desligar um pouco do mundo
virtual e beber um carménère com os pés descalços - entrelaçados. Namorar
em 2018 é crucial e fortalecedor; reacende a chama da paixão, e a força que
movimenta o trabalho e a vontade de continuar a fazer arte por um Brasil e um
mundo melhor.
Jeff Keese, arquiteto e ativista cultural: É ter que reaprender como as conexões
nos afetam, controlar a insegurança, e acima de tudo desacelerar...... valorizar
aquilo que é real numa avalanche de virtualidades.... entender que a sensualidade
deve ser mais forte que o explícito, mas também agradar o corpo. E o mais difícil:
se amar, para estar livre para compartilhar e ser companheiro.
Karola Nunes, cantora e compositora: É entender que você vai ter que esperar sua
parceira pra dar play na série.
Caio Ribeiro, escritor e ator: namorar em 2018 é demorar. Construir, juntos, um
lugar pra morar. Escolher como vai ser essa morada, se a casa vai ser murada. E
no fim, não deixar sobrar nada”
Douglas, 22: Queria uma namoradinha para colocar a boca na barriga dela e fazer
barulho de peido.
Aline Fauth, atriz e coreógrafa: Para mim é somar, e tentar fazer o outro feliz e
ser feliz também!
Hendson, cantor e ativista cultural: Na real namoro todo mundo
Douglas Peron, ator e cenógrafo: Primeiro você tem que querer - a historia de
quem falar que você “acha sem procurar” nunca funcionou comigo. Mas numa
cidade como Cuiabá, onde procurar? Na era das tecnologias de comunicação,
os aplicativos de relacionamento são a saída encontrada para quem quer se
aventurar num relacionamento. Mas ao mesmo tempo que facilitam esse encontro,
impessoalizam as relações e se tornam cada vez mais inibidores do acaso.
Os diálogos pré-definidos e os posicionamentos de preferências individuais
propagam o preconceito contra determinados estereótipos - criados pelo próprio
uso dos aplicativos. Namorar hoje em dia é naturalmente ter que superar muitas
barreiras impostas pela sociedade em que vivemos e, além disso, lidar com
a virtualização das relações que de muitas maneiras criam sentimentos de
insegurança, medo da solidão e desespero.
Menotti Griggi, empresário e produtor cultural: Namorar e ficar nessa
atualidade tem tudo a ver com a idade que se vive. Se em 2018 eu tivesse
18 seria com o frescor da descoberta de muitos. Mas com a maturidade,
namorar em 2018 é pensar que a calma de abraçar alguém, ver aquele filme
favorito, ver o pôr do sol, ler um livro e tantas outras coisas podem durar
muito mais que só aquele momento da juventude.
Talita Figueiredo, atriz e dramaturga: Ter alguém por perto mesmo quando
não se tem nada pra fazer, ou mesmo quando não se está no melhor dos
dias e, ainda assim, não se incomodar com a presença dessa pessoa.
Como disse Cazuza: Transformar o tédio em melodia.
Alexandre Cervi, empresário: Namorar em 2018 é não namorar porque
a correria e o excesso de trabalho não deixam/permitem/colaboram
Juliana Capilé, atriz e dramaturga: É estar com ela no velório da
mãe, segurar na sua mão enquanto ela chora e depois dar um abraço
bem apertado e dizer no ouvido que a ama. Depois receber junto
os pêsames de todos os tios e primos presentes na cerimônia
linda de despedida. Poder abraçar suas irmãs e amparar o pai
enquanto sofrem. É sofrer junto uma enorme perda.
Dani Paula, escritora e Diretora do Teatro Zulmira
Canavarros: é a inefável vontade de separar o transcendente
do supérfluo
Jan Moura, ator e diretor de Teatro: Namoro é afeto.
Namorar também é desejo, é entender que o corpo
é uma máquina que sente, que tem vontade e que
busca. Namorar em tempos de amores líquidos
não é contrato de exclusividade, namorar
é entender que o corpo é construção,
que o sentimento não é posse e que é
possível construir relações em qualquer
possibilidade de existência, seja
juntos ou separados, mesmo sem
perder a conexão, sem perder a
possibilidade do afeto; namorar
é fazer composições; é
negociar; namorar é deixar
fluir; deixar escorrer
pelos vãos da pele;
pode escorrer
pela internet e
pelos apps de
pegação;
p o d e
escorrer
pelas

ruas, pelos
bares, pelos encontros; às
vezes se apara, mas às vezes escapa; e se
fica, mesmo que rapidinho, a gente ama.
Vinte e Três, 19 km de distancia: Tenho nojo da
dualidade de intenção dos seres humanos, que ora amam,
ora usam. Prefiro a clareza da sacanagem e a certeza do vazio.
Juliana Curvo, cineasta e professora: acho que gostar de alguém
em um mundo que prega cada vez mais o consumo individualista é um
ato revolucionário. Namorar alguém, aceitando e respeitando o espaço
do outro, mais ainda. Acho que cada dia que passa, mais eu vejo o amor
como um ato de resistência. É preciso amar e insistir e namorar, para ainda
preservarmos alguma humanidade.
Ativo com local, discreto e sigiloso: Não curto afeminados, gordos e velhos.
Não tenho locomoção, moro só. Procuro alguém que seja carinhoso, discreto,
com jeito de homem e que cuide do corpo. Alguém pra me fazer sair desse
aplicativo. Não respondo perfil sem foto. Troco nudes.
Vitória Basaia, artista plástica: É trocar energias de bem querer. É o querer...
compartilhar ...estar ...dividir ...somar É multiplicar o ser no foco de dois um ser
NA.-morar dentro do melhor dele é de voce . HÁ um poema de Paulo Leminski
que define um namorado eterno ‘DEPOIS QUE UM CORPO OCUPA O OUTRO
TUDO É MUITO POUCO’.
Thereza Helena, atriz: O bom de namorar em 2018 é que além dos tempos,
quem mudou fui eu. É o que me faz sentir que namorar, nestes tempos, é um ato
de coragem. Porque amar é um ato de coragem. Requer estar disponível para o
encontro, para o afeto e para experiência. Se eu penso, e eu penso, que o mesmo
se aplica à minha arte, namorar pra mim é pura arte! E arte é bom demais.
Carol Argenta, atriz: A essência do namoro não muda com o passar dos anos, o
que muda são nossos objetivos de vida. Namorar é compartilhar desejos e planos
com a pessoa que me deixa de pernas pro ar, em perfeito equilíbrio de tesão com
companheirismo!
Flávia Taques, Diretora administrativa do Cine Teatro Cuiabá: É ser feliz e se
divertir com o compromisso de fazer o outro feliz.
Pacha Ana, escritora e cantora: Para mim, uma frase da minha música "eu e eu
todos os dias. "Cada corpo, um universo, cada encontro, um Big Bang". Porque
nossas relações ultimamente são muito explosivas. Tanto no bom sentido, quanto
no ruim.
Adir Sodré, artista plástico: Confesso que, do jeito que o mundo toma esse rumo
desesperançado, ando namorando pouco, mas tenho tantas paixões. Por amigos,
por livros, por coisas inúteis, depois dos 50 ficamos mais seletivos,
dá muito trabalho ter que ceder pra conhecer a pessoa amada.
Robson Resner, músico e compositor: É entender diferenças, saber ceder e
também questionar. É ser parceiro, amigo e amante, todos os dias. E a melhor
parte, ter com quem contar e crescer. Namorar tem que ser bom para ambos,
ter liberdade de ser estar e não ter medo de encarar vida, preservando o nosso
melhor. É como cuidar de um diamante.
Sem Nome: recentemente fui diagnosticado com uma doença terminal
chamada hidropsia endolinfática, basicamente eu não tenho corrente
sanguínea suficiente nas minhas orelhas, então em breve, elas vão congelar
e cair. Existe apenas uma cura. Eu preciso esquentar minhas orelhas
constantemente e o único material macio suficiente é a parte de dentro
de uma coxa de uma menina bonita. Então eu preciso que tu sente na
minha cara, por questões médicas.
DJ Taba, músico e ativista cultural: Com os corre corres do dia a
dia e a estabilidade política em que estamos vivendo, estar presente
no namoro é cada vez, mas difícil em 2018, à presença ainda
é fundamental para o bom namoro. Sem que isso sufoque o
companheir@ é claro. Explorar as mídias digitais é um caminho,
mas sempre que possível é bom curtir um romance a moda
antiga. Mandar flores ou uma mensagem romântica ao longo
do dia abre os caminhos para um role a dois e uns finais de
noite inesquecíveis.
Luiz Gustavo Lima, professor e pesquisador: Namorar
é fazer uma escolha, estabelecer um corte no cotidiano
morno. É apostar na tensão, no tesão do jogo. Correr
o risco, os riscos. Namoro tem necessidade de
paixão, de extrapolar a sensatez, de jogar fora
alguns códigos, objetificar e se deixar objeto
do outro. Como dizia o Itamar Assumpção,
"Quando grudo é pra valer/ Não consigo ser
discreto / Não grudo pra inglês ver / Grudo
mais do que concreto /Grude é dar, não
vender / Não basta ser só esperto/
Ser grude é se oferecer/ Ser grude
é ser objeto/ Grudo com muito
prazer/ Eu grudo de peito aberto/
Grudo em quem tem que ser
/ Xifópago direto e reto."
Acho que não tem como
namorar de leve. Requer
o preceito do afeto
e da loucura. U m
certo abandono
de si, um apego
ao estado de
travessia
roseano.
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ALTO DO ROSÁRIO
Já se aproxima a festa do Santo Festeiro da
Cidade Verde, o glorioso São Benedito, que levanta um grande número de simpatizantes, políticos, empresários, as mãos negras do Santo Negro tocam na alma humana. O Rei Niuan Roberto
Sobrinho e a Rainha Cecília Corrêa Fortes, com
os demais festeiros, estão ansiosos para as grandes celebrações que acontecem nos dias 28, 29 e
30 de junho, com o encerramento para o dia 1º
de julho, com procissão em que Frei Benedito levanta a multidão de fé. A Praça do Rosário, onde
acontecem as celebrações religiosas, as barracas
das delícias do forte da gastronomia regional,
arte sacra, tudo gira em torno do Frei Benedito.
Neste ano, muitos políticos irão fazer as suas
aparições públicas, não importa neste momento
a sua religião, o importante é abocanhar os votos do povão. Por vários anos, esses políticos tais
como: Wilson Santos, Pedro Taques, Guilherme
Maluf, Wellington Fagundes, Júlio Campos, Jaime Campos, Emanuel Pinheiro, sempre fizeram
as suas aparições nas festas do glorioso São Benedito. São Benedito ensina o povo brasileiro a
calçar a sandália da humildade.

ALA JOVEM

Por Rosemar Coenga

IGUARIAS CUIABANAS
A cada dia que passa algumas delícias cuiabanas estão realmente fora das vitrines e no alcance
dos olhos da gula para os paladares apurados. As
casas especializadas nas delícias da terra são poucas, temos umas iguarias de diversas qualidades
que vão de: broinha de milho, biscoito de nata, ca-

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

M

úsica Clássica em Cena é uma
coleção de livros publicados
pela FTD que apresenta histórias de importantes libretos recontados especialmente para o público infantojuvenil. Fazem parte
da coleção os seguintes livros: O lago dos
cisnes, de Pyor Ilych Tchaikovsky; Aída, de Giuseppe
Verdi; A flauta mágica, de
Wolfgang Amadeus Mozart; La Traviata, de Giuseppe Verdi e Turandot, de
Giacomo Puccini.
Cada livro acompanha
um CD com algumas faixas
de cada espetáculo. Recomendada para crianças
a partir do ensino fundamental, a coleção também
agrada jovens e adultos de
todas as idades. Com encadernação capa dura, ilustrações primorosas, textos
traduzidos pela premiada
escritora Heloisa Prieto e
CDs com faixas das famosas óperas e ballet, os livros receberam o Selo Altamente Recomendável da
FNLIJ 2013 na categoria
Tradução/Adaptação para
Criança.
Era uma vez uma flauta
mágica. Confeccionada com
madeira antiga, extraída de
um carvalho milenar, a flauta atraía sorte e felicidade.
Quando a princesa Pamina

MARCA DA TERRA
Cuiabá é uma capital que teve a sua marca de
pessoas que enalteceram a sua terra natal com
relevantes serviços em diversos segmentos profissionais em diversos áreas. Como a jornalista e
historiadora Neila Barreto que visa os “valores
cuiabanos e mato-grossenses”, como uma das
melhores indicações da grandeza da terra-mãe.
Vejamos na gastronomia: Elza Biancardini, Telé
Vieira e Maria Galdina; na moda: Leila Affi Coelho
e Maria Vieira Aguiar; nas artes plásticas: João Sebastião Costa e Benedito Nunes; na musicalidade:
Mestre Albertino, Mestre Inácio, Mestre China; no
piano: Dunga Rodrigues, Mariana Palma, Wilma
Ferraz, Aidinha Epaminondas; na poesia: Lourdes Oliveira e profª Guilhermina de Figueiredo;
escritores: Silva Freire, Dr. Lenine Póvoas, Rubens
de Mendonça, profª Maria Arruda Muller; na educação: Ana Maria do Couto, prof. Aecim Tocantins;
na religiosidade: Dom Aquino Corrêa, Padre Firmo Pinto Duarte; na honraria militar: Marechal
Cândido Rondon e Marechal Eurico Gaspar Dutra.
Cuiabá continua sendo a verdadeira marca da terra-mãe dos seus filhos que sempre a enalteceram.

A flauta mágica
foi raptada, a Rainha d Noite, sua mãe, entregou o instrumento ao príncipe Tamino e
implorou-lhe que resgatasse a filha querida.
Corajoso e destemido, o jovem teria a ajuda
dos poderes da flauta em sua missão. Ele só
não sabia que essa aventura mudaria sua
vida para sempre. Muita emoção e surpresas
nesta história que encanta leitores de todas
as idades.
O livro A flauta mágica, última ópera composta por Mozart, é um dos seus mais belos
trabalhos, aqui adaptada para a criança. É
recomendado pela editora para tratar com
alunos do ensino fundamental, a partir do 4º
ano, de temas como amizade, amor, aventura,
família, fantasia, perseverança, solidariedade, ética e pluralidade cultural.
Ao final de cada história, a edição apresenta informações históricas sobre os compositores e suas obras, além de um resumo
por árias. E, assim, o leitor aprende também
que uma ópera ou cantata é formada por
árias, nome dado às composições musicais
escritas para um cantor solista que compõe
uma obra maior.

Por João Manteufel Jr.

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

i

mpressionante que mesmo recebendo
as mesmas informações, mesmo recebendo a mesma genética, mesmo estudando na mesma escola, um filho é totalmente diferente do outro. Acabo de
receber o boletim de Joãozinho, tudo
muito rápido, só sorrisos, é um menino de ouro.
Levanto, vou até o bebedouro que fica no corredor e tomo um copo d´água, todo garboso. Vou
até a classe de Maria Flor, a professora, que até
então sorria, emburra.
– O senhor que é o pai da Maria Flor?
– Sim... Eu mes...
– Então, por favor, sente-se, que temos de ter
uma conversa séria!
E assim foi o primeiro bimestre. Ela sempre
foi mais arteira que João, mas o que incomoda é

Por Iracema Borges

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

sadinho, franscisquito, bolo de queijo frito, cuscuz
de milho, bolo de arroz frito na frigideira, bolo de
forma, bolo de arroz, cocada, pé de moleque, doce
de caju seco, outras delícias que reinavam nos lares cuiabanos que aos poucos vão se distanciando
da mesa farta cuiabana. Dentre as referências das
iguarias cuiabanas, podemos destacar: Dona Eulália, Mônica Toledo Gomes, Patrícia Toledo, Fabico, dentre outros empreendimentos gastronômicos das delícias cuiabanas. Dentre outras coisas
que aos poucos vão sumindo estão os nossos chás
caseiros tais como: capim-cidreira, erva-cidreira,
chá de casca de lima ou laranja, erva-doce, canela,
e aquele verdadeiro chocolate caseiro feito com
gema de ovo peneirado. E assim a boa reunião
para um bate-papo regado com delícias com um
“Chá com Bolo”. Precisamos ter mais espaço na
Grande Cuiabá para este festival gastronômico
regional.
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VIDA INTERIOR

CADEIRA DE BALANÇO

Por Carlinhos Alves Corrêa

CUIABÁ, 7 A 13 DE JUNHO DE 2018

Iracema Irigaray N. Borges, mãe
de 3 anjos, ama comer tudo com
banana, coach pelo ICI- SP, sonha
em dar cursos na África, Índia,
EUA, onde o destino a levar.
cultura@circuitomt.com.br
iracemairigaray@hotmail.com

N

a terça recebi um presente da
minha filha Alana pelo whatsapp, um rápido lembrete, mas
sempre providencial: “Seja luz,
por mais que a vida lhe traga
desgostos. Seja caridoso, por mais que a vida
lhe traga pessoas ingratas. Seja humilde, por
mais que a vida lhe traga provações. Seja
amor, por mais que tentem colocar o ódio em
seu coração. Pois nada, nem ninguém, mere-

Cada um com seu
cada qual
que ela só faz as coisas na hora que ela quer. E,
no auge de sua sapiência de 3 anos, consegue
convencer todo mundo.
- Pai... me empresta o celular???
– Não, filha... Papai tá jogando Clash.
– Então, posso jogar com você?
– Pode.
Pega o telefone, só coloca os personagens
femininos.
– Nós ganhamos, papai?
– Não, Mamá.
– Viu? Então não é pra jogar. Vou ver Marcos.
Tá bom, papai?
Pega o celular e me dá um beijo no rosto. Me
enrola num segundo. Mas com Francisco não vai
ser assim; 40 anos de diferença não me fazem
um pai/vô. Parecendo adivinhar meus pensamentos, ele puxa minha calça apontando para a
geladeira.
– Dadadadadada.
– O que você quer Franz?
Me pega pela mão e me leva perto da geladeira. Abro a porta.
– Dadadadadada.
Aponta para uma garrafa de Coca pela metade na geladeira. Fico olhando pra ele. Ele mesmo balança seu dedo indicador negativamente.
– Não pode.
– Dadadadadada.
– Tá!!! Chega de pressão!!! Não conta nada
pra sua mãe, viu!
Ele dá uma risada mostrando os seus 5 dentões enquanto lhe dou um abraço de urso.

Esteja atento
para escolher
ce que você mude sua essência. Não devolva na mesma moeda a energia que recebe.
Transforme-a dentro de si” (Gisele). Todos
os dias somos colocados diante de inúmeras situações, boas e ruins, nos tratam bem
e nos tratam mal. Se não estivermos atentos,
uma vai contaminando a outra, a maioria de
nós amanhece cansada e desatenta, então
qualquer fechada no trânsito, um olhar atravessado, uma resposta em tom mais rude, e
pronto: lá se foi meu precioso dia entregue
de bandeja nas mãos de desconhecidos ou
conhecidos que visivelmente estão sofrendo;
cuidado, não pegue a carniça de ninguém. Estar atento ao próprio estado emocional tem
se tornado cada vez mais urgente, se tornar
responsável pela própria felicidade é o único
caminho, como disse Will Smith “... é o SEU
coração, a SUA vida, SUA felicidade, ou seja,
SUA responsabilidade. Quanto mais tempo
você passar culpando alguém pela sua dor,
mais vai cair na armadilha de alimentar o
papel de vítima”. O que você vai fazer HOJE
para devolver boas energias para o mundo?
Eu quero que você faça DESTE dia um dia extraordinário! Fique bem.
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garimpo cultural
Por Luiz Marchetti
SESSÃO AFROCINE >
O Coletivo Quariterê convida a todos para nesta quinta feira,
7 de junho, às 19h assistirem à exibição dos curtas: “Da alegria,
do mar e de outras coisas” (Ceci Alves, BA, 2013, 13’); “O amor de
Palhaço” (Armando Praça, CE, 2005, 15’); “Vênus da Lapa” (Flávio
Leandro, RJ, 2009, 13’); “Kbela” (Yasmin Thayná, RJ, 2013, 3’); “A
boneca e o silêncio” (Carol Rodrigues, 2015, 19’). Será no Auditório
do Centro Cultural da UFMT com entrada franca. 16 anos. INFO:
(65) 98127 2353
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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
BAR DO BIGODE >
Neste sábado 9 de junho o movimento da música autoral ganha
dois palcos no Festival Pacu Elétrico. Por apenas 20 reais, a partir
das 20h, você desfrutará de ótimas bandas e músicos. Estão confirmados: Fidel Fiori, Amuletos Orgânicos, Senhor Infame, Billy
Espíndola, BongDan, TomaRock, Ekoar Sun, The Banana Chips,
O Retrô Ativo, Zumbi Suicida, Tocandira e Arena Country. INFO:
(65) 99963 2214

FESTA JUNINA DA ASSEMBREIA >

O MUNDO DE CLARICE >
Todos os anos, a Companhia de Teatro Cena Onze abre oficinas
de teatro direcionadas ao público em geral, durante o curso escolheram como tema a vida de Clarice Lispector, um mundo no
qual existe muito mais que uma pessoa. O espetáculo “O Mundo
de Clarice” mostra as personalidades de cada um nesse mundo.
Neste sábado 9 de junho às 19h no Cine Teatro Cuiabá confira
a peça de encerramento do curso. Ingressos 20 reais. INFO: (65)
2129 3848 e 99635 3486

Vosmicê tá cunvidadx pro Arraiá da Assembreia, bota o chaper de
paia, a muié faz uma trancinha e remenda as carça. Ta tudo mundo
cunvidado! Vai sê nesta quinta dia 7 de junho às 18h no estacionamento do Teatro Zurmira Canavarros. É grátis, com muita barraca,
comida, quadrilha, bebida e atraçãos musicar. Pescuma, Henrique e
Craudinho vão tocá de um tudo procês bailá; vosmicê num pode perdê!

T

oda obra escrita apresenta-se como um
discurso edificado por palavras e sinais de
pontuação e, em certos casos, por espaços
em branco.
Aqui no texto de Carrara é o resultado,
o coroamento, não apenas de um espaço

A Casa do Parque é um dos lugares mais românticos e acolhedores
de nossa região, o Dia dos Namorados ganha ali um clima de pura
sedução. A Casa oferece um set especial do DJ Roberto Santos,
drinks de Boas-Vindas, e um menu apaixonante. Vocês merecem
estas opções de sabores: trouxinhas de salmão com geleia picante
de manga, saladinha a dois, mix de folhas com tomate, damasco,
queijo Gorgonzola, pupunhas e castanha de caju. Consume com
capeleti de zucchine e pinolis; pintado na crosta defumado acompanhado de arroz de jasmim com leite de castanha e vinagrete
de banana ou filé ao molho poivre com aligo de batata, bacon e
aspargo; duas minissobremesas de chocolate branco e chocolate
meio amargo. INFO: (65) 3365 4789 e 98116 8083
VERA E ZULEIKA >

Além de telas e muros
que elas pintam, alegrando
nossa capital, as artistas
estão oferecendo lindas
garrafas coloridas a mão,
são imagens diversas em
cores fortes que você pode
encomendar diretamente
no estúdio de Vera&Zuleika.
INFO: (65) 98477 8522

Os cálculos...
Marília Beatriz *

12 DE JUNHO >

criativo, mas da experiência humana do autor.
O seu humor com personagens que estão sendo
construídos ao longo do tempo descortina a versatilidade e
o apurado senso de observação nesta escrita que, por muitas
vezes, arrebenta o fenômeno bastante complexo e inesgotável
para qualquer leitura.
O valor do texto de Carrara é arrancar de dentro do simples
verbo um coração que busca em todas as situações o colorido
humano das dores, alegrias e ironias.

Os cálculos...
– Percílio, você que se considera bom de matemática, me diga: quantas bênçãos você já
recebeu? Você já fez os cálculos? Já fez também os cálculos de quando a fé do Bufila entrou
em pânico? Você já calculou o quanto gravou daquilo que estudou? E mais, Percílio, já calculou
o quanto Deus está esperando para você usar o seu potencial, o seu talento? Placídio começou
duro com o Percílio.
– Placídio, primeiro quero te dizer que nunca me considerei bom em matemática ou cálculo.
Portanto, não vou responder a nenhuma das suas perguntas, que, aliás, as considero cretinas.
E mais: não vou conseguir desbloquear meus recursos mentais para lidar ou responder esses
problemas. Hoje, você me lembra a definição que certo ministro fez a um outro: “o senhor é a
mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia”. Acho também, Placídio, que você deveria
sair por aí a catar canudinho de plástico e vendê-los para angariar um dinheirinho pra ajudar
aquele partido que se meteu numa rapinagem geral e total. Sabe qual é, né? Mas vou mudar de
assunto. Placídio, você ficou sabendo que o nosso querido amigo Bufila começou a blindar o
corpo? Ele acha que tem comida roubando suas energias, tornando-o fraco, cansado, pele seca,
falta de apetite sexual, dores nas pernas, nariz entupido e visão embaçada.
– Não. Não sabia que o Bufila está querendo blindar o corpo. Também pudera: ele me dizia
que não sentia fome, mas tinha vontade de comer a toda hora. E ainda disse: “Placídio, não
vou na sua casa e você não vai na minha. Você tem boca grande e pode comer minha galinha...
– Placídio, acho que o Bufila está naquela “deixa sua comida ser o seu remédio. Deixa o
remédio ser a sua comida”.
– É bem possível, Placídio, o Bufila é daqueles que entende que o cavalo não pode andar
na frente da égua e que cachorro de pobre late fino e tem nome de peixe – curvina, piranha,
piaba, matrinxã, traíra – e cachorro de rico late grosso, é gordo, só vive dormindo e tem nome
de artista – Cauã, Frank, Rebeca e outros. Penso até que o Bufila não é burro ou que lhe falte
inteligência, o que ele tem é falta de espaço no cérebro. Vamos tomar o nosso vinho, porque
hoje está frio e não é sempre que o frio chega a Cuiabá.
José C. Carrara – advogado-jornalista-professor

Há um texto que se apresenta desarmado para o desfrute
e captura do olhar do leitor.

*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
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O

mês de junho é o tradicional das Festas Juninas em todo o Brasil. Sua origem tem influência das culturas africanas e indígenas e por isso possui
características peculiares em cada
região do país.
Os santos populares lembrados no mês de
junho fizeram destas datas as chamadas festas
caipiras. Santo Antônio inicia estas comemorações no dia 12 de junho, é considerado o Santo
Casamenteiro com várias promessas e desejos
para ter uma união familiar.
Nos dias 23 e 24 é celebrado o dia de São João,
o santo mais popular deles que atrai milhares de
pessoas que todos os anos festejam nas ruas. Em
Campina Grande, no estado da Paraíba, é o evento que se tornou internacional pelas danças e
concursos de quadrilha. Cada grupo com danças
e coreografias diferentes e vestidos tipicamente
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caipiras que enchem os olhos.
A coreografia chamada de casamento caipira
é feita em homenagem a Santo Antônio, na qual
todos os pedidos de casamento são dedicados
em promessas e compromissos.
O que não falta nas festas, chamadas de Arraial, são as comidas e bebidas típicas, barracas
e salões decorados com bandeirinhas coloridas
e balões. A fogueira também faz parte do cenário da festa, simboliza a proteção contra os maus
espíritos.
Encerram no dia 29 de junho, dia de São Pedro, protetor dos pescadores e viúvas, guardião
das portas do Céu e responsável por fazer chover
na Terra. É nesse dia que se rouba o mastro de
São João para marcar o fim das Festas Juninas.
A alegria destes festejos envolve todo o mercado comercial especializado em produtos típicos para estas festas. Como os quitutes oferecidos tais como pipoca, paçoca, pé-de-moleque,
canjica, algodão doce, cachorro-quente, milho
cozido, pamonha, bolo de milho, curau, arroz-doce, cuscuz e tapioca, além do churrasquinho e outros pratos típicos. Bebidas como vinho quente e
quentão que aquecem todos os festeiros durante
toda a festa caipira.
É muito importante o formato das fogueiras:
a quadrada é de Santo Antônio, a redonda, de São
João e a triangular, de São Pedro.
Vamos deixar tudo de lado, esqueça os seus
problemas e acredite nos seus pedidos de proteção a esses Santos Padroeiros.
Viva Santo Antônio!
Viva São João!
Viva São Pedro!
www.facebook.com/arqedmilsoneid

Por Theresa Piraja

Noites de fé

FENG-SHUI

Por Edmilson Eid
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vida material nos dá experiência
e pistas para chegarmos à alma.
É na alma que estão armazenados o conhecimento (Luz) e os
Segredos de Deus. Conclusão: a
vida material é o caminho para o retorno da
Luz (conhecimento). Esta Luz vai chegando
a nós de acordo com as vibrações emitidas
pelo nosso corpo. Os aumentos destas vibrações vão aumentando de acordo com o entendimento da própria vida. Dentro de nós
temos todas as ferramentas necessárias. O
coração é portador de uma ilimitada sabedo-

A Luz
ria. A cada máscara que eliminamos, o corpo
se abre para receber informações vindas da
alma, inspiradas pelo coração. E cada inspiração é uma Luz forte, e dependendo do
quanto uma pessoa poderá aguentar esta
Luz ela é dada. A Lei Divina é correta demais,
conforme a frequência vibratória emitido no
corpo vai aumentando, a química do corpo
muda para receber o conhecimento (Luz)
Lei da Atração sempre atuando. Deus não
tem culpa de nada. Tudo é dado de acordo
com o merecer. Cuidado com a voz do ego, ela
perturba e confunde, e o pior é que ela tem
vida própria e cria um corpo. O ego é o pensamento não observado. É aquela voz constante fingindo sermos nós. E esta voz está
sempre contando histórias e o nosso corpo
acredita, reagindo através de emoções como:
medo, ansiedade, raiva, ressentimento, tristeza, rancor ou desgosto intenso, ciúme, inveja, tudo isso perturba o fluxo da energia
pelo corpo, pela casa, afeta o coração, o sistema imunológico, a digestão, a produção de
hormônios e a harmonização dos ambientes.
A energia que o ego produz não consegue digerir pensamento feliz. Ele alimenta daquilo
que é compatível com o seu campo de vibração, formando uma parte tão densa que até
achamos que somos nós. As energias criadas
pelo ego costumam ser espertas o bastante
para permanecerem discretas.
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ierre Bourdieu (1930-2002), sociólogo que combinou em um de
seus instantes fecundos de sua
carreira Sociologia com Antropologia, nos deixou um legado
para enxergar o mundo por configurações
de classes ou relações sociais em que os grupos se unem e se relacionam, a produzir uma
hierarquização de poder. Entendeu que a lógica do sistema é se perpetuar em privilégios
e nas desigualdades, e não na divisão social
de classes – burgueses e proletariado – como
na tradição marxista. Dentre seus livros, “O
poder simbólico”, que analisa a ordem simbólica e o poder
de
nomeação,
afirmou: “a nomeação oficial,
ato de imposição
simbólica
que
tem a seu favor
toda a força do
coletivo, do consenso, do senso
comum, porque
ela é operada
por um mandatário do Estado,
detentor do monopólio da violência simbólica
legítima”.

Ao ler o livro “Memória das palavras indígenas”, do antropólogo Luís Donisete Benzi
Grupioni (2015), dentre as tantas palavras
em línguas indígenas elencadas pelo autor,
deparo-me com “Chiquitano”. Interrompese a leitura, abruptamente, diante do voar
de meu pensamento (“O pensamento parece
uma coisa à toa, mas como a gente voa quando começa a pensar”, poetizou/musicalizou
Lupicínio Rodrigues). Lembrei-me de tempos escuros em que a identidade do povo
Chiquitano escondia-se por detrás de outras
nomeações impostas pelos detentores de
poder, com fins de usurpação de seus territórios: “bugres”, “fronteiriços”, “bolivianos”.
Lembrei-me das pessoas de bem, investigadoras da desigualdade que dedicaram horas
de estudos, horas de trabalho de campo em
prol do povo Chiquitano. No entendimento
de Bourdieu, o intelectual deve intervir “em
um espaço público, que pode ser o espaço
político, mas sem abandonar – senão é um
palhaço – as exigências ordinárias de sua atividade de pesquisador”.
A palavra “Chiquitano” recebeu a tão esperada nomeação oficial, “um ato de imposição simbólica”. Estava ali, diante de meus
olhos, em um livro infantojuvenil! Finalizei a
leitura de “Memória das palavras indígenas”
somente dias depois...

Por Wania Monteiro de Arruda

Anna é doutora em História,
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Chiquitano:
a nomeação oficial
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Frio combina com
chocolate quente,
não é?

NUTRITIVA

Por Anna Maria Ribeiro Costa
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@wmarruda

sse friozinho em nossa terra de
muito calor causa muitos resfriados e baixa de imunidade, pois
nosso corpo não é adaptado a
baixas temperaturas. Uma boa
opção para nos esquentar sem ganhar muitas calorias em excesso de açúcar e gordura
é fazer um chocolate quente funcional que é
muito gostoso e saudável.
Ingredientes:
150 ml de leite de castanhas (amêndoas, coco)
caseiro
1 c. de sopa de cacau em pó orgânico e sem
açúcar
2 quadrados de chocolate 70% de cacau
1 pitada de canela
Xilitol a gosto
Modo de preparo:
Aqueça o leite
vegetal em uma
panela,acrescente o cacau em pó
até dissolver por
completo. Adicione as barrinhas
de chocolate rico
em cacau em uma
xícara,adicione a
canela e adicione o
leite vegetal quente – hummm fica
divino e cremoso!

Leite vegetal
Ingredientes :
1 xícara de amêndoas sem sal ou 1/2 de coco
(polpa)
1 xícara de água filtrada
Modo de preparo:
Deixe as amêndoas ou o coco de molho em um
copo de água na geladeira de noite. De manhã
bata no liquidificador as amêndoas ou o coco
com 1 copo de água filtrada e coe em pano
fino. Se preferir um leite grosso, coloque menos
água; se quiser bem ralo; aumente a quantidade de água e assim está feito seu leite. Uma
delícia.
O chocolate rico em cacau é uma importante fonte de substâncias antioxidantes, dentre
elas, as catequinas, epicatequinas e procianidinas, que são flavonoides.
Apesar de existir essa alegação de propriedade funcional, é importante destacar alguns
detalhes que devem ser observados em relação aos chocolates: se o primeiro ingrediente apresentado for o açúcar, isso indica que
o produto contém mais açúcar que cacau.
Dê preferência às versões com maior teor de
cacau, pois é este ingrediente que traz benefícios à saúde. Pequenas quantidades trazem
benefícios (de 20 a 30 gramas). Hoje existem
no mercado opções com elevada concentração
de cacau e sem açúcar.
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Por Jacqueline Haddad

PELO MUNDO

m dias de modernidade mundial, a
corrente ou as correntes acabaram se
tornando ações de compartilhamento
de determinadas mensagens através
das várias formas de redes sociais.
Corrente, como o próprio nome diz , é um conjunto de pequenas ações que juntas se tornam
uma grande, está nisso o sentido do nome, pequenas ações particulares que fazem com que o
todo seja algo grande. A ação das correntes não
tem nada a ver com a espiritualidade em si; na
verdade, as correntes são bases construtoras de
Egrégoras partindo do fato de que elas são feitas geralmente por pessoas que nela encontram
pontos de igualdade e semelhança entre si.
As correntes podem se dar das mais variadas
formas; uma oração que tem que ser distribuída, uma medalha, um terço, uma japa, uma flor,
ou até mesmo uma manifestação física de afeto
ou ajuda. O conjunto de pessoas que efetuam
a ação da corrente, criando novos elos e forta-

N

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

ão abandone quem sempre esteve perto de você! Nossos pets são
membros da nossa família, então,
inclua-os nos seus planos. Para que
eles possam embarcar em uma viagem internacional, as regras são as mesmas em
quase todos os países. É preciso se programar
com muita antecedência (seis meses) para que
animal possa atender a todas as exigências de
embarque. Assim como os bebês, nossos animais só embarcam acima de três meses. Sugiro
ligarem ao consulado do país destino e verificar
as exigências.
Toda a documentação precisa estar atualizada, seja o Passaporte para Trânsito de Cães e
Gatos ou o Certificado Zoossanitário Internacio-

lecendo os já existentes, acaba sendo aderido
de forma automática àquela Egrégora que está
sendo formada, na maioria das vezes, de forma
espontânea.
Os favores, as graças, as bênçãos, obtidas por
uma corrente se ligam intimamente aos princípios do desejo, do trabalho, da fé e da escolha,
dessa forma não há que se falar em obrigatoriedade de se fazer uma corrente como algumas
deixam parecer quando dizem “... fulano recebeu isso e não deu andamento a ela e acabou
perdendo tudo que tinha...”, afinal de contas um
elo só se liga a uma corrente se ele assim aceitar
e não por pressão, obrigação ou medo. Me lembro muito bem quando recebi a primeira corrente de minha vida; era uma oração de Santa
Rita, minha vizinha havia encontrado ela jogada na rua e estava temerosa em tê-la em casa e
isso lhe acarretar danos. Me passou a oração e
eu, com a letra característica de uma pessoa que
está recém-alfabetizada, a copiei em letras quase ilegíveis e distribuí na rua. Não sei quantas
pessoas entenderam a oração, nem tampouco
se ela continuou a partir das minhas cópias, mas
me lembro da satisfação de fazer algo vindo de
alguém que não conheço e que iria para outros
que também não conhecia.
Seria bom, profícuo, se os milhares de correntes que vemos ou recebemos via redes sociais se materializassem em correntes reais e
fáticas, com o desejo de dar de comer a um faminto, de vestir a um desamparado, de amar um
desesperado. Seriam oportunidades maravilhosas de realidade da ação e não textos ilusórios
que só fazem difundir os testemunhos sem vivências e as crenças sem espiritualidade. Pense
nisso e estude a possibilidade de você mesmo se
tornar a peça inicial de uma corrente, com mais
benefício no campo da realidade.

Como levar seu
animal de estimação
para o exterior?
nal (CZI), este último precisa ser emitido a cada
viagem que o animal realizar e com as vacinas
todas em dia. Ambos são emitidos e validados
nas Unidades do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro), antes de cada
embarque. A vantagem do passaporte é a compilação dos dados em um mesmo documento.
Imagine deixar seu animalzinho no bagageiro, sozinho, assustadinho. Never! Façam uma
carteirinha para seu cão de suporte emocional.
Essa carteirinha atesta que o cão é parte de algum tratamento terapêutico de seu tutor, como
transtornos de ansiedade, e permite que ele seja
transportado dentro da cabine com você. Além
de diminuir os custos da viagem em pagar uma
passagem, o cão vai no lugar da bagagem de
mão.

Principais requisitos para embarque:
Microchip - Procure uma clínica veterinária da sua confiança e peça a colocação do chip
no padrão internacional e dentro das normas
ISSO11784. Logo o veterinário fornecerá o
certificado e o número de identificação. Anote esse número na carteira de vacinação e em
todos os documentos que o animal possuir. A
EU exige a vacina contra raiva e a quarentena
antes do embarque, mesmo que seu pet tenha

Por José Carlos Branco

Correntes
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ue o bom Deus nos permita abençoar com o seu amor a todos nessa
reunião.
Bem sabemos o quanto somos
beneficiados pelo plano espiritual
superior, que nos envia os seus mensageiros de
luz para nos conduzir os passos aqui na Terra.
Recebemos instruções diariamente acerca do
decidir, do atuar. E tantas vezes deixamos que
esses valorosos ensinamentos sejam perdidos
por nossa displicência, e vamos como rebeldes
seguindo pela vida afora.
Mas o tempo passa e percebemos que nos
falta algo no coração. O vento da tristeza nos
lança em angústia profunda e, por vezes, nos

sido vacinado contra raiva, após a colocação
do microchip a vacina deve ser refeita. Não esqueça de verificar se o número do lote, a data
de aplicação e o carimbo do médico veterinário constam na carteira de vacinação.
Coleta de Amostra - Após a realização da
vacina de raiva, deve-se esperar no mínimo
30 dias para que os anticorpos possam agir
no organismo do seu cão. Depois de passado
esse período, deve ser colhida uma amostra de
sangue e enviada ao CCZ (Centro de Controle
de Zoonoses de São Paulo), único no Brasil
credenciado pela EU para realizar esse exame.
É nesta etapa que começa a contagem dos 90
dias de quarentena. A zoonoses fará a sorologia antirrábica, no mínimo três meses antes da
sua viagem. Todo o processo, desde a implantação do microchip, dura em média quatro meses. O exame deve resultar superior a 0,5MI/
ML. Se não for o resultado esperado, todos os
passos, exceto a microchipagem, devem ser
refeitos e a quarentena começa a ser contada
novamente.
Reserva de Passagem Aérea - Com o resultado da sorologia em mãos, é hora de reservar a passagem aérea. Faça pesquisas, pois
cada companhia tem suas regras para embarque de cães, como o peso, altura, tamanho da
caixa de transporte.

Vigiagro (emissão de CZI) - Após a passagem aérea comprada e o resultado da sorologia em mãos, agende a Vigiagro (Ministério
da Agricultura). Eles vão emitir um certificado veterinário internacional, com validade de

O poder de decisão
da mente
defrontamos em ruína moral.
É chegado o momento de organizarmos
nossas ideias e reciclarmos as até então vividas
e tidas como satisfatórias, pois a vida se adianta no tempo. E, guiados por Jesus, cresçamos
em sabedoria e sejamos constantes na caridade, perdoando, reparando o mal e servindo em
favor do bem.
O poder que possuímos em nossas mentes
faz com que possamos equilibrar débitos, dessa e de tantas outras existências, através de
servir a Jesus. Derramar lágrimas de sofrimento é coisa do passado, de quando ainda éramos
almas agarradas à ignorância de convenções de
regimes sociais impositivos (seitas, religiões,
falsos sindicatos e ONGs etc.), nunca instituídos por Jesus.
Portanto, é hora de ditar nova regra à nossa
consciência, buscando no amor a paz e a tranquilidade para nossos corações.
Que possa o Mestre Jesus abençoar cada um
de nós, enquanto nos dedicamos ao serviço do
bem em seu nome.
Do sempre presente.
MARCO ANTONIO NARDEZ BRANCO

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

10 dias apenas, portanto faça próximo ao seu
embarque.
Solicitação de Atestado - após agendar o
Vigiagro, volte ao veterinário de confiança e
solicite um atestado de saúde que deverá ser
entregue na Vigiagro e tem validade de três
dias, portanto, para garantir solicite-o um dia
antes da data agendada na Vigiagro. Com tudo
isso em mãos, é só comparecer com os documentos necessários e retirar o CZI. Não é necessário levar o cão.
“Não prometo que estarei contigo até o final
da tua vida, mas prometo que te amarei até o final da minha.”
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Foi linda a entrega do prêmio GW100 às personalidades destaque de MT na sexta passada. Estive lá e a força dos
organizadores pôde ser sentida com a presença maciça de autoridades, empresários e formadores de opinião mais
expressivos da sociedade. Na foto, todos os agraciados com o prêmio. Congrats!

Dia do Meio Ambiente muito bem
comemorado em MT!
O governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), realizou na última terça-feira (5), a abertura da XIV
Semana do Meio Ambiente e X Seminário Estadual
de Recursos Hídricos, cujo tema este ano é "Mato
Grosso - Berço das Águas". O governador Pedro
Taques e o secretário de Estado de Meio Ambiente,
André Baby, fizeram a entrega de equipamentos
para 40 municípios de Mato Grosso.
Os chamados kits de descentralização ambiental irão equipar as secretarias municipais de Meio
Ambiente para que estas possam realizar serviços de gestão ambiental. Entre os equipamentos
estão motocicletas, computadores e impressoras
multifuncionais. A descentralização dos serviços
ambientais integra o projeto Mato Grosso Sustentável, financiado pelo Fundo Amazônia.
... parabéns Gov; parabéns Sec, MT agradece!

No final de semana passado o ministro Blairo Maggi comemorou seus 62 anos com a sua turma do pedal, percorrendo 62
km em torno de Cuiabá. Vida longa e muita saúde!
A noivinha Julia Crepaldi teve mais uma despedida
de solteira, desta vez com os pais Adriana e Cláudio e a irmã Sofia, na Disney. Dia 14 de julho, SP
será pequeno para toda a cuiabania que aportará
por lá para o grande dia. Família linda. Adoro!

Dia dos Namorados no Pantanal Shopping com
viagem para Gramado
O Dia dos Namorados, 12 de junho, se aproxima e para festejar o
romantismo da data o Pantanal Shopping irá sortear dois pacotes de
viagens em parceria com a CVC para Gramado (RS), incluso traslado,
hotel e passagens aéreas. Além disso, os ganhadores poderão escolher a
quantidade de dias, hotel e passeio. Para participar, os clientes deverão
trocar as notas fiscais por cupons até o dia 17 de junho. Cada R$ 200,00
em compras nas lojas participantes dá direito a um cupom. E para duplicar
as chances, ao baixar o aplicativo do Pantanal Shopping, disponível nas
plataformas Android e IOS, o participante ganha cupom em dobro. Além
disso, por mais R$ 12,90 o cliente pode levar uma caixa de som exclusiva.
... arrasam sempre. Adoro!

No final de semana tem teatro? Tem
sim senhor! Vamos todos levar nossos
pequenos, pois a cultura, o conhecimento
é o que de melhor podemos deixar a eles.
Lu Mello na produção é sempre certeza
de tudo de bom!

Achismo: e tem Copa, de novo...
Pois é. Incrível que se passaram quatro anos do
furdunço que vivemos nos dias de Copa do Mundo
em Cuiabá. Vai ficar para sempre na memória de
quem esteve na Arena Pantanal a emoção de ver
povos do mundo inteiro pelas plagas de acá. Apesar
do preço alto que pagamos até hoje, da corrupção
que apenas nós pagamos pois os responsáveis já
estão todos soltos e ainda ricos, a gente deita a
cabeça no travesseiro e dorme e não carregamos
em nossos ombros o peso da morte de pessoas que
padeceram nas filas dos hospitais.
É festa. Será? A mim, parece "um reino tão,
tão distante", essa felicidade. Prefiro recolher-me
à minha insignificância de quem não curte futebol
e de quem acha que o povo precisa educar-se e
politizar-se para que as novas gerações tenham
alguma chance de sobrevivência. Achismo a gente
pode ter... Né?!

Gratidão, a meu ver, é o melhor sentimento que o ser humano
possui, pois traz consigo todos os demais bons sentimentos,
por isso não me canso de agradecer sempre aos meus amigos
que me proporcionam trabalho. Na foto, Cledson Oliveira,
da revista Destaque Magazine, onde também escrevo, já
há cinco anos, na festa de entrega dos prêmios Destaque
Magazine Empresarial e Profissional que, de novo, recebi.
Sorrisão na cara, transbordando gratidão!

Simples assim:
A vitamina B6 auxilia o organismo a produzir anticorpos para
combater doenças e infecções, ajuda o sistema nervoso a liberar
as quantidades certas de hormônios relacionados ao sono e ao
bem-estar e auxilia o sistema cardiovascular.Você encontra essa
vitamina em alimentos como frango, peixes, cereais, bananas e
batatas com casca. Ah! Que bênção é saber das coisas...

"Se ao acordar posso escolher uma roupa, posso escolher também o sentimento
que vai vestir meu dia. Se no percurso posso errar o caminho, posso também
escolher a paisagem que vai vestir meus olhos. A mesma articulação que tenho
para reclamar tenho para agradecer. E, se posso me adornar com a alegria, não é
a tristeza que eu vou tecer. Que hoje e sempre, seja mais um belo dia. "
				
"Autor desconhecido"
... que assim seja! Boa semana amigos-leitores. Um beijo!

