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CIRCUITOMATOGROSSO

Professora titular aposentada, Maria Lúcia Cavalli Neder 
é ex-reitora da Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT).  Chegou a Mato Grosso com apenas 21 anos 
e foi surpreendida por um convite para ministrar aulas 
de língua portuguesa para o chamado ciclo básico. Não 
titubeou em aceitar o desafio. Após encerrar sua vida 
acadêmica, decidiu se lançar pré-candidata ao Senado 
Federal pelo PCdoB, seu partido há quatro anos. Leia os 
principais trechos da entrevista que Maria Lúcia concedeu 
ao Circuito Mato Grosso sobre suas diferenças com o 
governador Pedro Taques e seu posicionamento sobre a 
greve dos estudantes pelo preço das refeições. 

ENTREVISTA DA SEMANA
Maria LúCia CavaLLi Neder
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Antero é questionado sobre 
doação da Odebrecht

A VEZ DOS TUCANOS
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TJMT nega afastar 
coronéis do julgamento 

GRAMPOS NO TRIBUNAL

pg.6

Taques decide bancar 
escolta da ex-juíza Selma

ESCOLTA ESTATAL

pan.1

Os melhores pontos para 
assistir à Copa

JOGOS 2018

pg.5

viBraTaNGO
Alex Teixeira no vibrafone, acompanhado de Sidnei Duarte na 
guitarra, apresenta o Show VIBRATANGO fazendo releituras 
de obras dos compositores Astor Piazzolla e Carlos Gardel. 
Não perca VIBRATANGO na Casa do Parque neste sábado 
16 de junho às 21h. INFO: (65) 3365 4789 e 98116 8083. 
Outras dicas dos últimos dias do festival de cinema francês, 
“Amor em tempos de Cólera” e tudo sobre ‘Rapper Azul’ você 
confere aqui no seu guia de cultura semanal.  
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Mato Grosso e o 
desafio do isolamento
Com índices de crescimento semelhantes aos da China, 
um dos países de maior desenvolvimento do mundo, a 
infraestrutura logística ainda é empecilho para quem 
escolhe Mato Grosso para empreender. A greve dos 
caminhoneiros evidenciou o problema já conhecido 
dos pequenos e grandes produtores. Apesar de ser um 
gigante, o Estado ainda está praticamente isolado do 
país. A dependência do transporte rodoviário, o alto 

preço da tributação sobre o combustível e o pedágio de 
estradas mal conservadas são fatores agravados pela 
falta de opções ferroviárias e hidroviárias. É desse 
dilema do isolamento que trata esta edição especial 
que pretende debater como conseguimos seguir sem 
caminhos mesmo estando na fronteira entre dois países 
e no coração do Brasil.  

Pgs. 4 e 5

pan.3

MT é o sétimo estado com 
mais crimes contra idosos

INSEGURANÇA



recente greve dos 
caminhoneiros expôs 
a incapacidade, 
aumentada ano após 
ano, de Mato Grosso 

escoar adequadamente sua produção 
exclusivamente por seus mais de 33 mil 
quilômetros de rodovias. Simplesmente 
é impossível transportar 61,986 
milhões de toneladas (produzidas 
nesta safra 2017-2018, em soja, milho, 
algodão, arroz, feijão e girassol) em 
apenas 7,72 mil quilômetros de estradas 
pavimentadas (ou meros 23,42% de todas 
as rodovias estaduais). Os profissionais 
do volante reclamam e têm toda razão 
para isso. Vivem sobrecarregados por 
um lado, têm altos custos com péssimas 
estradas e o valor do frete passa longe de 
compensar. Tudo poderia melhorar caso 
nossos governantes se lembrassem de 
explorar duas outras vias de transporte: 
nossos rios e, especialmente, ferrovias. 
Enquanto a Ferronorte nunca passou de 
Rondonópolis, mesmo com a promessa 
de chegar até Cuiabá, há quem sonhe 
com uma obra monumental em termos 
mundiais que responderia pelo nome 
de Bioceânica. Ao atravessar boa parte 
dos estados entre o noroeste e o sul do 
Brasil, a um custo projetado em torno 
dos R$ 31 bilhões, ligaria os oceanos 
Atlântico, no país, ao Pacífico, no Peru. 
Nós contamos um pouco de tudo sobre 
o tema e lembramos o interesse chinês. 
Boa leitura.
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A
VÁRIAS POSSIBIlIDADES, 
Um Só mODAl

#bombounarede

fatos da semana

#VEM COPA

entre aspaseditorial
“O grande causador dessa confusão toda chama-se prefeito Emanuel Pinheiro. 
Se o prefeito tivesse feito o trabalho dele, esses equipamentos já teriam sido 
comprados pelo Ministério da Saúde.” Deputado federal Fabio Garcia (DEM) ao apontar 
que o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), por “negligência”, fez com que o montante 
destinado à saúde municipal fosse revertido para custeio – o que retira a obrigação do governo 
em repassar a verba para Cuiabá.  

“Eu tenho visto por aí alguns sites e alguns comentários induzindo eleitores 
que eu estaria desistindo da campanha por conta da saída de Dilceu Rossato. 
Gostaria de deixar claro a todos que nossa pré-candidatura está mais forte do 
que nunca, está fortalecida.” Pré-candidata ao Senado Selma Arruda (PSL), em pronuncia-
mento feito nas redes sociais, negando que vai desistir de ser candidata.  

“É o sonho do Victório Galli que eu não seja candidato.” Dilceu Rossato (PSL) ao 
criticar o presidente do partido em Mato Grosso, deputado federal Victório Galli, após confirmar 
a desistência das eleições em uma possível candidatura para o governo do Estado.  

“Eu continuo com a minha postura de defesa do governo aqui dentro da Assem-
bleia, dando sustentação ao governo. A menos que o governador me dispense. 
Fora isso, nossa relação aqui vai continuar a mesma, trabalhando tudo em prol 
da população.” Presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho (DEM), ao afirmar que 
a decisão de seu partido em construir a candidatura do ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes ao 
governo não irá afetar sua relação com o governador Pedro Taques (PSDB).  

“Os nomes estão postos, o partido aprova. A partir de agora, vamos procurar 
aliados, parceiros. Estrategicamente falando, o Mauro e o Fabio estão buscando 
essas articulações.” Ex-senador Jaime Campos (DEM) ao afirmar que o deputado federal Fabio 
Garcia e o ex-prefeito Mauro Mendes devem liderar as articulações políticas do Democratas até 
as convenções partidárias para a escolha de candidatos.  

Seja aos berros ou aos cochichos, nesta semana, não há ou-
tro assunto mais comentado que a chegada da tão esperada 
Copa do Mundo, este ano realizada na Rússia. A expectativa em 
cima do Mundial, no qual o Brasil poderá finalmente conquistar 
o título de hexacampeão, ficou ainda maior após os jogos amis-
tosos feitos pela seleção. No final de semana, a seleção venceu 
o último jogo contra a Áustria, na casa dos adversários, por 3 
x 0, com gols de Neymar, Gabriel Jesus e Philippe Coutinho. A 
Copa começa nesta quinta-feira (14), mas o Brasil só estreia no 
dia 17, com jogo contra a Suíça.

B
isavó da recém-nas-
cida indígena enter-
rada viva, Kutsamin 

Kamayura, de 57 anos, teve um 
pedido de revogação preventi-
va negado pelo juiz Darwin de 
Souza Pontes, da Primeira Vara 
Criminal e Cível de Canarana (a 
837 km de Cuiabá). No entanto, 
ela deve ficar custeada em uma 
unidade da Fundação Nacional 
do Índio (Funai). 

Kutsamin foi presa em fla-
grante por tentativa de homi-
cídio, por ter cortado o cordão 
umbilical do bebê indígena e o 
enterrado logo em seguida. O 
caso foi descoberto quando ela 
e sua filha procuraram ajuda na 
Casa de Saúde do Índio (Casai) 
para sua neta, a mãe do bebê, 
uma adolescente de 15 anos. 
Ela teria sofrido hemorragia 

após dar à luz. Diante do caso, 
a enfermeira que a tratou comu-
nicou a delegacia. Após passar 
sete horas enterrada, a criança 
foi salva pelas forças das polí-
cias Civil e Militar. 

A bisavó afirmou que enter-
rou a recém-nascida por acredi-
tar que ela teria nascido morta. 
A investigação suspeita que ela 
e a avó não desejavam uma 
criança de ‘mãe solteira’, já que 
a adolescente não é casada. Ou-
tra linha aponta que tentaram 
matar o bebê pelo fato de o pai 
ser de outra etnia e não querer 
assumir a criança. 

O pedido de revogação foi 
formulado pela Procuradoria 
Federal, que argumentou que 
Kutsamin não representa risco à 
sociedade, já que mora em uma 
aldeia.

Q
uase um ano depois de 
receberem as contas do 
Executivo referentes 

ao exercício de 2016, finalmente 
os deputados da Assembleia Le-
gislativa (ALMT) votaram a maté-
ria e, por maioria dos votos, apro-
varam o documento, que foi alvo 
de inúmeras polêmicas. Crítico da 
aprovação, o deputado Zeca Viana 
(PDT) não teve direito a voto se-
parado.

Parece que, finalmente, as 
articulações da base para a apro-
vação deram certo. As contas re-
ceberam aprovação da Comissão 
de Fiscalização e Acompanha-
mento da Execução Orçamentária 
(CFAEO) no dia 9 de maio, e, até 
então, aguardavam na pauta de 
votação do plenário. A demora se 
deu em razão dos consecutivos 
boicotes que os parlamentares 
faziam ao esvaziarem as sessões. 

Assim, diversas acabaram suspen-
sas por falta de quórum. Na sema-
na passada, porém, 19 dos 24 de-
putados estiveram presentes na 
sessão e, por 17 votos, aprovaram 
as contas do Executivo. José Do-
mingos Fraga (PSD), presidente da 
CFAEO, leu o relatório da comissão 
e fez observações quanto aos atos 
apontados como graves e gravís-
simos. Ainda, observou que as fa-
lhas do governo, reportadas pela 
Corte de Contas, foram ‘aliviadas’, 
pois, caso as mesmas situações 
fossem cometidas por municípios, 
seriam consideradas gravíssimas. 
Apesar disso, ele aprovou as con-
tas do governo. Ao final, disse: 
“Vamos dar um voto de confiança 
e votar sim, para que o governo 
possa se aperfeiçoar e se monito-
rar de assessoria, porque isso aqui 
não é o governador Pedro Taques, 
não, é assessor”.
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Bisavó que enterrou 
recém-nascida viva 
permanece presa

Por maioria, deputados 
aprovam contas do 
governo de 2016

FUNDAÇÃO DO ÍNDIO NO SUFOCO

“O 
prefeito de Cuia-
bá deveria parar 
de negligenciar 

a saúde”, observou o deputado 
federal Fabio Garcia (DEM). O 
parlamentar foi o coordenador 
quando a bancada federal en-
viou mais de R$ 100 milhões 
para a saúde de Mato Grosso, em 
2016, e se mostrou indignado 
com a forma com que a situação 
do novo Pronto-Socorro de Cuia-
bá está se desenrolando. 

Segundo Garcia, por “ne-
gligência” do prefeito Emanuel 
Pinheiro (MDB), o valor de R$ 
156 milhões enviado por meio 
de emendas da bancada federal, 
dos quais R$ 82 milhões devem 
ser empregados na equipagem 
da nova unidade, teve sua des-
tinação revertida para custeio, 
o que retira a obrigação do go-

verno em repassar a verba para 
Cuiabá. 

“O prefeito de Cuiabá não 
tem feito seu dever de casa. Ele 
foi incapaz de apresentar ao Mi-
nistério da Saúde um plano de 
trabalho para a compra desses 
equipamentos”, disse Garcia. O 
deputado observou ainda que a 
capital ficou a ponto de perder o 
montante enviado e, para evitar 
a situação, a bancada precisou 
revertê-la de investimento no 
Pronto-Socorro para custeio da 
saúde. “A gente fez isso obrigan-
do todos a fazerem um acordo 
para que o PS continuasse sen-
do equipado, um acordo de que 
esse dinheiro chegaria às contas 
do Estado, ele firmaria um con-
vênio com a prefeitura e ela, en-
tão, compraria equipamentos”, 
destacou.

Emanuel vai fazer Cuiabá 
perder a verba do Pronto-
Socorro, afirma Garcia

NEGLIGENCIADO
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“Eu sabia que fazer oposição é difícil neste país. 
O que eu não sabia era que fazer oposição geraria 
desonestidade contra aqueles que defendem o in-
teresse público.” Vereador Felipe Wellaton (PV) negando 
a acusação do ex-chefe de gabinete Jadson Nazário de Freitas 
de, supostamente, ter se apropriado, de forma indevida, de 
sua verba indenizatória.

Estagiário:  
José Lucas Salvani

Reportagem:  
Rodivaldo Ribeiro
Jefferson Oliveira
Camilla Zeni

Celestino Carlos
Allan Pereira
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SOBE
 Comércio varejista cresceu 1% em abril e acumulou ganho 

de 3% em quatro meses. 

  Com 13,7 milhões de toneladas, estoque de milho tem a 
maior alta no segundo semestre de 2017.     

  Preço do diesel caiu R$ 0,34 após acordo entre governo e 
caminhoneiros. 

  Em Cuiabá, o custo da cesta básica subiu de R$ 391,56 para 
R$ 395,49 no mês de maio.      

  O salário mínimo necessário e ideal para o trabalhador 
brasileiro no mês de maio seria de R$ 3.747,10.   

  Seis em cada dez brasileiros desperdiçam alimentos em casa.  

DESCE
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LICITAÇÃO PARA COMBUS-
TÍVEIS 

A Prefeitura Municipal 
de Mirassol D’Oeste publi-
cou a abertura de licitação, 
na modalidade pregão pre-
sencial, sendo a tipificação 
o maior desconto, com fina-
lidade de registro de preços 
para aquisição de combus-
tíveis em geral para os veí-
culos oficiais do município. 
No ato do credenciamento 
os interessados deverão en-
tregar as propostas escritas. 
A abertura da sessão está 
marcada para o dia 21 de 
junho, às 8h, na sala do De-
partamento de Licitações, 
no prédio da prefeitura.  

COMPRA DE EQUIPAMEN-
TOS 

Com o objetivo de ad-
quirir equipamentos para 
atender à Secretaria Mu-
nicipal  de Obras (como 
distribuidor de agregado 
pneumático, comboio de 
abastecimento e lubrifica-
ção e espargidor de asfalto 
hidrostático), a Prefeitura 
Municipal de Nova Canaã 
torna pública a abertura de 
uma licitação, na modali-
dade pregão presencial. O 
certame será aberto no dia 
28 de junho, às 8h, na sala 
de licitações do Executivo 
municipal. O edital comple-
to está disponível no site 

www.novacanaadonorte.
mt.gov.br (Ícone: Editais 
Online).  

CAMINHÃO PARA TRANS-
PORTE DE LEITE 

A Prefeitura de Nova 
Maringá torna público para 
conhecimento de quantos 
possam interessar que a 
licitação na modalidade 
pregão presencial, tipo me-
nor preço por item, foi con-
siderada deserta, em razão 
de não ter comparecido, no 
dia da audiência, nenhuma 
empresa para participar 
do certame. A licitação em 
questão visava a contrata-
ção de uma empresa para a 
aquisição de um caminhão 
com tanque rodoviário iso-
térmico (novo, zero quilô-
metro) para o transporte 
de leite.  O veículo deveria 
ter capacidade mínima de 
8 mil litros e seria usado 
para atender à Secretaria 
Municipal de Agricultura. 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
A Prefeitura Municipal 

de Nova Canaã do Norte, 
por meio de sua pregoeira e 
equipe de apoio, torna pú-
blico o resultado do julga-
mento referente ao pregão 
presencial nº 034/2018, 
cujo objeto é o registro de 
preços para futura e even-
tual aquisição de produtos 

químicos e reagentes para 
atender às necessidades 
da Secretaria Municipal de 
Saúde. No certame, sagrou-
se vencedora a empresa 
Edson Furquim - ME, com 
valor total de R$ 10.800. 

ATERRO SANITÁRIO 
Será realizada no dia 

28 de junho, às 8h, na sede 
da Prefeitura Municipal 
de Matupá, a tomada de 
preços nº 14/2018, que 
visa à contratação de uma 
empresa com comprovada 
capacidade técnica, admi-
nistrativa e financeira para 
a aquisição e instalação de 
geomembrana para a 5ª 
célula do aterro sanitário 
do município. Informações 
sobre o certame podem ser 

encontradas no site http://
www.matupa.mt.gov.br/
Administracao/Portais/. 

CONFECÇÃO DE BANNERS 
A Prefeitura Municipal de 

Pontes e Lacerda divulgou 
no Diário Oficial do Estado 
o resultado do pregão nº 
40/2018, que teve como ob-
jeto a contratação de empre-
sa para confecção e locação 
de faixas, banners e adesivos 
para atender a eventos das 
unidades administrativas 
do Executivo municipal. No 
certame, sagrou-se campeã 
a empresa RM das Neves & 
Cia Ltda - ME, vencedora dos 
itens 01 a 20, com valor total 
de R$ 1.266.210,00. Outras 
informações podem ser ob-
tidas no site da prefeitura.

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

Carta ConVite  as mais Comentadas

pÉrolas
TAQUES E SELMA X CNJ     
O governador Pedro Taques estabeleceu na terça-feira 
12 que a Casa militar ficará responsável por fornecer 
policiais para realizar a segurança da ex-juíza Selma 
Arruda. A comissão de Segurança do Tribunal de 
Justiça de mato Grosso suspendeu definitivamente a 
escolta de segurança que era fornecida à magistrada 
aposentada, alegando que Selma teria quebrado os 
protocolos e regras que deveriam ser obedecidos e 
por este motivo perdeu o direito ao benefício a que 
tinha direito. Diante da situação, ela solicitou ajuda 
e pediu proteção ao Poder Executivo, pois ainda não 
conseguiu entrar com recurso no Conselho Nacional 
de Justiça.        
 
PONTO PRA ELA!   
A deputada Janaina Riva propôs Projeto de lei que 
torna obrigatória na rede de ensino estadual de mato 
Grosso a existência de uma equipe multidisciplinar 
para promover atividades didáticas, de orientação 
e conscientização sobre os direitos das mulheres, 
combate ao machismo e à opressão de gênero. Num 
momento marcado por números alarmantes de fe-
minicídio, a deputada mostra engajamento com o 
combate à violência doméstica, que vem ganhando 
cada vez mais adeptos na política, na sociedade e 
no Poder Judiciário. Aplausos!                

MOÇÃO MERECIDA 
Não há como falar em violência doméstica sem 
mencionar o juiz titular da 1ª Vara Especializada de 
Violência Doméstica e Familiar Contra a mulher, Ja-
milson Haddad. Ele recebeu uma moção de Aplausos 
das mãos do deputado Guilherme Maluf no último dia 
7, pelo trabalho que vem desenvolvendo na referida 
Vara, onde realiza inúmeras palestras sobre o tema, 
além de manter-se pessoalmente engajado em proje-
tos que cuidam das mulheres vítimas da violência e 
ainda na recuperação de agressores domésticos. Ja-
milson representa honrosamente nosso Estado, sendo 
referência nacional no tema em eventos país afora.   

Igreja de São Gonçalo de Amarantes  / Porto - Cuiabá - MT

 CENAS DA CIDADE
JULIANA ARINI

Com a decisão dos ministros do supremo Tribunal Federal, que 
aprovaram na terça-feira 12 a restrição do foro privilegiado 

para deputados e senadores o processo que trata da acusação de 
compra e venda de vagas no Tribunal de Contas de Mato grosso e 
tem o ministro Blairo Maggi como um dos alvos retorna para a 1a 
instância em Mato grosso. Maggi foi denunciado pela procuradora-
geral da república (pgr), raquel dodge, pelo crime de corrupção 
ativa. em nota, por meio de sua assessoria jurídica, o ministro disse 
que a remessa para a Justiça de Mato grosso é um desdobramento 
natural da investigação e reafirma sua confiança na justiça de pri-
meiro grau, onde provará sua inocência. vale lembrar que em março 
de 2017 o juiz luiz aparecido Bortolucci Júnior – da vara de ação 
Civil pública e ação popular de Cuiabá – determinou o bloqueio de 
até r$ 4 milhões nas contas de Blairo Maggi em ação que trata do 
mesmo objeto: a compra e venda de vagas no TCe. 

12/06/2018 - Selma Arruda desmente desis-
tência da eleição em suas mídias sociais
Francisco Kunze: Quer um conselho? desista. 
você vai amar e ser amada pelos seus entes que-
ridos! usufrua da sua aposentadoria. Fiz/faço isso!   

12/06/2018 - Emanuel vai fazer Cuiabá per-
der a verba do Pronto-Socorro, afirma Gar-
cia
Eliene Ribeiro Prata: esse problema do pronto-
socorro, Mauro Mendes também prometeu resol-
ver e não cumpriu. por isso, não voto em ninguém! 
só promessas. Tô cansada! Chega!   

11/06/2018 - Estado recorre no STF para 
não pagar duodécimo à Defensoria
Haron Alvares: para a defensoria não paga, mas 
para o Mpe é antecipado.   
Weslen Correia: Tem muita instituições que 
deveria ser instintas pois é de pouco serventia 
para a população mais com enorme burocracia 
só serve pra cobrar repasse e muita gente tra-
balhando pouco ganhando muito e reclamando 
da vida , mais ninguém pede demissão estranho 
esse fenômeno. 

10/06/2018 - PIB deve andar de lado até o 
fim do ano por conta de crise no país
Pagu Aram: Foda-se a economia, que se deteriore 
mesmo. Quem é rico vai continuar lucrando mi-
lhões a cada crise. Que caia mesmo a economia. 
Que caia o capital!   
Elizandra Paula Martiori Bet: por conta do 
governo que não é reconhecido lá fora. assim que 
um novo presidente for eleito, os investimentos 
voltam.
Eliane Rodrigues Azevedo: espero, porque a 
coisa está preta. pibinho de lado? de ré mesmo.
Wellyton Diego: Mais duas ou três paradas des-
sas aí, e o governo se ajoelha.
Fabiano LG: e viva o golpe! diga não à democra-
cia!
Cleide Fortes: não existe crise. existe incompe-
tência!

UMA NOVELA CHAMADA NOVO PRONTO-
SOCORRO 
A entrega do novo Pronto-Socorro municipal de 
Cuiabá  se arrasta há pelo menos cinco anos e já se 
transformou em uma espécie de novela do poder pú-
blico. O capítulo final dessa história, e que todo mato 
Grosso quer assistir, é quando essa obra será finalizada 
e entregue. E o  governo ? Ao invés de The end, segue 
emitindo notas: “70% da obra está concluída” para 
ludibriar a sociedade que não suporta mais ser enga-
nada com promessas de possíveis datas de entrega. 
Se fosse virar marchinha de roda nas danças de festa 
junina, o refrão já estaria na ponta da língua de todos: 
“Novo Pronto-Socorro está pronto ÊÊÊÊÊÊÊ, mas é 
mentira haaaaaaa”.   

MAURO EM CAMPANHA? 
Apesar de negar candidatura, o ex-prefeito mauro 
Mendes já está circulando por Mato Grosso com seus 
parceiros do DEm. É como mocinha que anda 24 horas 
com o rapazinho, mas não confirma namoro e jura que 
são apenas amigos. Todo mundo quer saber que onda é 
essa do Mauro. Por que e para que todo este suspense? 
Nem as senhoras das janelas dos tradicionais bairros 
de Cuiabá que adoram informar sobre a vida alheia 
suportam mais esperar por um pronunciamento oficial. 

SEM PRIVILéGIOS
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greve dos caminhoneiros expôs 
a incapacidade, aumentada ano 
após ano, de Mato Grosso esco-
ar adequadamente sua produção 
exclusivamente por seus mais de 
33 mil quilômetros de rodovias. 

Simplesmente não dá para transportar 61,986 
milhões de toneladas (produzidas nesta safra 
2017-2018, em soja, milho, algodão, arroz, 
feijão e girassol) em apenas 7,72 mil quilô-
metros de estradas pavimentadas (ou meros 
23,42% de todas as rodovias estaduais).

São estradas ruins por onde roda uma frota 
de 68 mil caminhões, de acordo com dados 
cruzados do Sindicato dos Caminhoneiros 
e GeoPortal da Secretaria de Infraestrutura 
e Logística  (Sinfra). Isso, obviamente, faz 
com que seja caro rodar pelo estado, pois o 
desgaste dos caminhões faz aumentar o frete 
(uma das bandeiras, aliás, da greve terminada 
recentemente).

Principal alternativa para resolver o pro-
blema, as ferrovias são apontadas por nove 
entre dez especialistas em logística e grandes 
produtores rurais como panaceia definitiva. À 
parte a Ferronorte ter passado quase 50 anos 
como sonho e não ter se estendido sequer de 
Rondonópolis a Cuiabá até hoje, o novo so-
nho responde por um nome pomposo e multi-
nacional: Ferrovia Bioceânica. Ela começaria 
no Rio de Janeiro, em um porto do Oceano 
Atlântico, atravessaria a floresta amazônica, 
o cerrado mato-grossense e a Cordilheira 
dos Andes, até chegar à costa peruana, já na 
imensidão azul do Oceano Pacífico.

Vista até recentemente como delírio por 
alguns, já tem investidor certo – a China – e 
custo projetado: US$ 10 bilhões (mais de R$ 
31 bilhões, em valores desta quarta-feira, 13). 
Mas é tarefa difícil e ainda em busca de viabi-
lização em alguns trechos, conforme explica 
o diretor-executivo do Movimento Pró-logís-
tica de Mato Grosso, Edeon Vaz Ferreira.

Para ele, sem dúvida nenhuma o desenvol-
vimento de Mato Grosso passa sim pela inte-
gração dos portos marítimos, trechos de rio 
e especialmente ferrovias. “A Bioceânica é 
uma ferrovia que dificilmente sairia do papel, 
porque o trecho de Porto Velho até o Peru, por 
exemplo, não consegue se viabilizar econo-
micamente, mas a Fipo (Ferrovia de Integra-
ção Centro-Oeste), que faz parte da Transoce-
ânica, vai ser viabilizada por pedaços”, conta 
ao Circuito Mato Grosso, por telefone.

A favor, além do interesse de Brasil e Chi-
na na aproximação comercial, há os demais 
países envolvidos: Peru e Bolívia. Visita re-
cente, há cerca de dois anos e meio, do pri-
meiro-ministro chinês, Li Keqiang, deu novo 
impulso à ideia. Ele esteve no Brasil, mas 
rodou também por Colômbia, Peru e Chile. 
O interesse óbvio é sustentar seus níveis de 
expansão econômica e manter grandes proje-
tos de construção de ferrovias é uma das ma-
neiras de fazer isso.

Mesmo sem prazo definido, os pedaços, 
nas palavras de Faz Ferreira, devem caminhar 
bem nos próximos anos. “Aquele trecho de 
Campinorte, da Ferrovia Norte-Sul, até Água 
Boa, é o trecho que mais se viabiliza. Possi-
velmente será o primeiro trecho a ser constru-
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Greve dos caminhoneiros expõe péssima situação da logística de MT
Estado não tem condições de escoar adequadamente sua produção somente por rodovias. Outros modais são soluções e sonho dos produtores

Rodivaldo Ribeiro, Allan Pereira, Camilla 
Zeni, Juliana Arini e Celestino Carlos

ído”, aposta. Ele explica que outro trecho, de 
Sapezal a Porto Velho, em Rondônia, também 
é bastante viável economicamente e deve 
atrair investimentos da iniciativa privada, 
“mas os demais trechos só se o governo fizer 
e como ele diz que não tem dinheiro, dificil-
mente vai se viabilizar”. 

Em Mato Grosso, quando o assunto é 
ferrovia, há duas situações, continua o dire-
tor-executivo do Pró-Logística: a chamada 
Ferrogrão, uma ferrovia que liga Sinop ao 
porto de Miritituba (localizado em Itaituba, 
no Pará), onde chega a rodovia e esta trans-
borda a produção para as barcaças de Marajó 
e Santana, já no Amapá.

“Todos esses são trechos que se viabili-
zam na Transoceânica. E no caso da ferrovia 
existente hoje, a Ferronorte, que liga Ron-
donópolis a Santos, esta passa agora por um 
processo de prorrogação da concessão. Nessa 
prorrogação, eles vão sair de 35 milhões de 
toneladas num trecho paulista, chamado de 
malha paulista, para 75 milhões de tonela-
das”, esclarece Vaz Ferreira.

Com a ampliação da malha paulista, vai 
aumentar a vazão na capacidade da ferrovia 
em Mato Grosso. Ela hoje faz em torno de 17, 
17,5 milhões de toneladas/ano. Deve passar 
para 35 milhões/ano já a partir do processo 

em andamento no Tribunal de Contas da União. 
“E nesse processo, ela vai gastar cerca de cinco 
anos, para chegar a esse ponto, mas não tem pro-
blemas de viabilidade ambiental, só melhoria e 
aumento de trens”. 

 greve dos caminhoneiros tam-
bém gerou prejuízos aos pe-
quenos produtores de leite. No 
município de Jaciara, a 142 km 
de Cuiabá, o médio produtor 

Alexandre Felici, que atua no ramo há 
cinco anos, perdeu parte da produção na 
fazenda de 45 hectares, com 25 cabeças 
de vacas em lactação. 

Como elas produzem 12 mil litros de 
leite/mês, em dois dias de trabalho, ge-
raram cerca de 1,2 mil litros, que acabou 
sendo despejado no terreiro da fazenda. 
“Joguei fora, não tinha como transportar. 
São duas ordenhas por dia, o taque pre-
cisa ser desocupado para repor uma nova 
produção”, relatou.

Outro segmento que enfrentou dificul-
dade foi a suinocultura.  Paulo Cesar, que 
atua há 20 anos cuidando desses animais 
nos municípios de Vera (distante 461 km 
de Cuiabá) e Sorriso (420 km) contou as 
dificuldades que passou. O produtor cria 
40 mil animais e em 10 dias de greve foi 
necessário parar totalmente o abate e 
transporte.

A
Pequenos foram os que mais sofreram

resultado mais recente da greve 
dos caminhoneiros relacionado ao 
frete aconteceu nesta quarta-feira 
(13), quando o ministro do Supremo 

Tribunal Federal (STF) Luiz Fux determinou que 
o governo federal se manifesta quanto à tabela 
dos preços mínimos para frete, solicitando, 
inclusive, um parecer do próprio presidente 
Michel Temer. Fux é relator de ações apresen-
tadas pela Associação do Transporte Rodoviário 
de Cargas do Brasil (ATR Brasil), que considerou 
que a medida do governo “fere a economia de 
mercado”. 

Nesta terça-feira (12), setores diretamente 
envolvidos no processo se reuniram em uma 
audiência pública na Câmara Federal para tratar 
do tabelamento. A padronização do fretamento 
nas rodovias foi uma das exigências dos cami-
nhoneiros e fator determinante para o fim da 
greve. No dia 27 de maio, a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT) divulgou 
uma primeira tabela com valores que causou 
polêmica.

À época, o ministro da Agricultura, Blairo 
Maggi, observou que o valor final chegaria a 
atingir o dobro do custo anterior. Em coletiva 
de imprensa, ele disse: “A tabela era para ser 
um preço mínimo, mas da forma que ficou, a 
tabela acabou ficando um preço máximo, até 
fora dos padrões que a agricultura pode pagar 
para transportar”.

Depois de duras críticas, uma nova tabela foi 
definida no dia 7 de junho, mas, na mesma noi-

O
frete

s rios foram os primeiros cami-
nhos comerciais de Mato Grosso 
há centenas de anos. Os povos 
indígenas navegavam pelas ba-

cias Amazônica e Platina para realizarem 
comércio com outras regiões e países. Foi 
assim que o guaraná e a erva-mate ganha-
ram fronteiras. Em 1525, Aleixo Garcia 
chegou a Mato Grosso navegando no rio 
Paraguai. Quase trezentos anos depois, a 
retomada do comércio na hidrovia do rio 
Paraguai ainda é um tabu longe de ser 
resolvido. 

A questão ambiental e o excesso de 
assoreamento dos rios são os principais 
obstáculos para a retomada de uma rota 
efetiva através do rio Paraguai. O Tramo 
Norte, a região entre Corumbá, Mato Gros-
so do Sul, e Cáceres, em Mato Grosso, é 
considerado o ponto nefrálgico desta dis-
cussão, que se arrasta desde os tempos da 
gestão de Dante de Oliveira (1995-2002) 
no governo. 

Foi justamente neste período e por 
conta da fragilidade ambiental do bioma 
Pantanal do Tramo Norte que o então 
procurador federal de justiça (hoje gover-
nador) Pedro Taques pediu o embargo do 
projeto da Hidrovia do Paraguai alegando 
inviabilidade ambiental na navegação. 

À época o projeto era chamado Hidro-
via Paraná-Paraguai e previa uma série 
de interferências na paisagem da região, 
como dragagens, derrocamento e retifi-
cações nas curvas do rio Paraguai, uma 
das características dos rios pantaneiros 
que garantem a vazão e a manutenção 
das cheias da região. A empresa escolhida 
para o projeto era a mesma que causou 
inúmeros danos ambientais ao rio Missis-
sipi, em um Pantanal similar ao do Brasil, 
na Flórida, nos EUA. 

O plano prevê que a navegação no 
rio Paraguai possibilite atravessar 1.300 
quilômetros de rio por navios de grande 
calado, que demandam águas com profun-
didade superior a dois metros. Hoje, o rio 
Paraguai não tem mais de 1,2 m em seu 
Tramo Norte. 

A ligação da Hidrovia do Paraguai tam-
bém é estratégica para o país, pois conecta 
a cidade de Cáceres, em Mato Grosso, ao 
Uruguai.  Esse trecho passa por Corumbá, 
no Mato Grosso do Sul, e Assunção, no 
Paraguai. 

Hoje, a frota Paraguai de navegação já 
é operada por 46 empresas de navegação 
e sete empresas nacionais. Nesse trecho, 
o trânsito da soja, o principal produto 
embargado é considerado navegação livre, 
por conta do Tratado do Mercosul. Por 
conta desta hidrovia, o Paraguai avançou 
sua produção de 700 mil toneladas de soja 

O
o desafio de navegar na Hidrovia do Pantanal 

para 4,5 milhões em dez anos desde 1993.
Não é à toa que aumentar o fluxo da na-

vegação no Tramo Norte é um dos sonhos dos 
governos e uma reivindicação dos empresá-
rios.  Em Mato Grosso, a hidrovia seria uma 
solução para escoar boa parte da safra de soja, 
milho e pecuária do médio-norte do Oeste 
do estado. Regiões campeãs na produção de 
grãos e carne do país. 

Apesar de tudo isso, os embates am-
bientais ainda não foram superados. O novo 
estudo ambiental do projeto, rebatizado de 
Hidrovia do Paraguai, apontou onze pontos 
de atenção sobre questões socioambientais. 

Para o diretor-executivo do Instituto SOS 
Pantanal, Felipe Dias, mesmo com toda aten-
ção e fragilidade do Pantanal a questão am-
biental não deverá ser um impedimento para 
obra desta vez. “Sabemos que os governos fe-
deral e estadual estão empenhados no projeto 
e que muitos pontos foram revistos. O que as 
entidades de pesquisa e ambientais desejam 
agora não é um novo embargo da hidrovia, 
mas sim que todos os cuidados ambientais se-
jam considerados. Também estamos propondo 
que seja criado um pedágio ambiental, para 
que os possíveis danos ao Pantanal possam 
ser revertidos em benefícios socioambientais 
à região e à população tradicional”, diz.

A previsão do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (Dnit) é que 
a navegação mais intensa no Tramo Norte 
recomece até o final de 2018.  Mesmo antes 
do licenciamento de projetos como o Porto de 
Morrinhos ou da Zona de Processamento de 
Exportação (ZPE) de Cáceres. 

O estudo de viabilidade técnica e ambien-

tal do projeto, realizado pela Universidade 
Federal do Paraná, está finalizado. 

“Nossa meta para a região seria ser uma hi-
drovia do Tietê. Mas não temos esses recursos 
ainda, logo, vamos fazendo aos poucos. Um 
tijolo de cada vez. Primeiro vamos começar 
com a navegação para embarcações de cala-
do maior, depois vamos ver o que a região 
demanda, e avançar com o porto, e a outros 
pontos da logística”, explica Antônio Caputo, 
coordenador geral de gestão de operações 

aquaviário do Dnit.  
O asfaltamento de estradas como o trecho 

da BR-174 que interliga BR-070 até o futuro 
Porto de Morinhos, no rio Paraguai é uma das 
demandas que também segue sem previsão 
futura. “Não adianta ter uma hidrovia mara-
vilhosa, se não há estradas que interliguem 
essas regiões, por exemplo. Tudo tem que 
constar no Plano Nacional de Logística que 
também será lançado este ano”, alerta Caputo, 
do Dnit.

te, o decreto que a implantava foi revogado, em 
razão de, mais uma vez, ter causado desagrado. 
O presidente da Associação dos Produtores de 
Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja), Antonio 
Galvan, esteve na reunião e destacou que os 
valores apontados pelo governo “são irreais”. 

“Nós já tínhamos o problema de custo, da 
produção mesmo, mas agora, com essa questão 
do frete que está aí colocada pela ANTT, está 
começando a inviabilizar até o nosso segmento”, 
disse. “Com essa alta do frete, ele [o governo] 

tira do setor primário. Essa tabela aí não tem 
como você conseguir pagar ela, vai ficar in-
sustentável. Isso tudo vai explodir em cima do 
consumidor final, porque alguém vai pagar essa 
conta, e vai ser a sociedade”, ponderou.

Uma das mudanças na regra do frete que 
também levantou polêmica foi a obrigatorie-
dade do frete de retorno com eixo vazio. Isto 
é, mesmo que um caminhão escoasse a produ-
ção e retornasse a seu estado sem transportar 
qualquer carga, também se deveria pagar o 

transporte. A medida foi retirada da segunda 
proposta apresentada pela ANTT.

“Nós não concordamos com tabela. O go-
verno não pode intervir na iniciativa priva-
da”, comentou. “Isso daí vai só dar trabalho. 
Vai dar um problema para o Brasil que você 
não tem nem ideia, para empresas, para tudo, 
porque não adianta insistir nessa tabela aí, 
porque vai ficar o mercado paralisado. Nós 
não aceitamos, nem quem compra e nem 
quem vende”, afirmou.
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greve dos caminhoneiros expôs 
a incapacidade, aumentada ano 
após ano, de Mato Grosso esco-
ar adequadamente sua produção 
exclusivamente por seus mais de 
33 mil quilômetros de rodovias. 

Simplesmente não dá para transportar 61,986 
milhões de toneladas (produzidas nesta safra 
2017-2018, em soja, milho, algodão, arroz, 
feijão e girassol) em apenas 7,72 mil quilô-
metros de estradas pavimentadas (ou meros 
23,42% de todas as rodovias estaduais).

São estradas ruins por onde roda uma frota 
de 68 mil caminhões, de acordo com dados 
cruzados do Sindicato dos Caminhoneiros 
e GeoPortal da Secretaria de Infraestrutura 
e Logística  (Sinfra). Isso, obviamente, faz 
com que seja caro rodar pelo estado, pois o 
desgaste dos caminhões faz aumentar o frete 
(uma das bandeiras, aliás, da greve terminada 
recentemente).

Principal alternativa para resolver o pro-
blema, as ferrovias são apontadas por nove 
entre dez especialistas em logística e grandes 
produtores rurais como panaceia definitiva. À 
parte a Ferronorte ter passado quase 50 anos 
como sonho e não ter se estendido sequer de 
Rondonópolis a Cuiabá até hoje, o novo so-
nho responde por um nome pomposo e multi-
nacional: Ferrovia Bioceânica. Ela começaria 
no Rio de Janeiro, em um porto do Oceano 
Atlântico, atravessaria a floresta amazônica, 
o cerrado mato-grossense e a Cordilheira 
dos Andes, até chegar à costa peruana, já na 
imensidão azul do Oceano Pacífico.

Vista até recentemente como delírio por 
alguns, já tem investidor certo – a China – e 
custo projetado: US$ 10 bilhões (mais de R$ 
31 bilhões, em valores desta quarta-feira, 13). 
Mas é tarefa difícil e ainda em busca de viabi-
lização em alguns trechos, conforme explica 
o diretor-executivo do Movimento Pró-logís-
tica de Mato Grosso, Edeon Vaz Ferreira.

Para ele, sem dúvida nenhuma o desenvol-
vimento de Mato Grosso passa sim pela inte-
gração dos portos marítimos, trechos de rio 
e especialmente ferrovias. “A Bioceânica é 
uma ferrovia que dificilmente sairia do papel, 
porque o trecho de Porto Velho até o Peru, por 
exemplo, não consegue se viabilizar econo-
micamente, mas a Fipo (Ferrovia de Integra-
ção Centro-Oeste), que faz parte da Transoce-
ânica, vai ser viabilizada por pedaços”, conta 
ao Circuito Mato Grosso, por telefone.

A favor, além do interesse de Brasil e Chi-
na na aproximação comercial, há os demais 
países envolvidos: Peru e Bolívia. Visita re-
cente, há cerca de dois anos e meio, do pri-
meiro-ministro chinês, Li Keqiang, deu novo 
impulso à ideia. Ele esteve no Brasil, mas 
rodou também por Colômbia, Peru e Chile. 
O interesse óbvio é sustentar seus níveis de 
expansão econômica e manter grandes proje-
tos de construção de ferrovias é uma das ma-
neiras de fazer isso.

Mesmo sem prazo definido, os pedaços, 
nas palavras de Faz Ferreira, devem caminhar 
bem nos próximos anos. “Aquele trecho de 
Campinorte, da Ferrovia Norte-Sul, até Água 
Boa, é o trecho que mais se viabiliza. Possi-
velmente será o primeiro trecho a ser constru-
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ído”, aposta. Ele explica que outro trecho, de 
Sapezal a Porto Velho, em Rondônia, também 
é bastante viável economicamente e deve 
atrair investimentos da iniciativa privada, 
“mas os demais trechos só se o governo fizer 
e como ele diz que não tem dinheiro, dificil-
mente vai se viabilizar”. 

Em Mato Grosso, quando o assunto é 
ferrovia, há duas situações, continua o dire-
tor-executivo do Pró-Logística: a chamada 
Ferrogrão, uma ferrovia que liga Sinop ao 
porto de Miritituba (localizado em Itaituba, 
no Pará), onde chega a rodovia e esta trans-
borda a produção para as barcaças de Marajó 
e Santana, já no Amapá.

“Todos esses são trechos que se viabili-
zam na Transoceânica. E no caso da ferrovia 
existente hoje, a Ferronorte, que liga Ron-
donópolis a Santos, esta passa agora por um 
processo de prorrogação da concessão. Nessa 
prorrogação, eles vão sair de 35 milhões de 
toneladas num trecho paulista, chamado de 
malha paulista, para 75 milhões de tonela-
das”, esclarece Vaz Ferreira.

Com a ampliação da malha paulista, vai 
aumentar a vazão na capacidade da ferrovia 
em Mato Grosso. Ela hoje faz em torno de 17, 
17,5 milhões de toneladas/ano. Deve passar 
para 35 milhões/ano já a partir do processo 

em andamento no Tribunal de Contas da União. 
“E nesse processo, ela vai gastar cerca de cinco 
anos, para chegar a esse ponto, mas não tem pro-
blemas de viabilidade ambiental, só melhoria e 
aumento de trens”. 

 greve dos caminhoneiros tam-
bém gerou prejuízos aos pe-
quenos produtores de leite. No 
município de Jaciara, a 142 km 
de Cuiabá, o médio produtor 

Alexandre Felici, que atua no ramo há 
cinco anos, perdeu parte da produção na 
fazenda de 45 hectares, com 25 cabeças 
de vacas em lactação. 

Como elas produzem 12 mil litros de 
leite/mês, em dois dias de trabalho, ge-
raram cerca de 1,2 mil litros, que acabou 
sendo despejado no terreiro da fazenda. 
“Joguei fora, não tinha como transportar. 
São duas ordenhas por dia, o taque pre-
cisa ser desocupado para repor uma nova 
produção”, relatou.

Outro segmento que enfrentou dificul-
dade foi a suinocultura.  Paulo Cesar, que 
atua há 20 anos cuidando desses animais 
nos municípios de Vera (distante 461 km 
de Cuiabá) e Sorriso (420 km) contou as 
dificuldades que passou. O produtor cria 
40 mil animais e em 10 dias de greve foi 
necessário parar totalmente o abate e 
transporte.

A
Pequenos foram os que mais sofreram

resultado mais recente da greve 
dos caminhoneiros relacionado ao 
frete aconteceu nesta quarta-feira 
(13), quando o ministro do Supremo 

Tribunal Federal (STF) Luiz Fux determinou que 
o governo federal se manifesta quanto à tabela 
dos preços mínimos para frete, solicitando, 
inclusive, um parecer do próprio presidente 
Michel Temer. Fux é relator de ações apresen-
tadas pela Associação do Transporte Rodoviário 
de Cargas do Brasil (ATR Brasil), que considerou 
que a medida do governo “fere a economia de 
mercado”. 

Nesta terça-feira (12), setores diretamente 
envolvidos no processo se reuniram em uma 
audiência pública na Câmara Federal para tratar 
do tabelamento. A padronização do fretamento 
nas rodovias foi uma das exigências dos cami-
nhoneiros e fator determinante para o fim da 
greve. No dia 27 de maio, a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT) divulgou 
uma primeira tabela com valores que causou 
polêmica.

À época, o ministro da Agricultura, Blairo 
Maggi, observou que o valor final chegaria a 
atingir o dobro do custo anterior. Em coletiva 
de imprensa, ele disse: “A tabela era para ser 
um preço mínimo, mas da forma que ficou, a 
tabela acabou ficando um preço máximo, até 
fora dos padrões que a agricultura pode pagar 
para transportar”.

Depois de duras críticas, uma nova tabela foi 
definida no dia 7 de junho, mas, na mesma noi-

O
frete

s rios foram os primeiros cami-
nhos comerciais de Mato Grosso 
há centenas de anos. Os povos 
indígenas navegavam pelas ba-

cias Amazônica e Platina para realizarem 
comércio com outras regiões e países. Foi 
assim que o guaraná e a erva-mate ganha-
ram fronteiras. Em 1525, Aleixo Garcia 
chegou a Mato Grosso navegando no rio 
Paraguai. Quase trezentos anos depois, a 
retomada do comércio na hidrovia do rio 
Paraguai ainda é um tabu longe de ser 
resolvido. 

A questão ambiental e o excesso de 
assoreamento dos rios são os principais 
obstáculos para a retomada de uma rota 
efetiva através do rio Paraguai. O Tramo 
Norte, a região entre Corumbá, Mato Gros-
so do Sul, e Cáceres, em Mato Grosso, é 
considerado o ponto nefrálgico desta dis-
cussão, que se arrasta desde os tempos da 
gestão de Dante de Oliveira (1995-2002) 
no governo. 

Foi justamente neste período e por 
conta da fragilidade ambiental do bioma 
Pantanal do Tramo Norte que o então 
procurador federal de justiça (hoje gover-
nador) Pedro Taques pediu o embargo do 
projeto da Hidrovia do Paraguai alegando 
inviabilidade ambiental na navegação. 

À época o projeto era chamado Hidro-
via Paraná-Paraguai e previa uma série 
de interferências na paisagem da região, 
como dragagens, derrocamento e retifi-
cações nas curvas do rio Paraguai, uma 
das características dos rios pantaneiros 
que garantem a vazão e a manutenção 
das cheias da região. A empresa escolhida 
para o projeto era a mesma que causou 
inúmeros danos ambientais ao rio Missis-
sipi, em um Pantanal similar ao do Brasil, 
na Flórida, nos EUA. 

O plano prevê que a navegação no 
rio Paraguai possibilite atravessar 1.300 
quilômetros de rio por navios de grande 
calado, que demandam águas com profun-
didade superior a dois metros. Hoje, o rio 
Paraguai não tem mais de 1,2 m em seu 
Tramo Norte. 

A ligação da Hidrovia do Paraguai tam-
bém é estratégica para o país, pois conecta 
a cidade de Cáceres, em Mato Grosso, ao 
Uruguai.  Esse trecho passa por Corumbá, 
no Mato Grosso do Sul, e Assunção, no 
Paraguai. 

Hoje, a frota Paraguai de navegação já 
é operada por 46 empresas de navegação 
e sete empresas nacionais. Nesse trecho, 
o trânsito da soja, o principal produto 
embargado é considerado navegação livre, 
por conta do Tratado do Mercosul. Por 
conta desta hidrovia, o Paraguai avançou 
sua produção de 700 mil toneladas de soja 

O
o desafio de navegar na Hidrovia do Pantanal 

para 4,5 milhões em dez anos desde 1993.
Não é à toa que aumentar o fluxo da na-

vegação no Tramo Norte é um dos sonhos dos 
governos e uma reivindicação dos empresá-
rios.  Em Mato Grosso, a hidrovia seria uma 
solução para escoar boa parte da safra de soja, 
milho e pecuária do médio-norte do Oeste 
do estado. Regiões campeãs na produção de 
grãos e carne do país. 

Apesar de tudo isso, os embates am-
bientais ainda não foram superados. O novo 
estudo ambiental do projeto, rebatizado de 
Hidrovia do Paraguai, apontou onze pontos 
de atenção sobre questões socioambientais. 

Para o diretor-executivo do Instituto SOS 
Pantanal, Felipe Dias, mesmo com toda aten-
ção e fragilidade do Pantanal a questão am-
biental não deverá ser um impedimento para 
obra desta vez. “Sabemos que os governos fe-
deral e estadual estão empenhados no projeto 
e que muitos pontos foram revistos. O que as 
entidades de pesquisa e ambientais desejam 
agora não é um novo embargo da hidrovia, 
mas sim que todos os cuidados ambientais se-
jam considerados. Também estamos propondo 
que seja criado um pedágio ambiental, para 
que os possíveis danos ao Pantanal possam 
ser revertidos em benefícios socioambientais 
à região e à população tradicional”, diz.

A previsão do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (Dnit) é que 
a navegação mais intensa no Tramo Norte 
recomece até o final de 2018.  Mesmo antes 
do licenciamento de projetos como o Porto de 
Morrinhos ou da Zona de Processamento de 
Exportação (ZPE) de Cáceres. 

O estudo de viabilidade técnica e ambien-

tal do projeto, realizado pela Universidade 
Federal do Paraná, está finalizado. 

“Nossa meta para a região seria ser uma hi-
drovia do Tietê. Mas não temos esses recursos 
ainda, logo, vamos fazendo aos poucos. Um 
tijolo de cada vez. Primeiro vamos começar 
com a navegação para embarcações de cala-
do maior, depois vamos ver o que a região 
demanda, e avançar com o porto, e a outros 
pontos da logística”, explica Antônio Caputo, 
coordenador geral de gestão de operações 

aquaviário do Dnit.  
O asfaltamento de estradas como o trecho 

da BR-174 que interliga BR-070 até o futuro 
Porto de Morinhos, no rio Paraguai é uma das 
demandas que também segue sem previsão 
futura. “Não adianta ter uma hidrovia mara-
vilhosa, se não há estradas que interliguem 
essas regiões, por exemplo. Tudo tem que 
constar no Plano Nacional de Logística que 
também será lançado este ano”, alerta Caputo, 
do Dnit.

te, o decreto que a implantava foi revogado, em 
razão de, mais uma vez, ter causado desagrado. 
O presidente da Associação dos Produtores de 
Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja), Antonio 
Galvan, esteve na reunião e destacou que os 
valores apontados pelo governo “são irreais”. 

“Nós já tínhamos o problema de custo, da 
produção mesmo, mas agora, com essa questão 
do frete que está aí colocada pela ANTT, está 
começando a inviabilizar até o nosso segmento”, 
disse. “Com essa alta do frete, ele [o governo] 

tira do setor primário. Essa tabela aí não tem 
como você conseguir pagar ela, vai ficar in-
sustentável. Isso tudo vai explodir em cima do 
consumidor final, porque alguém vai pagar essa 
conta, e vai ser a sociedade”, ponderou.

Uma das mudanças na regra do frete que 
também levantou polêmica foi a obrigatorie-
dade do frete de retorno com eixo vazio. Isto 
é, mesmo que um caminhão escoasse a produ-
ção e retornasse a seu estado sem transportar 
qualquer carga, também se deveria pagar o 

transporte. A medida foi retirada da segunda 
proposta apresentada pela ANTT.

“Nós não concordamos com tabela. O go-
verno não pode intervir na iniciativa priva-
da”, comentou. “Isso daí vai só dar trabalho. 
Vai dar um problema para o Brasil que você 
não tem nem ideia, para empresas, para tudo, 
porque não adianta insistir nessa tabela aí, 
porque vai ficar o mercado paralisado. Nós 
não aceitamos, nem quem compra e nem 
quem vende”, afirmou.
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o Circuito Mato Grosso, o jor-
nalista Antero Paes de Barros 
deu a sua versão sobre uma su-
posta doação dada pelo empresá-
rio Marcelo Odebrecht a pedido 
do ex-presidente Fernando Hen-

rique Cardoso (1994-2002) para a campanha 
eleitoral para o cargo de senador em 2010.

De acordo com o jornal “O Globo”, cerca 
de R$ 100 mil foram doados para a campa-
nha de Antero Paes de Barros. Os repasses 
foram feitos por duas empresas do Grupo 
Petrópolis – leyroz de Caxias Indústria, Co-
mércio e Logística e Praiamar Indústria Co-
mércio e Distribuição. As empresas constam 
na lista de doadores da declaração eleitoral 
do jornalista.

“O depósito foi feito na conta oficial de 
campanha. Foi declarado na disputa eleitoral. 
Aprovado por unanimidade na Justiça Elei-
toral. Tanto é que não sou investigado por 
isso, porque a declaração foi absolutamente 
legal”, apontou.

O pedido foi encontrado em e-mails tro-
cados entre o empresário e o ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso. As mensagens 
foram encontradas pela Polícia Federal em 
um dos computadores pessoais de Marcelo 
Odebrecht. 

O caso, apesar de tratar de algo do ano an-
terior à gestão petista, estaria anexado a um 
processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, pelo recebimento de vantagens in-
devidas da Odebrecht, que teria recebido um 
terreno que serviria de sede para o Instituto 
Lula.

Ao jornal “O Globo”, Antero disse que 
não teve nenhum contato com ninguém da 
Odebrecht e comentou que o ex-presidente 
fala da conta da campanha. “O ilegal seria se 
eu tivesse recebido e escondido a doação”, 
afirmou o jornalista e marqueteiro político.

As informações também constam em pla-
nilhas da Odebrecht apreendidas na 23ª fase 
da Operação Lava Jato. Segundo o jornal, os 
delatores disseram que essas empresas eram 

Por Allan Pereira

PEDIDO DE FHC

Antero diz que depósito foi legal
Radialista afirma que não há nada de ilegal nas doações recebidas. Segundo delatores, doadoras eram usadas pela Odebrecht 
para caixa 2

A

usadas para fazer pagamento de caixa 2. Em 
vídeo divulgado pelo “Jornal Nacional”, 
Marcelo também confirma que costumava 
usar outras empresas para fazer as doações.

Antero disputou as eleições gerais pelo 
PSDB em 2010, mas não conseguiu se ele-
ger. Segundo dados do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), o jornalista recebeu 345.094 
votos.

Segundo a reportagem, as trocas de men-
sagens entre o ex-presidente e o empresário 
começaram em setembro de 2010. Cardoso 
enviou um SOS a marcelo. Na época, FHC 
não ocupava cargo público e era presidente 
de honra do Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB).

Todo o processo do pedido do ex-presi-
dente ao empresário durou uma semana. Car-
doso também aproveitou e pediu contribui-
ções para a campanha de Flexa Ribeiro, que 
conseguiu se eleger ao cargo de senador pelo 
Estado do Pará.

Em 13 de setembro de 2010, o ex-presi-
dente escreveu para Marcelo o seguinte:

“Caro Marcelo, recordando nossa con-
versa no jantar de outro dia, envio-lhe um 
SOS. O candidato ao Senado, Antero Paes de 
Barros, ainda está em segundo lugar, porém 
a pressão do governismo, ancorada em mui-

tos recursos, está fortíssima. Seria possível 
ajudá-lo? Envio abaixo os dados bancários 
(...)”.

Pouco tempo depois, Marcelo responde:
“Presidente, estou fora até amanhã, mas 

até 4ª dou uma olhada e retorno. Fique 
tranquilo (no que depender de nós). Depois 
aproveito, e lhe dou o feedback dos demais 
apoios e reforços que fizemos na linha do 
que conversamos”.

No dia seguinte, Marcelo envia outro 
e-mail para Fernando Henrique:

“Já solicitei que fosse feito o apoio ao An-
tero. Vou pedir para verificarem sua disponi-
bilidade para lhe apresentar um balanço”.

Em 21 de setembro de 2010, Fernando 
Henrique responde a marcelo. No título da 
mensagem está escrito “o de sempre”, con-
forme aponta o laudo da PF:

“Estimados amigos: desculpem a insis-
tência e nem mesmo sei se já atenderam o 
que lhes pedi, mas olhando o quadro geral, 
há dois possíveis senadores que precisam 
atenção: 1. Antero Paes de Barros, de Mato 
Grosso; 2. Flexa Ribeiro, do Pará. Ainda há 
tempo para eles alcançarem, no caso na ver-
dade é manterem, a posição que os leva ao 
êxito”.

No dia seguinte, Marcelo responde:

“Já contactamos Antero, está fora, mas já 
sabe que iremos apoiá-lo. 0 Flexa não sei di-
zer, mas vou verificar”.

Fernando Henrique Cardoso se defendeu 
por meio de sua assessoria de imprensa. O 
ex-presidente disse que pode ter pedido doa-
ções à Odebrecht, mas apontou que a prática 
foi legal à época. Além disso, ele disse que 
não se lembra de se deram o dinheiro aos be-
neficiados a seu pedido.

Grupo Petrópolis também está 
em CPI de renúncia fiscal

As mesmas empresas que doaram os R$ 
100 mil à campanha de Antero aparecem em 
outra lista. Com outras 158 firmas, elas são 
apontadas por dar um prejuízo de bilhões de 
reais ao Estado de Mato Grosso. O caso foi 
objeto de investigação da Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da Renúncia e So-
negação Fiscal.

A CPI foi instalada ainda no ano de 2015. 
Ela investigava suspeita de fraudes por meio 
de algum tipo de concessão irregular de in-
centivo fiscal. No relatório final, a Comissão 
conseguiu apontar que mais de R$ 1,7 bilhão 
foram desviados dos cofres públicos mato-
grossenses. A Assembleia legislativa apro-
vou o documento em abril de 2017.
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pós polêmica e disputas entre 
a ex-juíza e pré-candidata ao 
Senado Selma Arruda (PSl) e 
o Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso (TJMT) sobre manuten-
ção ou suspensão da escolta mili-

tar dela, o governador Pedro Taques (PSDB) 
determinou à Casa Militar a manutenção de 
escolta policial para garantir a proteção.

Por Rodivaldo Ribeiro

SElmA Em CONTRADIÇÃO

Taques manda militares manter escolta 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) afirma que juíza não fez nenhum recurso contra a decisão do tribunal, apesar da decisão do 
governador de manutenção da segurança dela

A
A própria Selma Arruda chegou afirmar o 

Circuito Mato Grosso há um mês, quando 
teve o benefício suspenso, que fez o pedi-
do ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
Porém, nesta quarta-feira (13) o CNJ negou 
à reportagem do jornal que exista qualquer 
tipo de pedido formal por parte da magis-
trada aposentada. Tampouco que exista al-
gum “processo sigiloso” em nome de Selma 
Arruda.

Ao ser questionada sobre a declaração 
do CNJ, a candidata ao Senado também mu-

dou a sua versão da história, relatando que 
ainda não tinha tido tempo de fazer o recur-
so.  “São procedimentos protocolados via 
advogado. A documentação sobre a retirada 
da escolta eu recebi na segunda-feira (11) à 
noite, eu tenho prazo para entrar com recur-
so. Os documentos já estão com o advogado, 
mas como recorreria em menos de dois dias? 
Ele tem que fazer a peça do recurso, levar a 
Brasília. E preciso ainda pegar a cópia des-
se procedimento no Tribunal de Justiça para 
poder acompanhar o recurso lá. Até agora 

só tenho a decisão 
do tribunal, não te-
nho sequer a cópia 
do procedimento. É 
muita especulação 
por pouca coisa, 
não?”, afirmou a ju-
íza aposentada. 

 O decreto de 
Taques, entretanto, 
se sobrepõe a essa 
espera. No início 
de maio, o TJMT 
indeferiu o pedido 
da manutenção de 
escolta da ex-juí-
za sob alegação de 
que ela descumpria 
repetidamente pro-
cedimentos padrão 
de segurança, por às 
vezes estar em meio 
a multidões devido 
à atividade política. 
Uma semana antes 
dessa suspensão, ela 
havia criticado seu 
sucessor na vara cri-

minal onde trabalhou nos últimos 22 anos.
O governador Pedro Taques manifestou-

se discordante à determinação da suspensão 
por parte do TJ e escreveu sobre a “vida de-
dicada ao combate ao crime” de Selma Arru-
da. “Não vejo razoável uma servidora públi-
ca que dedicou sua vida para lutar contra a 
criminalidade não receber suporte do Estado 
para garantir a sua segurança pessoal, ame-
açada, justamente, em razão de suas ativida-
des funcionais”, escreveu.

A determinação governamental está em 
vigor desde terça-feira (12). Aposentada des-
de março deste ano, Selma continuava com 
seus seguranças porque, disse ela, “avalia-
ção técnica do setor militar do TJ” deu pare-
cer favorável a que assim permanecesse. 

“Considerando que a juíza aposentada, 
pré-candidata ao cargo de senadora da Repú-
blica, está utilizando a escolta para eventos 
políticos e outros compromissos particulares 
que violam as regras de segurança instituídas 
pelo protocolo de segurança, entendemos 
que seu pedido não merece prosperar”, dizia 
trecho da decisão que retirou a escolta arma-
da de proteção à juíza.

Selma Arruda contra-argumentou: “O 
engraçado é que o órgão técnico especifi-
camente designado para avaliar esse tipo de 
risco, a Coordenadoria Militar do Tribunal, 
optou por não retirar minha escolta”, disse 
Selma ao jornal, há um mês. Na mesma oca-
sião, ela também falou que iria recorrer da 
decisão. E o fez, como já dito acima.

Por outro lado, o TJ, por meio de sua Co-
missão de Segurança, responsável por julgar 
quem precisa ou não de escoltas policiais 
militares, também argumentou que a magis-
trada estava usando o aparato policial para 
eventos particulares e com fins políticos.
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projeto que prevê a criação do 
Fundo Emergencial de Estabi-
lização Fiscal (FEEF), entre-
gue pelo governo na Assem-
bleia legislativa (AlmT) no 
final de abril, ainda aguarda 

para ser votado pelos deputados. A matéria 
chegou a entrar em pauta na sessão de quarta-
feira (6), mas foi encaminhada para o deputa-
do Allan Kardec (PDT) após pedido de vistas. 
Mesmo tendo sido devolvida a tempo para a 
sessão de terça-feira (12), não foi votada mais 
uma vez. 

Apresentado pelo governo como “a sal-
vação” da crise financeira de mato Grosso, o 
Fundo tem caráter emergencial e visa aumen-
tar a arrecadação do estado por meio de taxa-
ção de alguns setores da economia. Já teriam 
confirmado a contribuição espontânea por 
meio do Imposto sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) algumas empresas 
beneficiadas com incentivo fiscal e do setor 
frigorífico. Ao todo, após uma série de conver-
sas, o governador Pedro Taques (PSDB) con-
seguiu garantir o montante de R$ 180 milhões 
dos R$ 500 milhões pretendidos inicialmente.

Em razão de ocasionar o aumento de im-
postos pagos pelo setor produtivo, o projeto 
causou polêmica. O deputado Allan Kardec, 
que pediu vistas da matéria em sessão anterior, 
avaliou que a preocupação é com um possível 
efeito contrário na economia, ou seja, ao invés 
de simbolizar aumento de receita, a taxação 
implicaria na redução da produção. 

Sobre o Fundo, o presidente da Assembleia 
legislativa (AlmT) Eduardo Botelho (DEm) 
observou que o montante não será suficiente 
para resolver o problema, como colocava an-
tes o governo. 

Botelho ainda criticou a forma como se 
deu a negociação para a arrecadação do mon-
tante de R$ 180 milhões. Para o parlamentar, 
o valor poderia ser maior se o governo tivesse 
utilizado outra abordagem.

“Resolveria um projeto com um fundo mais 

Por Camilla Zeni

AINDA SEm FUNDO

Projeto de R$ 180 mi segue na AlmT
A criação do FEEF foi anunciada no início do ano e deve ser aplicado por, no máximo, dois anos

O

despojado. Chegou a ter um valor, mas caiu 
por conta da resistência do empresariado. Eu 
sempre digo que gostaria que acabasse com o 
crédito do Fethab combustível, porque eles pa-
gariam de um lado, mas receberiam do outro, 
como crédito. Essa era minha proposta inicial. 
Isso, somado ao que foi feito, geraria um recur-
so de 40 a 50 milhões de reais/mês. Aí sim po-
deríamos dizer que resolveria. Mas esse fundo 
não foi para frente”, observou.

O projeto foi entregue na Casa com quase 
duas semanas de atraso do prazo que era a ex-
pectativa do governo. No entanto, só entrou em 
discussão na semana passada, na plenária de 
quarta-feira (6). Foi nesta ocasião que o depu-
tado Allan Kardec pediu vistas do processo. Ele 
alegou ter dúvidas em relação à aplicabilidade 
do dinheiro. 

Na sessão, os deputados da base Wilson 
Santos (PSDB) e leonardo Alencar (SD) pedi-
ram a colaboração dos colegas para colocar a 
matéria em votação assim que possível, respei-
tando o prazo de cinco dias concedido a Allan 
Kardec. Wilson chegou a observar que, com o 
atraso no início da arrecadação, que estava pre-
vista para começar no dia 1º de junho, o Estado 
já teria deixado de arrecadar R$ 15 milhões. 

“Se nós atrasarmos mais, vamos impor aos 

hospitais filantrópicos e ao sistema de saúde do 
estado uma outra perda de mais R$ 15 milhões. 
Da nossa parte, não há nenhum problema, é um 
direito regimental. Mas vamos fazer um ape-
lo para que na semana que vem nós possamos, 
quem sabe já na terça-feira, possamos já sub-
meter à primeira votação”, pediu o parlamentar. 

Alencar também citou a crise da saúde para 
fazer seu apelo aos colegas. “Nós temos uma 
situação grave na saúde. Não tem dinheiro 
novo e vai entrar um dinheiro que vai contribuir 
muito para a saúde do estado. Nós não conse-
guimos virar a chave da saúde pública. Era pro-
blema financeiro e de gestão. Hoje evoluímos 
na questão da gestão, mas falta o financeiro 
para fazer uma saúde pública mínima, quiçá de 
qualidade”, comentou leonardo. “É uma alter-
nativa que quanto mais demorarmos quem mais 
vai sofrer é a população”, sintetizou.

Sobre a destinação da verba, que, segundo 
a ‘campanha’ de Taques, seria exclusivamente 
para a Saúde, o secretário de Estado de Fazen-
da, Rogério Gallo, já destacou, em entrevis-
ta, que o valor, ao contrário do que afirmou o 
chefe do Executivo, poderia ser utilizado para 
qualquer finalidade. A fim de garantir a única 
utilização para “amenizar” a situação da saúde, 
no entanto, Botelho rebateu que a AlmT po-

deria formular emendas para deixar o dinheiro 
da arrecadação voluntária “amarrado à sua real 
finalidade”. 

O FUNDO
A criação do FEEF foi anunciada no início 

do ano e deve ser aplicado por, no máximo, 
dois anos. Desde o início, o governador defen-
deu que o valor fosse inteiramente usado para 
custeio da Saúde. Segundo Botelho, foi apenas 
por isso que os parlamentares aceitaram discu-
tir o fundo no parlamento.

A taxação deverá afetar setores como fri-
gorífico (abate de bovinos); fabricação de óleo 
vegetal em bruto, óleos refinados (exceto óleo 
de milho); moagem e fabricação de produtos de 
origem vegetal; cervejas e chopes; refrigeran-
tes; biocombustíveis (exceto álcool); cimento; 
colchões e comércio varejista especializado em 
eletrodomésticos e equipamentos de áudio e 
vídeo.

“Falei pra ele [governador] que não tem cli-
ma para ser votado [o Fundo]. Agora, se man-
dar um projeto que é específico para a saúde, aí 
sim existe a possibilidade de a gente discutir”, 
comentou o deputado à época em que recebeu 
o projeto.

EMENDA PARA O ESPORTE 
Apesar de ter se posicionado contrário à 

criação do FEEF, apontando que as taxas repas-
sadas pelos empresários, ainda que tenham sido 
de forma ‘voluntária’, acabariam sendo pagas 
pela população, o deputado Allan Kardec, que 
também é professor, preparou uma emenda 
para destinar parte do recurso ao esporte e la-
zer. Se aprovada pelos deputados, cerca de R$ 
9 milhões deverão ir para a Secretaria Adjunta 
de Esporte e Lazer, que hoje tem orçamento de 
R$ 14 milhões por ano.

Sobre o novo direcionamento de parte dos 
recursos, o deputado destacou que a área do es-
porte “vem sofrendo com a falta de priorização, 
inclusive com o equivocado fim da secretaria 
para se tornar uma adjunta da Secretaria de 
Educação”. Segundo ele, isso dificulta a capta-
ção de recursos.

s coronéis da Polícia Militar 
(PM) Valdemir Benedito Bar-
bosa e Luiz Cláudio Montei-
ro da Silva deverão continu-
ar julgando o caso referente 
às interceptações telefônicas 

– mais conhecida popularmente pelo nome 
‘Grampolândia Pantaneira’. A determinação é 
da 3ª Câmara Criminal que negou, por unani-
midade, uma ação do cabo Gerson Corrêa, que 
é réu nesta operação. A decisão foi dada na tar-
de desta quarta-feira (13) em sessão do cole-
giado realizado no Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso (TJMT).

O caso foi levantado pelo cabo Gerson Cor-
rêa. Ele questionava a falta de neutralidade no 
julgamento e nas sentenças judiciais proferidas 
pelos dois dos quatro coronéis que compõem a 
Conselho de Sentença. A defesa aponta que eles 
utilizaram excesso de linguagem e anteciparam 
o juízo de mérito para conduzir o processo. 
Segundo os advogados, os coronéis “indefe-

Por Allan Pereira 

GRAmPOlÂNDIA PANTANEIRA

TJ nega afastar coronéis de julgamento
Desembargadores apontaram que a defesa não trouxe provas para questionar a neutralidade dos coronéis que atuam como 
juízes militares

O
rem qualquer pedido formulado pela defesa do 
paciente e, por outro lado, acolhem os pedidos 
formulados pelos oficiais superiores acusados”.

O desembargador Luiz Ferreira foi o rela-
tor do processo. Ao proferir do voto na sessão, 
o magistrado afirmou que as teses apontadas 
pelos advogados não têm previsão no Código 
Penal Militar. Para ele, a falta de neutralida-
de deve ser apontada com provas, e não em 
inferências.

 Ainda de acordo com Ferreira, os coronéis 
não podem trazer um conhecimento técnico e 
jurídico sobre o assunto, sendo que eles nun-
ca tiveram formação para este tipo de atuação. 
“Os pronunciamentos dos juízes militares se 
basearam nos autos. Ainda que esteja disso-
ciado do juízo compatível, pois não adotaram 
expressões que geram incerteza, como ‘supos-
tamente’, eles são leigos e não se pode exigir 
linguagem jurídica em suas expressões”, disse.

A defesa de Gerson já tentou afastar os 
coronéis do processo. Mas o pedido também 
foi negado pela 3ª Câmara Criminal. Segundo 
Luiz Ferreira, não há nada de errado em um 
cabo ser julgado por coronéis que estão em 

nível superior de hierarquia e mais antigos. 
Além disso, ele apontou que ninguém apre-
sentou contestação à escolha dos coronéis no 
dia em que eles foram sorteados para compor 
o conselho de justiça.

Na Justiça, os dois coronéis atuam como 
juízes militares do conselho especial da 11ª 
Vara Criminal. Ele é composto pelos coronéis 
Elielso Metelo de Siqueira, Valdemir Benedito 
Barbosa e Renato Antunes da Silveira Júnior. 
Junto com o juiz Murilo Mesquita, eles julgam 
o processo relacionado ao caso da Operação 

Esdras, que apura um esquema ilegal de gram-
pos telefônicos de políticos, empresários e jor-
nalistas por agentes públicos, policiais milita-
res e secretários de Estado. O escândalo veio 
à tona após o programa “Fantástico”, da Rede 
Globo, divulgar a operação.

Com a decisão, o julgamento será reto-
mado na 11ª Vara da Justiça militar, após es-
tar suspensa desde abril. Os desembargado-
res Gilberto Giraldelli e Juvenal Pereira da 
Silva acompanharam, em unânime, o voto 
do colega.
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ré-candidata ao Senado, a 
professora titular aposentada 
Maria Lúcia Cavalli Neder, 66 
anos, nasceu em Nova América, 
interior de São Paulo, e é ex-
reitora da Universidade Federal 

de Mato Grosso (UFMT). 
Maria Lúcia Chegou a Mato Grosso com 

apenas 21 anos, pouco após sua formatura no 
curso de Letras, em Tupã, em 1973.  Em uma 
visitação ao centro de humanidades de uma 
UFMT ainda em processo de instalação, foi 
surpreendida pelo convite do professor Gervásio 
Leite para ministrar aulas de língua portuguesa 
para o chamado ciclo básico. Não titubeou em 
aceitar o desafio e, imediatamente, ligou para 
os pais comunicando a decisão e solicitando 
que lhe enviassem a mala com suas roupas. Três 
anos depois, em 1976, participava do primeiro 
curso de graduação no interior, na cidade de 
Cáceres. Depois, continuou trabalhando pela 
interiorização da UFMT.  Após aposentar-se 
da carreira acadêmica, decidiu se lançar pré-
candidata ao Senado Federal pelo PCdoB, seu 
partido há quatro anos.

Leia os principais trechos da entrevista que 
ela concedeu ao Circuito Mato Grosso, onde 
falou sobre sua rixa com o atual governador 
Pedro Taques, suas propostas políticas e a atual 
greve imposta pelo movimento estudantil contra 
a reitoria da UFMT.

 
Circuito Mato Grosso: A senhora está no 

coro dos que se decepcionaram com o governa-
dor Pedro Taques?  

Maria Lúcia Cavalli Neder: Com o projeto 
de desenvolvimento proposto para Mato Grosso 
e não cumprido? Sim. Nós assistimos a todas as 
proposições, vimos uma construção de uma frente 
muito ampla na busca de um processo de desen-
volvimento bastante forte para Mato Grosso, com 
a questão da inclusão social, dos 
programas sociais, luta contra a 
corrupção (a bandeira prioritária 
do governo). Entretanto, foi uma 
decepção ver que o projeto nun-
ca se concretizou em propostas 
prioritárias e vimos, na questão 
da corrupção, as mesmas práticas 
que antes eram criticadas.

CMT: O conhece há quanto 
tempo? Tem uma relação pesso-
al com ele?

M.L.C.N.: Conheço porque 
estive na universidade durante 
oito anos como reitora, e como é 
uma instituição importante para 
o processo de desenvolvimento 
de mato Grosso. Além disso, 
tínhamos projetos em comum, entre eles a cons-
trução do hospital universitário. Uma proposição 
de construção com responsabilidade do Estado 
mas com financiamento meio a meio do gover-
no federal via universidade. Também cedemos 
uma parte da UFMT para a construção do COT 
pensando em ter ali uma praça de esportes pro-
fissionalizada para mato Grosso, mas essas duas 
ações não se concretizaram. O que faz com que 
a gente também faça a crítica porque não houve 
esforço do governo para que pudéssemos ter êxito 
nessas proposições.

CMT: Quem a senhora vai apoiar para o 
governo do Estado?

M.L.C.N.: Estamos numa frente ampla de 
vários partidos, para governar um estado é preciso 
que a gente tenha uma conjunção de forças. E 
estamos nessa luta neste momento com o senador 
Wellington (Fagundes). Como venho do PCdoB, 
trazemos para a aliança toda essa vivência que 
nós temos na educação e na área social. É a 
contribuição para a construção de um projeto de 
desenvolvimento econômico, mas sobretudo de-
senvolvimento social e na busca de uma inclusão 
social mais ampla.

CMT: Ainda faz sentido ser de um partido 
comunista?

M.L.C.N.: Sou de um partido que traz consigo 
aqueles princípios que defendi durante toda a mi-
nha vida de educadora e como pessoa. Um deles é 
a questão da democracia, um bem inquestionável, 
irrevogável pra gente. Soberania nacional, inclu-
são social, valorização do trabalho, distribuição 
de renda e diminuição das limitações regionais e 
culturais, trabalhar mais para diminuição de toda 
desigualdade social. São princípios e bandeiras 
que sustentam não só o discurso mas nossas ações.

CMT: No caso de a candidata do PCdoB, 
Manuela D’Ávila, não chegar ao segundo turno, 
pretende seguir ideologia ou o pragmatismo do 
partido, que mantém aliança até com o DEM 
nos municípios e estados?

M.L.C.N.: Eu acho que é preciso fazer uma 
análise de conjuntura, primeiro. Não é tão simples 
ir pela ideologia ou pelo pragmatismo. Tem de se 

P
perguntar neste momento, nestas circunstâncias, 
neste contexto político e histórico: qual a melhor 
ação para contribuir para o desenvolvimento? 
Claro que a ideologia é importante, porque se 
não tem princípios e diretrizes de luta não tem 
sentido inclusive sua vida, é preciso que ela esteja 
presente, inclusive para que se paute em todos os 
espaços em que estiver; se for numa coligação, 
tem que respeitar todo o posicionamento ideo-
lógico que nós temos, senão não podemos fazer 
aliança. Espero que haja essa democracia no pro-
cesso. mas é óbvio que às vezes você pensa que 
é melhor ter alguém que lute pela inclusão social, 
democratização da educação, democracia e ter 
um outro que é entreguista, que não se preocupa 
com a desigualdade, se preocupa apenas com o 
enriquecimento pessoal, particular, nessa hora é 
necessário ocupar o espaço. 

CMT: Por que a senhora, cujo partido de-
fende bandeiras de universalização pública, deu 
aval para a exploração privada do Restaurante 
Universitário da UFMT?

M.L.C.N.: São duas coisas diferentes e posso 
analisá-las separadamente. Somos a favor do 
ensino público, gratuito e de qualidade, mas isso 
não implica que somos contra instituições priva-
das. O governo federal tem obrigação de ofertar 
o ensino público sobretudo para os estudantes de 
baixa renda e houve um esforço muito grande 
principalmente na minha gestão com a questão das 
cotas, que aprovamos antes mesmo da lei federal, 
a questão da lei do Sisu porque compreendemos 
que o estudante de qualquer lugar de Mato Grosso, 
de baixa renda, teria dificuldade de chegar aqui 
pagando ônibus, pensão, alimentação etc. pra 
fazer o vestibular. Implantamos uma ampliação 
de cursos como nunca na universidade, porque 
tínhamos 77 cursos e fomos pra 106 na graduação, 
tínhamos 17 de pós-graduação e fomos pra 62 
quando eu saí. Tivemos um crescimento, alunos 
indígenas, quilombolas trazendo inclusão social 
pra dentro da universidade. Um investimento 
triplicado, de R$ 300 milhões para quase R$ 700 

milhões na minha saída, mas o 
mais importante: contratamos 
600 novos professores, 500 no-
vos técnicos e todos os índices 
de qualidade da UFMT avan-
çaram sensivelmente, éramos 
67º lugar no ranking nacional, 
quando entreguei a UFMT dois 
anos atrás, estávamos em 33º, 
um crescimento de qualidade 
muito importante. Criamos dois 
novos de Medicina (em Sinop e 
Rondonópolis), por entendermos 
a importância desses cursos 
tanto pra região norte quanto a 
região sul.

[Interrompendo] CMT - 
Não era mais barato manter a 

própria UFMT fazendo a comida?
M.L.C.N.: Se você permitir, posso explicar. 

Foi criado no governo Lula um plano nacional de 
assistência estudantil chamado Pnas. Dentro desse 
plano havia a previsão de acolher os alunos de 
baixa renda, dar a eles a segurança de concluir o 
ensino, porque muitas vezes entra na universida-
de, mas não tem condições de se manter, porque 
não tem casa, não tem alimentação gratuita etc., o 
investimento no restaurante universitário faz par     
te dessa política de assegurar ao estudante meios 
de ele se manter aqui, pela alimentação. Criamos 
também na ocasião a bolsa moradia, para que o 
estudante que comprovasse baixa renda familiar 
pudesse, junto com outros estudantes, alugar espa-
ços, pagar pensão etc. Foi uma política estudantil 
que reforcei na minha gestão, infelizmente, com o 
golpe do impeachment da presidenta Dilma, todo 
o investimento nesse crescimento fantástico nas 
federais teve uma retração muito grande. O que 
vai se refletir na questão do RU. mas não vou en-
trar particularmente nessa questão do restaurante 
por uma questão ética, não sou a reitora, não tenho 
acompanhado a discussão, mas se tem um culpado 
pela crise chama-se governo Temer, que reduziu 
drasticamente o investimento, principalmente na 
assistência estudantil, o que faz com que qualquer 
reitor tenha que rever, às vezes, suas políticas pra 
se adequar àquilo que tem em orçamento. Mas há 
que se lembrar sempre que na educação a gente 
não fala em gasto, fala em investimento.

CMT: Por que uma empresa privada para 
gerir o restaurante? 

M.L.C.N.: Porque o governo há muito tempo 
extinguiu cargos na universidade, entre eles os 
diretamente ligados à cozinha, como o açouguei-
ro, a merendeira, a cozinheira. Esses cargos não 
existem mais na universidade, ou você terceiriza 
com uma empresa que põe os servidores lá dentro 
ou terceiriza com uma empresa que já entrega a 
refeição pronta. Em relação aos custos, você faz 
esse balanço e, pra nós, naquele momento, era 
mais importante ter uma empresa. E aí abrimos 
uma licitação. Pra nós não interessam os meios, 
no meu pragmatismo de apoio ao estudante não 
interessa quem faz a comida, interessa que a co-

Por Rodivaldo Ribeiro

mARIA lúCIA CAVAllI NEDER

 “Taques se omitiu na obra do HU”

mida esteja disponível a um preço acessível, que 
se garanta a permanência dele na universidade, e 
a UFMT sempre trabalha de forma inequívoca, 
com transparência, dentro dos seus processos 
licitatórios, não foi privatizada, já era privatizada. 
Há um equívoco quando alguém fala isso, porque 
quem fazia a comida era uma empresa terceiriza-
da, só que com funcionários lá dentro e a UFmT 
comprava os insumos, o que era dispendioso e 
exigia de outra parte uma equipe muito forte na 
administração. Gastava pra quem fazia a comida 
e gastava pra quem garante toda a compra, um 
processo diário, permanente, trabalho e que pre-
cisa de muita gente. Nesse sentido, uma empresa 
que forneça com a qualidade que nós fornecemos, 
com equipe de nutricionistas, tudo balanceado, 
pra garantir alimentação necessária pra um ser 
humano diariamente com café da manhã (que 
fui eu quem criou, antes não existia), almoço e 
jantar pra quase 3 mil pessoas. Quando eu entrei, 
tínhamos só um, quando fui reitora, construímos 
mais quatro, então, todos os campus universitários 
têm restaurante hoje, porque entendemos que é 
um modo de garantir estudante, sobretudo de 
baixa renda, o estudante que não tem problema 
de renda familiar não precisa do restaurante uni-
versitário, quem precisa do restaurante é o aluno 
de baixa renda.

CMT: O que travou tanto a construção do 
novo Hospital Universitário Júlio Muller?

M.L.C.N.: No convênio estabelecido foi 
firmado que o governo do Estado 
tocaria a obra, desde a licitação, 
acompanhamento e avaliação. 
A UF apenas acompanharia o 
processo. Infelizmente houve 
um problema com a primeira 
licitação: eram empresas do sul, 
um consórcio de Santa Catarina, 
Paraná e Rio Grande do Sul. Ele 
não deu conta, não sei por que, se 
não tinham capital ou expertise 
ou não sei o que não tinha. Era 
pra trabalhar com 250 homens na 
obra, mas trabalhavam com 60, 
70, e isso inviabilizava o término. 
Então o governo do Estado, com 
aceite da UFMT, rescindiu o con-
trato. De lá para cá, o governador Pedro Taques 
assumiu a responsabilidade. E aí eu falo o Estado 
de mato Grosso na figura do governador, que tem 
que assumir a responsabilidade de um convênio 
acordado entre as instituições. 

CMT: Quando foi isso?
M.L.C.N.: Assim que ele ganhou a eleição, 

ele era senador, fui a Brasília e ele me garantiu 
que faria todo o esforço pra terminar essa obra, 
passaram vários secretários na Secid, insistíamos 
permanentemente, trouxemos especialistas para 
trabalhar uma nova licitação, inclusive no regime 
diferenciado, em cálculo... Apesar de todo esse 
esforço, o governo não tocou a nova licitação 
dizendo que há problemas no projeto. Como há 
problemas se o próprio governo contratou uma 
empresa e começou a obra? Se havia problema, 
tinha que ser detectado lá.

CMT: Nenhum problema ficou demonstrado 
então?

M.L.C.N.: Há dois laudos no projeto, um do 
TCU dizendo que a obra e o projeto estão ok e 
elogiando o projeto, outro laudo é do MEC dire-
cionado só para a questão dos HU dizendo que 
o projeto estava ok e podia ser implementado. A 
outra desculpa é alagamento no terreno. Nada 
que uma drenagem bem feita não resolva. É mais 
uma necessidade de vontade política do governo 
que precisa ter compromisso com a saúde pública 
do estado de mato Grosso. Se esse hospital ficar 
pronto, todo ano a universidade vai gastar de 100 
a 150 milhões de reais de custeio, olha o ganho 
que o governo teria e a população tendo ganho de 
atendimento de alta qualidade. Só digo o seguinte: 
a responsabilidade da construção é do governo do 
Estado, o dinheiro da universidade está depositado 
desde 2013.

CMT: O Fies sempre foi vendido como meio 

de fazer chegar pobres à universidade, mas o va-
lor das mensalidades mais do que quintuplicou 
a partir da implantação dele, ao mesmo tempo 
em que os mais ricos passaram a frequentar 
as públicas. Há mais pobres nas particulares. 
Por quê?

M.L.C.N.:  Pode parecer uma contradição 
investir no financiamento público para as insti-
tuições privadas, mas se tem uma política pública 
de inclusão dos jovens e aí é preciso mostrar o 
seguinte: hoje 84% dos jovens do ensino médio 
não chegam à universidade. Pode parecer que ape-
sar desse crescimento bastante forte das federais, 
ainda não foi o suficiente para alcançarmos a taxa 
que lutamos no plano nacional de educação de 
30%. Argentina e Chile estão nessa taxa há muito 
tempo. O Brasil com todo esse crescimento ainda 
não é capaz de abarcar o número de jovens que 
precisa chegar à universidade. Nos próximos dez 
anos, temos que ter um crescimento de no mínimo 
de 12%. Precisamos continuar investindo. Ele faz 
isso financiando. logo, ProUni e Fies são, sim, 
importantes.

CMT: Por que, então, especialistas como 
Tiago Ring, da Kapitalo Investimentos, contra-
tada pelo grupo Kroton (o que mais cresceu nos 
anos do PT no poder), dizem que o Fies inflacio-
nou o mercado do ensino universitário, fazendo 
triplicar o valor das mensalidades?

M.L.C.N.: Há empresas privadas que são 
sérias realmente e não visam somente o lucro, 

mas visam o progresso social que 
uma educação bem feita traz, e são 
importantes. Mas é preciso uma 
política de controle e acompanha-
mento maior na abertura desses 
cursos. Agora, é preciso estimular 
o aluno a chegar à universidade, 
não podemos continuar com essas 
taxas baixíssimas se quisermos ser 
um país de futuro. Agora, se não 
quisermos, se quisermos continuar 
sendo uma colônia, como sempre 
fomos...

CMT:  Qual é a relação da 
senhora com empresários do agro-
negócio, como Blairo Maggi, Car-

los Fávaro e o próprio Wellington Fagundes?
M.L.C.N.: Olha, tenho excelentes relações, 

primeiro, porque quando fui reitora, eles eram 
senador ou deputado e sempre tive diálogo muito 
franco, principalmente em questões afeitas à uni-
versidade, mas também entendo o agronegócio 
como algo importantíssimo para Mato Grosso, 
porque estamos aí como um dos 10 maiores dis-
tribuidores para o PIB, nosso crescimento é maior 
que a taxa chinesa, 13% em 2017, e essa cadeia 
produtiva é importante não só na questão das 
commodities, mas há questões como o imposto, 
infraestrutura e logística, porque podemos agregar 
valor, mas é preciso que o governo federal ajude, 
sobretudo com obras e a questão de que hoje está 
evidente na logística: temos apenas um modal 
comandando toda a economia brasileira. Não 
dá também para passar por cima da questão da 
reforma agrária, se 70% da comida do brasileiro 
vêm do pequeno agricultor, é preciso assentar as 
famílias em áreas produtivas, isentas de agrotó-
xicos. E isso não é coisa de comunista, é coisa de 
capitalista, pois precisa se desenvolver inclusive 
para que o grande possa sobreviver como ele vem 
sobrevivendo.

CMT: Há questões a serem enfrentadas, 
como PIB alto dos produtores e ínfimo em per 
capita, rebanhos e produção gigantes, mas 
péssima distribuição de renda. Não vai contra 
a ideologia do PCdoB?

M.L.C.N.: Eu tenho coragem para enfrentar 
essa discussão, obviamente compreendendo a im-
portância do agronegócio. O PCdoB é a favor da 
produção, é contra o rentismo. É preciso investir, 
melhorar, precisa-se de infraestrutura e logística, 
mas também sabemos que é preciso investir na 
agricultura familiar, fazer a reforma agrária e di-
minuir essas contradições que nos são impostas. 
Outra questão que vamos enfrentar é a volta da 
pobreza extrema no Brasil.

“o estudante que 
não tem problema 
de renda familiar 

não precisa do 
restaurante 

universitário, 
quem precisa do 
restaurante é o 
aluno de baixa 

renda”

“só digo o 
seguinte: a 

responsabilidade 
da construção é 
do governo do 

estado, o dinheiro 
da universidade 
está depositado 

desde 2013”
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José Lucas Salvani

Os melhores pontos para assistir aos jogos 
Mapeamos alguns lugares em Cuiabá para assistir ao maior campeonato esportivo do mundo

MUNDIAL 2018

esta quinta-feira (14) começa 
o maior campeonato esporti-
vo do mundo, o Mundial 2018. 
Para ajudar quem gosta de 

companhia na hora de curtir os jogos, o 
Circuito Mato Grosso mapeou alguns lu-
gares para quem vai torcer pela seleção e 
sonha com o hexa!  Há opções para todos 
os gostos e públicos que gostam de curtir 
coletivamente os dias do ano que unem o 
povo brasileiro em torno do futebol.

Deluxe Show e Bar
Para começar, sugerimos uma opção 

baratinha no Deluxe Show e Bar, locali-
zado no Jardim Itália, na Avenida Archi-
medes Pereira Lima, n° 222. Por tímidos 
R$ 15, além de poder conferir os jogos do 
Mundial em um telão de led, você tem di-
reito ao open food de costela de chão e há 
combos de três cervejas por R$ 10. Aque-
les que são associados à atlética Infernal, 
do curso de 
C o m u n i c a -
ção Social da 
Universidade 
Federal de 
Mato Grosso 
(UFMT), têm 
a entrada 
gratuita du-
rante os jo-
gos do Brasil. 

N

Facilita Distribuidora 

Goiabeiras Shopping
Funcionando normalmente nos dias dos 

jogos, o Goiabeiras Shopping disponibiliza-
rá um telão na praça de alimentação para a 
transmissão de todos os jogos do Brasil. Ain-
da na Arena Goiabeiras, no primeiro piso do 
shopping, também será feita a transmissão 
nos televisores dispostos no espaço. É pos-
sível, ainda, acompanhar os jogos no cinema 
do mall, Cinemark — a compra dos ingres-
sos deve ser feita no site da rede.

Malcom World Cup
Neste domingo (17), o Malcom, locali-

zado na Avenida Miguel Sutil, ao lado do 
Gran Odara Hotel, preparou uma programa-
ção especial para os amantes do futebol. A 
“Malcom World Cup” exibirá o jogo do Brasil 
contra a Suíça em dois telões, oferecendo 
ao público cortes de carnes selecionadas e 
acompanhamento, como polenta frita e purê 
de batatas, durante quatro horas. Após o fim 
do jogo, as bandas Heróis de Brinquedo e 
Menáge promovem seis horas de muito rock 

para animar 
ainda mais o 
pessoal. Os in-
gressos já estão 
à venda pelo va-
lor de R$ 50 na 
internet – por 
meio do site In-
gressos MT – ou 
no caixa do Gru-
po Malcom. A 

Já quem prefere ficar em 
casa para dar uma boa eco-
nomizada, mas ainda quer ter 
uma ótima opção alternativa, 
a Facilita Distribuidora é uma 
excelente pedida. Além dos 
bons preços para bebidas va-
riadas, a distribuidora ainda 
oferece assados, como peixe, 
joelho e costela de porco e 
frango assado. Neste domin-
go, será disponibilizada uma 
TV de 72 polegadas para a 
exibição do jogo do Brasil. 

Para mais informações quanto à disponibilidade dos produtos, ligue para 
(65) 3322-1212 e chame os amigos para sua casa para ver o Brasil conquis-
tando o hexa!

“Malcom World Cup” tem início às 14h.
Engana-se quem pensa que o espírito 

esportivo para por aí! No Instagram do Pub, 
uma promoção está sendo feita até o dia 
16/06 para sortear um afortunado. O ganha-
dor do sorteio ganha um par de ingressos 
para a “Malcom World Cup” deste domingo 
e uma camiseta da seleção brasileira. Para 
saber como ganhar os prêmios, é só conferir 
o Instagram @malcompub.

Musiva
Especificamente no dia 17, quando acon-

tece o primeiro jogo do Brasil no Mundial, 
o Musiva abre as portas a partir das 11h 
para a estreia do país no campeonato. Para 
poder acompanhar o jogo em um painel de 
alta qualidade de 425 polegadas, é preciso 
comprar os ingressos, que variam de R$ 40 
(meia e no primeiro lote) a R$ 1.500 (cama-
rote para 10 pessoas com três baldes de cer-
veja e pipoca). No total, são 1.100 ingressos 
disponibilizados que podem ser comprados 
no site da Musiva ou nos shoppings Goiabei-

ras, Pantanal e Popular.
A casa de shows ainda prepara um 

Foodspace com a Home Burger Hambur-
gueria, Matteo Gelato Criativo e Rosana 
Pavão Comidas Típicas; combos promo-
cionais de baldes de cerveja também 
estarão disponíveis no dia. Com ou sem 
a vitória do país no primeiro jogo, ain-
da rola uma festa logo depois com o DJ 
Tubarão e a dupla sertaneja Henrique & 
Diego.

Ditado Popular
A Praça Popular, próxima à Avenida 

Isaac Póvoas, é destino tradicional para 
quem curte ótimos restaurantes e ba-
res da região. O Ditado Popular, um dos 
principais bares, estará transmitindo os 
jogos em um telão de led HD e servirá fei-
joada. Muito samba e pagode, sertanejo e 
DJs animarão ainda mais o clima de festa. 
Segundo informações na fanpage do Di-
tado, um telão será montado na própria 
praça para a transmissão do jogo.

Mundial 2018 

Em sua 21ª edição, o Mundial acontece na Rússia e, após muita ansiedade 
dos amantes do esporte, começa hoje (14) com o primeiro jogo do torneio 

no Estádio Lujniki, em 
Moscou, com Rússia e 
Arábia Saudita às 11h. 
Além do jogo, a tradi-
cional abertura tam-
bém ocorre, desta vez 
com a presença do can-
tor Robbie Williams e o 
ex-atacante brasileiro 
Ronaldo. Ao contrário 
das últimas edições, a 
abertura será realiza-
da meia hora antes do 
jogo, às 10h30.

Confira a tabela da seleção
Jogos do Brasil – Primeira Fase

Brasil x Suíça

Brasil x Costa Rica 

Brasil x Sérvia 

17/06 14h

22/06 8h

27/06 14hEstádio Spartak

Arena Rostov

Estádio São Petersburgo

Estádio Data Horário
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TAE-kwON-DO

Campeonato seleciona melhores de MT
O estado recebeu pela segunda vez o Campeonato Nacional com atletas renomados de diversas categorias

Por Juliana Arini

ato Grosso foi pal-
co dos combates 
de alto nível do 
tae-kwon-do em 
junho. Foram os 

atletas do Sudeste e Sul que brilha-
ram nos tatames do estádio Aecim 
Tocantis, como Allif de Souza, do 
Rio de Janeiro, que ven-
ceu na categoria acima 
de 87 kg, tornando-se tri-
campeão da categoria ao 
vencer Marcelo Melo, de 
Alagoas, na decisão. 

As estrelas do estado 
foram os atletas da ca-
tegoria juvenil e infantil 
que conquistaram quatro 
medalhas e já estão pré-classificados 
para a seleção nacional, e os Jogos 
Pan-Americanos e Sul-Americanos.

“A capital infelizmente não le-
vou medalha desta vez, mas ficamos 
muito satisfeitos com o rendimento 
dos atletas do interior. Mato Grosso 

M
ganhou quatro medalhas. Duas de 
água Boa, da equipe do professor 
Eusébio Lipa, na categoria juvenil; 
mais duas medalhas de Nova Mu-
tum, dos alunos do professor Oliene 
Lima; de Santa Rita do Trivelato; e 
outra medalha do grupo do professor 
Thiago de Luque”, afirmou Hélio Ri-
beiro, presidente da Federação de Tae
-kwon-do do Estado de Mato Grosso.

A cidade com mais medalhistas 
foi Água Boa. É de lá que 
vem um dos destaques da 
equipe mato-grossense: 
o atleta Diogo Gomes, 
de 15 anos, um dos tri-
campeões brasileiros do 
tae-kwon-do, e filho do 
treinador Lipa.

A receptividade do 
público do estado foi 

elogiada pelos participantes. Muitas 
famílias dos atletas acabaram se hos-
pedando no próprio ginásio que aca-
bou virando a casa dos competidores 
durante o campeonato. 

“No começo ficamos preocupa-
dos com essa estrutura. Mas todos 

ficaram felizes com a hospitalidade 
dos cuiabanos e saíram elogiando o 
campeonato de Mato Grosso. As mães 
foram as que mais ficaram felizes com 
o evento e a estrutura que proporcio-
namos a todos”, conta Hélio Gomes. 

O próximo evento será no final 
de ano. Será a terceira etapa e a se-
letiva para os campeonatos de 2019, 
uma chance para os atletas que ainda 
desejam representar Mato Grosso no 
nacional. 

Vitória Paulista
A equipe de São Paulo sagrou-se 

campeã geral do Campeonato Brasi-
leiro de Menores de Taekwondo 2018, 
com 292 pontos. O evento reuniu cer-
ca de 700 atletas, de 9 a 21 anos, das 
categorias infantil, cadete, juvenil e 
sub-21 em Cuiabá, entre os dias 8 e 10 
de junho. A seleção do Paraná ficou 
na segunda, com 277, seguida pelo 
Rio de Janeiro, com 157 pontos.

O evento foi realizado pela Con-
federação Brasileira de Taekwon-
do e promovido pela Federação de 
Taekwondo do Estado de Mato Gros-
so – em parceria com a Prefeitura de 
Cuiabá, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Cultura, Esporte e Tu-
rismo.  Para a Federação Estadual, ter 
este evento na capital foi um marco 
para a modalidade no estado.

“Estamos todos muito satisfeitos, 
porque conseguimos elevar o nosso 
esporte em todas as categorias e ain-
da colocar nossa cidade em destaque 
para o resto do país. Quero agrade-
cer à CBTkD por ter aceitado nosso 
convite e a Prefeitura de Cuiabá por 
ter topado o desafio”, disse Hélio 
Ribeiro, presidente da Federação de 
Taekwondo de Mato Grosso.

Segundo o secretário de Cultura, 

Esporte e Turismo, Francisco Vuo-
lo, o Campeonato Brasileiro de Me-
nores de Taekwondo 2018, além de 
fortalecer o esporte no estado, ainda 
abriu o caminho para outras disputas 
nacionais que a secretaria pretende 
apoiar este ano.  “A pasta dos Espor-
tes tem trabalhado para promover a 
prática esportiva na capital, prova 
disso é que simultaneamente a esse 
campeonato está acontecendo a 43ª 
edição dos Jogos Estudantis Cuiaba-
nos. Ver essa gente jovem empenha-
da em quebrar seus limites é muito 
bom”, orgulha-se o secretário.

Os primeiros confrontos começa-
ram na sexta-feira (8), com a disputa 
das categorias infantil e cadete. No 
sábado (9), foi a vez da categoria Ju-
venil. Já no domingo a competição 
ficou ainda mais acirrada, com as lu-
tas da categoria sub-21, masculino e 
feminino. Nesta categoria, o Paraná 
levou a melhor, com 82 pontos. Na 
sequência, com a vantagem de um 
ponto, o time do Distrito Federal 
ficou com a segunda posição, tendo 
São Paulo logo atrás, com 52 e 51 

pontos, respectivamente.
Na categoria feminina, Letícia 

Gomes, do Distrito Federal, con-
quistou o título da modalidade até 
67 kg, contra a carioca karolyne de 
Oliveira. “A competição foi muito 
boa. Este é meu terceiro campeonato 
brasileiro e agora sou bicampeã na-
cional. Agora eu consegui focar me-
lhor na competição e não fiquei ner-
vosa. A estrutura estava muito boa”, 
comentou.

Entre os homens, combates de 
alto nível técnico marcaram a tarde 
em Cuiabá. Na categoria acima de 87 
kg, Allif de Souza, do Rio de Janeiro, 
tornou-se tricampeão da categoria ao 
vencer Marcelo Melo, de Alagoas, 
na decisão. “Hoje foi difícil, porque 
o nível do campeonato está cada vez 
mais alto, mas estou muito feliz em 
conquistar este tricampeonato. Este 
ano disputo o Brasileiro adulto e a 
Copa do Brasil e quero terminar o 
ano com a primeira colocação do 
ranking. Estou na seleção há dois 
anos e me sinto cada vez mais madu-
ro”, compartilhou.
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JUNHO VIOLETA

MT é o 7º estado mais violento contra o idoso
Entre os maiores crimes registrados no estado estão negligência e abandono

Por Jefferson Oliveira

e acordo com dados do Minis-
tério dos Direitos Humanos 
(MDH) em Mato Grosso, o nú-
mero de denúncias no disque 
100 relacionadas à violência 
contra o idoso cresceu 13,16% 

em comparativo com os anos de 2016 e 2017. 
Os números apontam que em 2017 o estado 
ocupou a sétima posição no ranking de violên-
cia contra essa faixa etária.

O tipo de ocorrência mais registrada em 
2017 no estado foi o crime de negligência, que 
teve 200 casos. Logo atrás, a ocorrência com 
maior índice de registros é a violência psicoló-
gica, denunciada 138 vezes durante o período.

A negligência ocorre quando a família ou 
instituições em que o idoso se encontra não ofe-
recem ou negam cuidados básicos para a prote-
ção física, social e emocional do idoso. Entram 
nesse grupo privação de remédios, falta de pro-
teção contra o frio ou calor e negligência com a 
higiene da pessoa. Pode acontecer o abandono 
do idoso também, que é considerada a forma 
mais extrema de negligenciar aquela pessoa.

Entre os crimes de negligência catalogados 
pelo MDH em Mato Grosso, o desamparo e a 
não responsabilização tiveram 187 registros, ou 
seja, os mato-grossenses abandonam os idosos 
quando eles mais necessitam de um amparo; e o 
segundo maior índice desse tipo de ocorrência 
no estado é a negligenciar alimentação: houve 
nada menos que 106 casos desse tipo em 2017. 

Ainda segundo o caderno, a violência psi-
cológica é quando há qualquer tipo de menos-
prezo, preconceito, desprezo e discriminação. 
Inclui agressões verbais, gestuais ou qualquer 
ação que forem feitas para humilhar, assustar, 

D

aterrorizar ou isolar a pessoa do convívio so-
cial. Esse tipo de violência é o segundo mais 
comum e pode gerar solidão, depressão, triste-
za e sofrimento mental para o idoso.

No estado, dos 313 casos de violência con-
tra idosos registrados em 2017, em 159 as víti-
mas foram mulheres e 115, homens, nas outras 
ocorrências as vítimas não foram catalogadas 
de acordo com o sexo. Em Mato Grosso, entre 
as maiores vítimas estão idosos entre 66 e 70 
anos, diferente da média nacional, que fica en-
tre 76 e 80 anos. Entre essas vítimas, os idosos 
pardos são os que mais registraram ocorrência 
em 2017.

PRoBLEMA quE AuMENTA
O mês de junho é marcado pela conscien-

tização da população em relação à violência 
contra o idoso, que cresce gradativamente a 
cada dia. A Organização nas Nações Unidas 

(ONU), juntamente com a Rede Internacional 
de Prevenção à Violência Contra a Pessoa Ido-
sa, determinou que o dia 15 de junho seja o Dia 
Mundial da Conscientização da Violência con-
tra a Pessoa Idosa.

A cor violeta, segundo Rômulo Leandro Al-
ves, criador do Junho Violeta, é para chamar a 
atenção da população, que ao invés de violentar 
a pessoa dê uma violeta para o idoso. Em todo o 
Brasil, a conscientização é debatida para com-
bater todo e qualquer tipo de violência contra 
idosos.

De acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil atu-
almente tem uma população de 26 milhões de 
pessoas idosas com 60 anos ou mais, o que re-

presenta 13% da população brasileira. Sendo 
que a maior parte (20,95 milhões) vive em áre-
as urbanas e é composta por mulheres (13,84 
milhões). O país atingiu também a marca de 
49.177 centenários(as).

Entre as maiores vítimas idosas no Brasil 
estão as mulheres, sendo 63,51% dos casos, 
mais da metade do que os homens, que apa-
recem sendo vítimas em 31,80% das ocorrên-
cias. Entre as maiores vítimas estão idosos com 
entre 76 e 80 anos, representando 17,90% dos 
casos. A maioria das vítimas desse intervalo de 
idade é de cor branca.

Entre os criminosos registrados e identifi-
cados, a maioria é de mulheres na faixa etária 
entre 36 e 40 anos e de cor branca. Em Mato 
Grosso, os perfis dos agressores ou que prati-
cam crimes contra idosos têm as mesmas carac-
terísticas da média nacional.

Segundo os dados do MDH, filhos são os 
que mais praticam crimes contra os pais idosos 
e a maioria desses delitos acontece na própria 
residência das vítimas. 

Em relação à proteção da pessoa idosa, o 
presidente Michel Temer sancionou o projeto 
de lei (11/2018), que institui 2018 como o Ano 
de Valorização dos Direitos Humanos da Pes-
soa Idosa. 

A lei institui ações como a divulgação da 
Convenção Interamericana sobre a Proteção 
dos Direitos Humanos dos Idosos, assinada 
pelo Brasil em 2015, além de articulação para 
unir os poderes Executivo, Legislativo e Judici-
ário em torno de medidas para incentivar ações 
de valorização da pessoa idosa.

Saúde do idoSo em mato GroSSo

Alguns idosos chegam até o Centro após 
serem aconselhados por médicos ou ouvirem 
de alguém próximo que participa das atividades 
lá desempenhadas. “Nós temos exemplos de 
idosos que chegam com reclamações de pro-
blemas para se locomover, dores como artrose, 
osteoporose, problemas para mover os braços. 
A partir daqui, eles começam a fazer suas ati-
vidades na hidro e gradativamente veem que 
houve uma melhora”, explicou Diego.

As aulas de hidroginástica acontecem de 
segunda a quinta-feira, na parte da manhã. A 
escola de alfabetização funciona segunda, terça, 
quarta e sexta-feira. Já yoga, é toda terça e sex-
ta-feira e artesanato todos os dias de manhã e 
na segunda-feira à tarde. E às quintas acontece 
o famoso baile dos idosos.

“Qualquer idoso, cadastrado ou não, pode 
vir dançar das 13h às 17h, com música ao vivo. 
Temos uma média de 100 idosos que participam 
do baile. A única exigência que nós fazemos é 
que eles venham com traje adequado. Homens 
de calça e mulheres com saia ou vestido abaixo 
dos joelhos, pois já tivemos problemas”, infor-
mou o coordenador.

m agosto de 2017, o Circuito Mato 
Grosso retratou a vida de 404 ido-
sos que participam de um projeto 
no Centro de Convivência de Idosos 

João Guerreiro, no bairro Altos do Coxipó, em 
Cuiabá.

No local são oferecidas atividades físicas, 
assistência social e aulas de alfabetização e 
informática. A equipe é composta por oito 
profissionais que diariamente se dedicam a 
cuidar de 120 idosos que passam por ali.

Para se cadastrar é preciso ter 60 anos e 
estar munido de documentos pessoais, RG, CPF, 
comprovante de residência, cartão do Sistema 
Único de Saúde (SUS), Número de Identificação 
Social (NIS), encaminhamento médico para 
poder fazer aula de hidroginástica, atestado 
dermatológico e cardiológico.

O coordenador da unidade, Diego Henri-
que, conta que a procura é muito grande por 
parte dos idosos para a prática das aulas de 
hidroginástica, ginástica laboral e informática. 
“A grande maioria está sempre antenada, vem, 
participa e se a piscina não está funcionando 
eles buscam fazer outro tipo de atividade”.

E

Como prevenir a violênCia Contra a peSSoa idoSa

existência de antecedentes de violência familiar; 
isolamento social; psicopatologia ou uso de de-
pendências químicas (drogas e álcool); relação 
desigual de poder entre a vítima e o agressor.

O caderno de violência contra a pessoa idosa 
explica que não é fácil detectar a violência contra 
o idoso e por muitas vezes o fenômeno permanece 
velado e escondido pelos protagonistas. Entretan-
to, detectar a violência é uma necessidade e uma 
responsabilidade do profissional de saúde.

Os profissionais devem estar conscientes de 
que enfrentarão alguns obstáculos e barreiras 
que poderão dificultar ou interferir. É preciso 
reconhecer e superar as dificuldades. Elas podem 
vir das próprias pessoas idosas, das famílias, 
dos cuidadores, dos próprios profissionais e até 
mesmo da sociedade que não enxerga a violência 
contra a pessoa idosa.

 prevenção tem como principal obje-
tivo evitar as diversas manifestações 
da violência contra a pessoa idosa, 
detectando situações e fatores de 

risco e a efetiva intervenção nas suas conse-
quências.

Para prevenir é preciso haver ferramentas 
que subsidiem a prática assistencial cotidiana 
em busca da melhoria integral da qualidade de 
vida das pessoas idosas, incluindo a valoriza-
ção dos riscos e sobretudo a intervenção dos 
profissionais, preferencialmente quando feita 
por uma equipe interdisciplinar.

Entre as diversas circunstâncias que podem 
favorecer a violência contra a pessoa idosa 
vale destacar a dependência em todas as suas 
formas (física, mental, afetiva, socioeconômi-
ca); desestruturação das relações familiares; 

A

CaSoS reCenteS de violênCia em mato GroSSo

O idoso contou que os criminosos o amar-
raram e amordaçaram e iniciaram as buscas 
por objetos na casa, além de o agredir com 
socos, pontapés e coronhadas na cabeça. A PM 
chegou a realizar buscas, mas até o momento 
os criminosos não foram localizados. 

No dia 12 de abril, um latrocínio foi regis-
trado em uma fazenda no município de Casta-
nheira (779 km de Cuiabá), onde José Geraldo 
de Souza, 47, foi morto e seu pai José Luiz de 
Souza, 81, ferido.

De acordo com as informações locais, os 
criminosos invadiram a sede da fazenda para 
cometer o roubo e renderam pai e filho. Antes 
de efetuarem o roubo, os criminosos acabaram 
atirando e matando José Geraldo e feriram com 
agressões José Luiz que foi socorrido por uma 
ambulância e encaminhado a uma unidade de 
saúde na cidade de Juína (735 km da capital).

A Polícia Militar foi ao local do latrocínio, 
realizou rondas na região, mas não conseguiu 
localizar nenhum suspeito. A Polícia Civil es-
teve no local do crime e foi informada que os 
bandidos levaram do local armas de fogo, uma 
motocicleta, um cheque no valor de R$ 200 e 
outro no valor de R$ 8 mil.

m casal idoso foi rendido, amarrado 
e roubado na noite de terça-feira 
(12) em uma residência localizada na 
comunidade Planalto, no município 

de Colíder (650 km da capital).
Segundo informações locais, a Polícia Mili-

tar foi procurada por uma pessoa que relatou 
que na chácara do seu sogro estaria aconte-
cendo um roubo. Imediatamente os policiais 
foram ao local indicado e se depararam com 
as vítimas assustadas e amarradas.

Em conversa com o proprietário do imóvel, 
E.S.L., 71, ele relatou que dois homens encapu-
zados chegaram ao local por volta das 19h30, 
anunciaram o roubo e o amarraram junto com 
sua esposa A.G.L., 73, e passaram a subtrair os 
objetos da residência.

Foram levados do local celulares das víti-
mas, perfumes e a quantia de R$ 1.600,00. Para 
fugir da propriedade os ladrões utilizaram a 
moto das vítimas. Os suspeitos durante a fuga 
passaram por um local aonde a motocicleta 
veio a atolar, então eles a abandonaram e 
fugiram para uma região de mata.

A PM chegou a fazer rondas na região, 
mas não localizou os suspeitos. A Polícia Civil 
investiga o caso.

Em Cáceres (225 km de Cuiabá), um idoso 
de 63 foi agredido e passou por momentos de 
terror na mão de criminosos que invadiram 
a sua residência e roubaram a quantia de R$ 
4 mil.

A Polícia Militar foi acionada para compa-
recer na Rua das Hortências, no bairro Jardim 
Padre Paulo, para atender a ocorrência de 
roubo e chegando ao local se deparou com a 
vítima que relatou que estava em casa quando 
três ladrões invadiram o imóvel, sendo que 
dois estavam fazendo uso de arma de fogo, e 
anunciaram o roubo.

U

O não reconhecimento da existência da vio-
lência contra a pessoa idosa é também um grande 
problema. A negação é uma das dificuldades mais 
comuns e frustrantes para a detecção e informa-
ção da violência contra a pessoa idosa. A vítima 
mostra-se reticente a admitir que está sofrendo 
maus-tratos e a situação vivenciada.

É preciso romper com este silêncio e todas as 
formas de violência precisam ser enfrentadas. O 
caderno explica que o maior antídoto contra a 
violência é a ampliação da inclusão na cidadania. 
Como prevê o Estatuto do Idoso, todas as formas 
de aumentar o respeito, todas as políticas públicas 
voltadas para sua proteção, cuidado e qualidade 
de vida precisam considerar a participação dos 
idosos, grupo social que desponta como ator 
fundamental na trama das organizações sociais 
do século XXI.
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A P R E S E N T A :

OBRIGADO A FORNECER

Por TJMT

Tribunal de Justiça de Mato Grosso observou que caso o plano de saúde não explicite que não cobre RPG, o serviço deve ser fornecido

ARTIGo

Fake news e a responsabilidade civil das plataformas online
combate ao fake news é tema de um 
anteprojeto de lei apresentado no 
Conselho de Comunicação Social do 
Congresso Nacional. Pelo que pude 
ler do projeto, ele é muito similar à 

lei alemã (Netzwerkdurchsetzungsgesetz) que 
entrou em vigência em outubro do ano pas-
sado, imputando aos provedores de serviços 
online a responsabilidade civil por, uma vez 
notificados da existência de conteúdo falso 
online, tomar as medidas necessárias para 
removê-lo.

O anteprojeto de lei brasileiro altera o 
Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) para 
determinar que os provedores removam ou 
bloqueiem em até 24 horas do recebimento 
da reclamação (feita por qualquer usuário) o 
“conteúdo que não atenda à política de pri-
vacidade e aos termos de uso da aplicação”. 

O
A lei passaria a tornar os provedores civilmente 
responsáveis pelos “danos decorrentes da publi-
cação e disseminação da notícia falsa” e sujeitos 
a multa de até 5% do seu faturamento no último 
exercício. O anteprojeto brasileiro copia até a 
cláusula da lei alemã que dispõe que a lei se 
aplica somente a redes sociais com mais de 2 
milhões de usuários registrados no país.

Como tenho destacado desde o ano passado, o 
que se percebe nestas novas propostas legislati-
vas como a lei alemã e a brasileira é a tendência 
a se combater o fake news pelo fim do chamado 
“Excepcionalismo Digital”, isto é, o afastamento 
de responsabilidade civil do provedor de aplica-
ções de internet pelo conteúdo gerado por ter-
ceiros (usuários), assim estabelecido nos Estados 
Unidos pela seção 230 do 1996 Communications 
Decency Act e no Brasil pelo art. 19 do próprio 
Marco Civil da Internet. A ideia é que ao tornar 

as plataformas online civilmente responsáveis 
pelo conteúdo gerado pelos usuários gera-se 
uma razão econômica para que estas atuem 
de forma socialmente responsável, removendo 
ativamente conteúdo notadamente ilegal e/ou 
falso das redes.

Por outro lado, na prática tanto a lei alemã 
como o anteprojeto brasileiro transferem aos 
provedores de aplicações de internet (LinkedIn, 
Twitter, Facebook etc.) a decisão sobre qual 
conteúdo deve ser excluído ou não da internet, 
podendo transformar estas gigantescas empresas 
em verdadeiros censores privados. E ainda que 
se assuma sua boa-fé, é natural pensar que, dado 
o exíguo prazo de 24 horas, em caso de dúvida 
essas empresas tenderão a excluir qualquer 
conteúdo notificado como impróprio para evitar 
penalidades, incluindo conteúdo possivelmente 
verdadeiro.

avendo no instrumento con-
tratual rol expresso dos pro-
cedimentos não cobertos pelo 
plano de saúde e não havendo 
expressa exclusão dos servi-
ços de fisioterapia na moda-

lidade RPG, é ilegal a negativa de cobertu-
ra apresentada pela cooperativa médica. As 
cláusulas contratuais devem ser interpreta-
das da maneira mais favorável ao consumi-
dor. Inteligência do artigo 47 do CDC. Com 
esse entendimento, a Segunda Câmara de Di-

reito Privado do TJMT manteve a sentença e 
desproveu o recurso de Apelação interposto 
pelo plano de saúde.

De acordo com o processo, a paciente so-
freu um acidente automobilístico e foi pres-
crito a ela tratamento de reabilitação em vá-
rias modalidades de Fisioterapia, dentre elas, 
a Reeducação Postural Global (RPG).

Após significativa melhora em sua reabi-
litação física, provenientes das sessões reali-
zadas junto a unidade de fisioterapia do plano 
de saúde, o tratamento foi interrompido arbi-
trariamente, com o argumento de que o RPG 
não tem cobertura contratual, constituindo-se 
em benefício extracontratual.

Diante da recusa, a paciente ajuizou uma 
ação requerendo a concessão de tutela ante-
cipada para obrigar o plano de saúde a auto-
rizar a realização das sessões corresponden-
tes. A liminar foi deferida e no mérito o juiz 
impôs ao plano de saúde a obrigação de dar 

H
DECISÃo DA CÂMARA

Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (CCJ) aprovou, na 
quarta-feira (6), o Projeto de Lei 
8954/17, que desobriga o advo-

gado de pagar custos processuais no caso 
de ação para cobrança de honorários advo-
catícios. O texto insere a medida no Código 
de Processo Civil (Lei 13.105/15). 

A proposta foi aprovada em caráter con-
clusivo e deve seguir ao Senado, a não ser 
que haja recurso para votação pelo plenário.

Segundo a autora do projeto, deputada 
licenciada Renata Abreu (PODE-SP), em de-
terminados processos, as partes se recusam 
a pagar os honorários de advogado, o que 
obriga o profissional a ingressar com nova 

Ação de cobrança de 
honorários não terá custo
Por Agência Câmara Notícias

A
ação, a fim de receber o que lhe é devido.

O relator da proposta na CCJ, deputado 
Sergio Zveiter (DEM-RJ), acredita que a 
cobrança é redundante. Segundo ele, “como 
o Poder Judiciário já arrecadou custas judi-
ciais e taxa judiciária na ação precedente, o 
advogado não deve pagar custas nesse caso”.

O deputado Fábio Trad (PSD-MS) citou 
súmula vinculante estabelecida pelo Supre-
mo Tribunal Federal em 2015 para também 
defender a aprovação: “como é que vai se 
obrigar o advogado a pagar custas da exe-
cução dos próprios honorários se o Supremo 
Tribunal Federal entendeu que a natureza 
dos honorários é de caráter alimentício?”, 
questionou.

ÍNTEGRA DA PROPOSTA:
PL-8954/2017

RPG é serviço de fisioterapia, observa TJ
continuidade ao tratamento.

Ao interpor o recurso de Apelação, o pla-
no de saúde argumentou que o tratamento de 
RPG tem restrição contratual, eis que não se 
encontra previsto no rol de procedimento mé-
dicos garantidos pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar.

O desembargador Sebastião de Moraes 
Filho, relator do recurso, registrou que “não 
pode a apelante, pois, recusar-se ao forneci-
mento do serviço de fisioterapia na modali-
dade RPG sob o simplório argumento de que 

tal procedimento não consta do rol de pro-
cedimentos da ANS, na medida em que tal 
rol enumera os serviços que devam ser obri-
gatoriamente cobertos pelos planos de saú-
de, nada impedindo que outros serviços se-
jam ofertados aos consumidores, até mesmo 
como forma de atraí-los para a contratação 
do plano de saúde”.

A sentença de piso foi mantida e o plano 
de saúde condenado a fornecer o tratamento 
de RPG à paciente, além de pagar honorários 
sucumbenciais.

MARCELO CáRGAnO é jornalista, advogado, mes-
tre em Sociologia pela Universidade de Osaka, 
escreve frequentemente sobre diretos digitais 
e liberdade de imprensa e de expressão online.
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CULTURA
Por Luiz Marchetti

Luiz Marchetti é cineasta 
cuiabano, mestre em 

design em arte midia, 
atuante na cultura de 

Mato Grosso e é careca.

O AMOR EM TEMPOS DE CÓLERA
No Dia dos Namorados abro o e-mail e me deparo com este texto abaixo. O jovem escritor Caio Augusto Ribeiro 

(em período de produção de seu terceiro livro, segundo pela Carlini & Caniato), exalta a estima por aquela que é 
hoje a mais necessária mulher da literatura mato-grossense. A Imortal Marília Beatriz Figueiredo Leite, prestes 

a lançar dois livros, conquistou esse respeito dos ativistas culturais de nosso Estado, sendo convidada para debates, feiras 
literárias, circuitos culturais, escolas públicas e no acompanhar das novas fronteiras da escrita contemporânea. Desde a 
primeira edição deste caderno de cultura, do primeiro ano do Circuito Cultural Setembro Freire, em argumentos e roteiros 

de documentários da TV Cultura e da TV Futura ou nas 
mais recentes mostras de arte contemporânea, como fiel 
aprendiz, eu também conto com seu olhar, em harmonia 
com a realidade, fora do patriarcado e dos patricismos 
rasos. Com a palavra o escritor: “Tem um tempo que 
venho notando o retorno de algumas palavras. Muita 
coisa que nunca havia escutado começou a perambular 
por aí. Estamos vivendo uma urgência do agora, tempos 
de pedir e gritar por ‘já’, queremos agora e não podemos 
esperar. A palavra desesperada monta morada no nosso 
olhar. Em contrapartida a essas palavras ditas duras, 
outras palavras vêm voltando. Amor, por exemplo. Hoje, o 
amor é falado com muitos tons, muitos calores e sabores. 
O amor é o punho erguido contra todo e qualquer tipo 
de retrocesso ditado por cabeças que vivem nos anos de 
chumbo. Compreender é entender no tempo do outro, e 
o outro é sempre mistério infinito. Por isso, em tempos 
em que as palavras-generais querem ditar duramente o 
que se diz e o que se faz, eu prefiro armar alfabetos dentro de mim com palavras que vêm de outros lugares, que vêm de 
poços fundos de outros olhares, e em meio a esses milhares, Marília Beatriz é a alquimista dourada das palavras. Escolhe 
com precisão enquanto arma toda arma que vai amar. Marília, que além de amiga querida é minha cuidadora poética, 
e mãe-poema adotiva, e a ela dedico todas as minhas palavras de amor, nesses tempos de desamor. Porque Marília e eu 
somos do Deslimite.”

QUEM É 
RAPPER AZUL?

Acabou a fase das recatadas. Eu pronuncio a Era das Empoderadas!

RIMA E POESIA: O acrônimo para 
rhyme and poetry (rima e poesia em 
inglês) para muitos músicos atuais 

é RAP, porém a definição da palavra rap 
pode não ser apenas isso, no inglês britânico 
estudiosos defendem que em velhos termos 

De volta à atualidade e ao Brasil, 
chegamos num nome forte, com 
uma voz marcante e um público 

crescente para uma rapper superjovem. 
Azul é a cor mais quente quando se trata 
de rap em Mato Grosso. Com a nova 

parceria do DJ Spinha, a Rapper Azul 
ganha público cada vez mais voz nas 
quebradas de Várzea Grande e Cuiabá. Sua 
beleza física, disponibilidade para encarar 
rimas e talento de improviso, promete 
uma carreira talentosa. Vale lembrar que 

suas apresentações, seus pocket shows 
contam também com clássicos da música 
pop e versatilidade para outros ritmos. 
Ela é incrível no palco, a poeta, cantora, 
compositora e bailarina do gueto de Várzea 
Grande tem como sua fonte de inspiração a 

Rainha Mãe, Iolanda Aparecida Costa, ex-
bailarina do Teatro Municipal de São Paulo. 
Conheçam o trabalho de Rapper Azul nesta 
quinta 14 de junho, será ‘Trouble Night’ na 
Casa Rio, a partir das 22h. Rapper Azul é o 
que há! Aplausos! INFO: (65) 99309 6185

significaria "say" ("dizer" ou "falar"). O 
nascimento do Rap aconteceu na Jamaica, 
década de 1960, quando os aparelhos de som 
se tornaram populares, e passaram a animar as 
festas de rua, nos guetos jamaicanos com seus 
bailes. Essas celebrações com seus poetas e 

músicos levantavam os assuntos que precisavam 
ser questionados pela sociedade, registros dos 
primeiros raps soam como discursos políticos, 
reclamações sobre a violência das favelas de 
Kingston, além de polêmicos temas como 
drogas e sexo. Na década de 1970, devido a uma 

crise econômica e social que se abateu sobre a 
ilha, muitos artistas e jovens jamaicanos foram 
obrigados a emigrar para os Estados Unidos, 
acreditam assim que o DJ jamaicano Kool 
Herc introduziu em Nova Iorque a tradição dos 
aparelhos de som e do canto falado. 
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VIsItA DE sãO BENEDItO
Quando falamos na esmola de São Benedito 

para pessoas que não conhecem as nossas tra-
dições seculares, na visita do santo festeiro da 
Cidade Verde, elas se espantam em cheio e nem 
sabem o que significa Cidade Verde, tratamento 
carinhoso que Dom Aquino Corrêa dava para a 
sua terra natal. Em pleno vapor do dia 4, numa 
tarde de meia estação, gente de fé levava as in-
sígnias de São Benedito nas ruas: Voluntários 
da Pátria, Barão de Melgaço, na lembrada Resi-
dência dos Governadores, na Av. Getúlio Vargas, 
onde pudemos constatar as emoções, a fé de uns 
e já, de outros, uma tremenda falta de educação, 
de não respeitar a tradição de um povo, princi-
palmente em uma cidade que os acolheu. Mas a 
nossa missão é levar a palavra de Deus, que fo-
mos escolhidos com esse dom da sabedoria do 
Espírito Santo, para falar a importância do Frei 
Benedito na vida do povo cuiabano. Aplausos 
ao Banco da Amazônia e à Caixa Econômica que 
com seu calor humano e de fé permitiram a en-
trada das insígnias de São Benedito nestes recin-
tos financeiros. A nossa missão é dar continuida-
de a uma das belas manifestações religiosas da 
eterna capital de Mato Grosso.               

CArA DE CUIABÁ
Se fizermos uma pesquisa do perfil de pesso-

as que identificam a nossa querida Cuiabá, não 
será fácil, pois cada um carrega no seu peito o 
heroísmo de ser um verdadeiro bom cuiabano. 
E isso vem do ouro, dos índios, do Eldorado que 
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ainda se procura até hoje, sobre esse tripé em 
que nasceu e vive Cuiabá, desde 1719. E são pas-
sados 299 anos. E assim fazemos de Cuiabá uma 
nova história de pessoas que têm o seu perfil, o 
que toca a alma cuiabana em diversos aspectos 
de um cuiabano de fibra e de pulso firme. Assim, 
nos deparamos com a cara de Cuiabá em Roberto 
França Auad, Leila Ayoub Malouf, Otaviano Affi 
Costa, Prof. Fernando Tadeu, Lúcia Palma, Wan-
da Marchetti, Prof. Benedito Pedro Dorileo, Nilza 
Pinto de Queiroz, Gilberto Nasser, Neide Calmon 
Tenuta, Leopoldo Nigro, Jean Biancardini, Nilson 
Arruda (Baico), dentre outros nomes fantásticos 
que fazem parte dessa gente hospitaleira.   

sABOr E trADIçãO   
No lembrado bairro da Boa Morte, no centro 

urbano de Cuiabá, residência da família Bastos 
Jorge Vieira, apenas se reprisava um velho hábi-
to de família. A figura simpática de Chico Jorge, 
cujo nome verdadeiro era Arthur Jorge, mas a 
cidade inteira só o chamava mesmo pelo apelido 
de Chico Jorge, que reinou por longos anos no 
mundo do comércio e nos domínios da culiná-
ria, dom que transmitiu aos descendentes com 
o maior carinho. A herdeira do sabor e tradição, 
a cuiabaníssima Teresinha de Jesus Bastos Jorge 
Vieira sempre foi considerada a cinco estrelas 
em matéria de banqueteira famosa que pilotava 
as melhores festas da Grande Cuiabá. Durante o 
governo Júlio Muller, num tempo considerado os 
Anos Dourados de Cuiabá, sua mãe, dona Maria 
Bastos Jorge, era a primeira dona que confeccio-
nava os cardápios para as festas denominadas 
“Garden Park”, nas quais Maria de Arruda Muller 
recebia a mais fina sociedade local no jardim da 
Residência dos Governadores. Só sei dizer que 
a família Bastos Jorge sempre foi referência das 
tradições e sabores nos melhores eventos vivi-
dos em Cuiabá.
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Carlinhos é jornalista
e colunista social 
cultura@circuitomt.com.br

apaz de fazer coisas absolutamente 
maravilhosas, a humanidade cami-
nha a passos largos para o colapso. 
A falência global se reflete de forma 
regional, formando o ser humano 
cada vez menos humano. E quem 

mais sofre é a própria raça humana, numa ci-
randa de consumo autofágico irracional. Como 
numa seleção natural darwiniana, durante a 
história, os mais fracos sucumbem. Ao final 
da Idade Média, a lepra desaparece do mun-
do ocidental. Às margens da comunidade, às 
portas das cidades, abrem-se como que gran-
des praias que esse mal deixou de assombrar, 
mas que também deixou estéreis e inabitáveis 
durante longo tempo. Durante séculos, essas 
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João Carlos Manteufel, 
Publicitário, cineasta, pai do 
João, da Maria e do Francisco.

C

A Copa e o Dia 
dos Namorados
extensões pertencerão ao desumano. Do sécu-
lo XIV ao XVII, vão esperar e solicitar, através 
de estranhas encantações, uma nova encarna-
ção do mal, um outro esgar do medo, mágicas 
renovadas de purificação e exclusão.  No novo 
milênio, é crescente o número de pragas que 
assolam a humanidade dia a dia. Por exemplo, é 
assustador o crescente número de viciados nas 
ruas de todo o mundo. A cada dia aumenta o 
número de distúrbios, de insanidades, melan-
colia, a cada dia aumenta a loucura.  Pobres, 
vagabundos, presidiários e “cabeças alienadas” 
assumirão o papel abandonado pelo lazarento, 
e veremos que salvação se espera dessa exclu-
são, para eles e para aqueles que se excluem. 
Como um sentido inteiramente novo, e numa 
cultura bem diferente, as formas subsistirão 
– essencialmente, essa forma maior de uma 
partilha rigorosa que é a exclusão social, mas 
reintegração espiritual. Só no Brasil existem 
aproximadamente 1,2 milhão de viciados em 
crack vivendo nas ruas. Uma verdadeira pande-
mia. Infelizmente Cuiabá não foge à regra. Cra-
colândias se espalham por toda a cidade, não 
escolhendo classe, cor ou religião. O abandono 
e a exclusão dos usuários de drogas se tornam 
cada vez mais comuns, a maioria abandonada à 
própria sorte. Mas é Dia dos Namorados. Deixa 
eu postar minha foto com minha mulher a qual 
mal e mal nos falando. Na foto vamos estar sor-
ridentes, obviamente. E, claro, com a camiseta 
da seleção. Afinal é a Copa do Mundo, né gente!



TROCA DE RAINHAS (L'ÉCHANGE DES PRINCESSES)
 (Marc Dugain, França, histórico, 2017, 10 min.) 

Ano de 1721. 
U m a  i d e i a 
a u d a c i o s a 
g e r m i n a  n a 
mente de Felipe 
d e  O r l é a n s , 
r e g e n t e  d a 
França... Luís 

XV, de 11 anos, logo se tornará rei, e uma troca de princesas permitiria 
consolidar a paz com a Espanha, após anos de guerra, que deixaram os 
reinos enfraquecidos. Então, Felipe casa a filha, Mlle. de Montpensier, 
de 12 anos, com o herdeiro do trono da Espanha, e Luís XV se casa com 
a Infanta da Espanha, Anna Maria Victoria, de 4 anos. Mas a entrada 
precipitada dessas jovens princesas na corte francesa, sacrificadas no altar 
dos jogos dos poderes, vai acabar com a sua tranquilidade. 14/06 | 18h30

O espetáculo de ballet contemporâneo idealizado e dirigido por 
Deborah Colker conquistou o prêmio internacional Benois de La 
Danse na Rússia. E nesta terça 19 de junho a obra será apresentada 
no teatro do Cerrado Zulmira Canavarros às 20h. Os ingressos 
já podem ser adquiridos na Casa de Festas do Goiabeiras Shopping  
e Pantanal Shopping. Em Cuiabá a produção local do espetáculo 
é assinada pela Carlina Promoções e Eventos e pela Associação 
Angeli. INFO: (65) 99953 1935
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Você pode participar do Garimpo Cultural submetendo 
sugestões para o seu evento, sua pesquisa artística, livros 
ou oficinas. Mande para marchetti@circuitomt.com.br

O Domingo 17 de junho promete uma noite musical de qualidade 
com Akane Iizuka e Roberto Boaventura, no Espaço Mosaico, às 
20h. Um repertório sublinhando composições de Djavan, Milton 
Nascimento, Dona Ivone Lara, Chico Buarque, Rita Lee, entre ou-
tros. O sarau lítero-musical  também conta com os músicos Clau 
Simpatia, Odenil Fernandes, Marinho Sete Cordas e Chiquinho 
Sanfoneiro. Ingressos por 15 e 30 reais à venda no local. Confiram! 
INFO: (65) 99695 8004.

O In-Próprio Coletivo ouviu diversas mulheres para elaborar 
esta obra, assim narrativas autobiográficas e o exercício autofic-
cional gerou o que o coletivo chama de “ode à desobediência dos 
códigos jurássicos”, aqueles que insistem em dizer sobre quem 
são as mulheres e o que elas desejam. Atenção na concepção 
sonora de Karola Nunes. Na quinta 14 e na sexta 15 de junho  
às 20h no  teatro do sesc Arsenal. Gratuito com entrega de 
ingressos a partir das 19h. INFO: (65) 3616 6900

SÓ DE pÉrolaS >

ESpECial amY & JaNiS >

O Mercado das Pulgas do Espaço Cultural Metade Cheio já 
entrou na agenda da capital com duas versões bem definidas, uma 
de vestuário e outra para cacarecos. São objetos, decoração, livros, 
discos e demais mídias, brinquedos, louças, utensílios, antiguidades 
e variedades. Participe expondo ou vendendo. Muita gente passa 
pelo local, o que faz o mercado refrescar sempre com produtos 
diferentes. Teremos Cacareco neste domingo 17 de junho das 18h 
às 22h. Toda a INFO na página do Metade Cheio no facebook. 

CÃo SEm plumaS >

Todo mundo convidado para o dia da inauguração do novo ende-
reço do Sesc Casa do Artesão. No sábado 16 de junho das 8h às 
13h. É o melhor do artesanato e da cultura mato-grossense em um 
novo local. O espaço conta com uma cafeteria cheia de deliciosas 
novidades e uma programação cultural bem legal a caminho.  Neste 
sábado haverá, às 11h, show do Grupo Lambadeiros de Elite! Va-
mos! Anota aí o novo endereço: Av. Tenente-Coronel Duarte, 2140, 
junto do Programa Mesa Brasil, próximo ao shopping Popular! 
INFO: (65) 3611 0500

EDiÇÃo CaCarECo >

SESC CaSa Do artESÃo >gArIMPO CUltUrAl
Por luiz Marchetti

ESPETÁCULO IN-PRÓPRIO PARA DINOSSAUROS >

A banda Sto-
ne Flower é com-
posta por Camila 
Fidelis e Robson 
Reinners no vocal, 
Fabrício Pimenta 
na guitarra e Mr. 
Resner na gaita 
de boca. Eles con-
vidam para um 
t r i b u t o  a  A my 
Winehouse e Janis 
Joplin. Será nes-
ta sexta dia15 de 
junho às 18h na 
Casa do Parque. 
Imperdível! INFO: 
(65) 3365 4789 e 
98116 8083

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS
O maior festival de cinema francês no Brasil terminará em Cuiabá neste domingo 17 de junho. Confira abaixo os títulos e horários destes últimos quatro dias de projeções gratuitas 

no Cinema do Sesc Arsenal. São filmes atuais imperdíveis que vinculam diversidade e originalidade ao cinema francês. Retirada de ingressos sempre 30 minutos antes da sessão.  
INFO: (65) 3616 6901

P R I M A V E R A  E M 
CASABLANCA (RAZZIA)
 (Nabil Ayouch, França, drama, 2018, 
119 min.) 

Em Casablanca, entre o passado 
e o presente, cinco destinos estão 
inconscientemente interligados. 
Diferentes rostos, diferentes trajetórias, 
diferentes lutas, mas a mesma busca 
pela liberdade. E o som de uma revolta 
que cresce.14/06 | 20h30  

50 SÃO OS NOVOS 30 (MARIE FRANCINE) 
(Valérie Lemercier, França, comédia, 2017, 95 min.) 

Velha demais para o marido, demitida do emprego, Marie-Francine deve 
voltar a morar na casa dos pais... aos 50 anos! Apesar de infantilizada 

por  e les ,  é  numa 
pequena lojinha de 
cigarros eletrônicos da 
qual vai tomar conta 
que ela vai conhecer 
Migue l  que ,  sem 
ousar confessar, está 
na mesma situação que 
ela. 15/06 | 18h30 

NOS VEMOS NO PARAÍSO (AU REVOIR LÀ-HAUT) 
(Albert Dupontel, França, comédia dramática, 2017, 117 min.) 

E m  n o v e m b r o  d e 
1918 ,  a lguns  d ias 
antes do Armistício 
d e  C o m p i è g n e , 
Édouard  Pér icour t 
salva a vida de Albert 
Maillard. Ambos não 
têm nada em comum, 
a não ser a guerra, 
e são obrigados a se 
unir para sobreviver. 
Anos depois, Albert 
e Édouard planejam 
u m a  f a r s a  p a r a 
desmascarar o Tenente 
Preadelle que tenta 
fazer  for tuna  com 
corpos das vítimas da 
guerra. 15/06 | 20h30 

O ORGULHO (LE BRIO) 
(Yvan Attal, França, comédia, 2017, 95 min.) 

Neila Salah cresceu na periferia e sonha em se tornar advogada. Inscrita 
na grande universidade parisiense de Assas, ela se confronta, desde 
o primeiro dia, com Pierre Mazard, professor conhecido por suas 
provocações e deslizes. Para se desculpar por sua conduta desrespeitosa, 
Pierre aceita preparar Neila para o prestigioso concurso de eloquência. 
Cínico e exigente, Pierre pode se tornar o mentor que Neila precisa... 
Mas é necessário que ambos superem seus preconceitos. 16/06 | 18h30 

MARVIN (MARVIN)
 (Anne Fontaine, França, comédia dramática, 2017, 113 min.) 

Marvin Bijou está em fuga: 
primeiro, de seu vilarejo em 
Vosges, depois da família, 
da tirania do pai, da renúncia 
da mãe e por últ imo da 
i n t o l e r â n c i a ,  r e j e i ç ã o , 
humilhações às quais era 
exposto por tudo que faziam 
dele um rapaz ”diferente”. Fora 
de lá, ele descobre o teatro e 
aliados que, finalmente, vão 

permitir que sua história seja contada por ele mesmo. 16/06 | 20h30  

GAUGUIN – VIAGEM AO TAITI (GAUGUIN VOYAGE 
DU TAHITI) 
(Edouard Deluc, França, biografia/drama, 2017, 101 min.) 

No ano de 1891, Gauguin 
se exila no Taiti. Ele quer 
reencontrar sua pintura 
livre, selvagem, longe dos 
códigos morais, políticos 
e estéticos da Europa 
civilizada. Ele se infiltra na 
selva, encarando a solidão, 
a pobreza, a doença. Lá, 
Gauguin conhece Tehura, 
que se tornará sua esposa e 
tema das suas telas mais importantes. 17/06 | 18h30  

A APARIÇÃO (L'APPARITION)
(Xavier Giannoli, França, drama, 2018, 137 min.) 

Jacques, grande repórter de um jornal francês, recebe um misterioso 
telefonema do Vaticano. Em um pequeno vilarejo no sudeste da 
França, uma jovem de 18 anos afirma ter visto a aparição da Virgem 

Maria. Os rumores logo se 
espalham, e o fenômeno toma 
tal dimensão que milhares de 
peregrinos vão se reunir no local 
das supostas aparições. Jacques, 
que não tem nada a ver com esse 
mundo, aceita fazer parte de 
uma comissão de investigação 
encarregada de esclarecer esses 
eventos. 17/06 | 20h30 
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ara que possam quebrar as bar-
reiras que impedem de serem 
ricos prósperos e saudáveis, é 
preciso ser mudada alguma coisa 
mais além dos mobiliários. Temos 

guardados no fundinho da mente crenças e 
medos que volta e meia estamos revivendo. 
Estas emoções antigas impedem de viver na 
totalidade. Nestes momentos de insegurança, 
vão se encontrar em limitações. E estas limi-

tações impedem as grandes realizações. O 
resultado é  ficar pelos cantos a lamentar. Eu 
não mereço isto. Eu não mereço aquilo. Tenho 
muitos pecados a pagar. Eu não mereço o di-
nheiro. Ganhar dinheiro é pecado. E assim vão 
de um lado para o outro dia após dia. O pior é 
que querem usar de consultores de harmoni-
zação e outras técnicas mais para alcançar su-
cesso. Às vezes vou a lugares em que nem lim-
pezas externas querem fazer. Imagina como 
seria se pedisse para fazer limpeza dentro de 
si. Olha, minha gente, aquilo que tem dentro é 
expresso fora. Não adianta tampar o sol com a 
peneira, adianta? Assim é a vida. Cada um tem 
que decidir e estar pronto para liberar e lim-
par sua mente de condicionamentos errados. 
A ascendência material correta e harmoniosa 
elevará a alma e o espírito a um patamar mais 
alto. Antigamente a pobreza era voto para a 
elevação do espírito. Hoje, nos tempos de 
agora, penso e sei que o dinheiro é o símbo-
lo da ascensão. Pensar em dinheiro como ser 
Ascenso é ser rico de Espírito. A alma, pra 
se materializar, precisa de luxo sadio, isto é, 
sem ego. Expor tudo à luz do dia e fazer uma 
triagem daquilo que serve e do que não serve 
dentro da mente é uma purificação e limpeza, 
assim fazendo, o novo adentra.

P

Limpando a mente

Theresa é arquiteta, consultora 
de Feng Shui e pregadora oficial 
de quadros de amigos
fengshui@circuitomt.com.br
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abertura do maior evento desporti-
vo acontece hoje, quinta-feira, 14 de 
junho de 2018, “a Copa do Mundo da 
Rússia”. Neste ano, a cerimônia foca-
rá em atrações musicais e ocorrerá 

apenas 30 minutos antes do jogo entre Rússia e 
Arábia Saudita.

Há quatro anos a Copa do Mundo aconteceu 
no Brasil, onde nossa cidade de Cuiabá foi umas 
das sedes escolhidas pela Fifa (Federação Inter-
nacional de Futebol).

Como cuiabanos, sentimo-nos muito emocio-
nados por sermos anfitriões deste evento inter-
nacionalmente reconhecido e prestigiado.

Nossos sonhos, desejos e planejamentos para 
uma nova era de desenvolvimento da nossa ca-
pital. Foram lançadas 54 obras que mudariam a 
paisagem urbana com tantos benefícios como a 
urbanização com viadutos, paisagismo, ilumina-
ção pública, obras do novo estádio, centros de 

treinamento e o aeroporto internacional como as 
normas de adaptações e alternações a construir.

Todas as ilusões de que tudo fosse realiza-
do como prometido e pelos gastos elevados por 
obras inacabadas e muitas não iniciadas. Uma 
vergonha, principalmente a promessa de ter um 
transporte público moderno na região metropo-
litana de Cuiabá no patamar de primeiro mundo. 
O VLT, veículo leve sobre trilhos que rasgou mais 
de 10 km de Cuiabá e Várzea Grande causando o 
maior transtorno urbano viário e aos pedestres.

A falta de respeito e responsabilidade do go-
verno e equipe gestora passou dos limites nos 
orçamentos das obras e superfaturamento, e não 
possibilitou a conclusão esperada por nós cuia-
banos e a todos os empresários que acreditaram 
e investiram neste momento de crescimento 
esperado de Cuiabá. Durante a Copa do Mundo 
todos os problemas que o país está enfrentan-
do são esquecidos por esse momento de euforia 
e alegria. Em seguida, a eleição nos envolve em 
obrigações de eleger novos comandantes, enfim 
deixando de lado o passado mal resolvido: “O que 
passou, passou”.

Com o impacto ocorrido durante esses anos, 
sem nenhuma ou com poucas obras realizadas, 
fica a todos nós cuiabanos uma grande frustra-
ção de acreditar que não passou de um sonho ou 
pesadelo. A capital do sol e do povo hospitaleiro 
deixa a imagem de uma cidade sem história do 
passado, apagada com projetos e obras intermi-
náveis num futuro tão próximo.

Como brasileiros fanáticos por futebol, torça-
mos para que a Copa da Rússia após quatro anos 
no Brasil não seja um motivo para virarmos estas 
páginas de uma decepção a todos nós cuiabanos.

Bola pra frente, Brasil!
www.facebook.com/arqedmilsoneid
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Edmilson é arquiteto 
e festeiro oficial da 
Praça Popular 
cultura@circuitomt.com.br
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os idos de 1980, Jacutinga, o in-
digenista carioca que foi viver 
com o povo Nambiquara, já es-
tava mais ou menos à vontade. 
Não precisava de tantas roupas. 

Magricela, cabelos cacheados e com um pon-
to de luz prata na orla da íris, vestia enfeites 
e pintura corporal. Até incorporou alguns 
hábitos indígenas ao seu dia a dia. Sentia-se 
quase em casa. 

Tinha sua turma: Daniel, Eutímio, Lou-
renço, Orivaldo. Andavam no cerradão, pra 
cima e pra baixo, em um jipinho amarelo 
caindo aos pedaços. Foram bater no Utiariti, 
uma aldeia da Terra Indígena Utiariti, para 
conhecer o povo do amigo Daniel Wakalite-
su, gente do jacaré. 

Atravessaram o Planalto Central pela BR 

N

Jacutinga e Robin 
Hood do cerrado
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Anna é doutora em História, 
etnógrafa e filatelista.
cultura@circuitomt.com.br 

Saudável 

natural é ser saudável. O natural 
é estar de bem com a vida. O na-
tural é escolher soluções perso-
nalizadas, porque você é único. 
Por isso a minha preocupação 

com seu intestino, pois este órgão determi-
na, em grade parte, suas emoções, seu estado 
mental e até suas preferências alimentares. 
Da saúde do intestino depende a saúde do 
cérebro. No intestino temos mais 
neurônios que na medula espinhal, 
cerca de 100 milhões de neurônios, 
perdendo apenas para o cérebro. O 
intestino fabrica muito mais seroto-
nina, que é o “hormônio do prazer”, 
do que o cérebro. Lembre-se quan-
do uma pessoa está brava fala-se 
que ela está enfezada, ou seja, cheia 
de fezes. Daí a importância de uma 
nutrição adequada, sem serotonina 
podem ocorrer depressão, ansieda-
de, compulsão alimentar, irritabili-
dade, insônia. A serotonina é um 
neurotransmissor, ou seja, uma 
substância química fabricada 
pelos neurônios e que possui a 
finalidade de transmitir e pro-
cessar as informações e estí-
mulos sensoriais através dos 
neurônios. O equilíbrio na pro-
dução de serotonina determi-
na, em última análise, o “fundo 

Wania Monteiro de Arruda  
é nutricionista funcional, 
aficcionada em receitas saudáveis 
e saborosas, que divulga em seu 
site e no Insta 
@wmarruda
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musical” dos nossos pensamentos. Além da 
serotonina, o intestino fabrica e utiliza mais 
de 30 neurotransmissores, que são subs-
tâncias envolvidas na transmissão e proces-
samento das informações pelos neurônios, 
tanto do intestino quanto do cérebro. Todos 
esses neurônios e neurotransmissores são 
necessários para a complexa passagem do 
alimento pelo intestino, a chamada digestão. 
Esses neurônios e neurotransmissores, em 
conjunto com os do cérebro, fazem parte da 
rede neural responsável pela conexão entre 
o bem-estar emocional e físico. E também, é 
claro, o mal-estar. Neurotransmissores como 
a serotonina conectam o que acontece no cé-
rebro com o que acontece no intestino e vice-
versa. Quase a totalidade de quem sofre com 
doenças crônicas envolvendo o cérebro como 
depressão, pânico, enxaqueca, autismo, es-
quizofrenia etc., sofre também problemas no 
sistema digestivo em maior ou menor grau, 
como constipação intestinal (intestino pre-
so), síndrome do intestino irritável (alter-
nância entre períodos com o intestino preso 
e períodos com diarreia) etc. Vamos cuidar 
de nosso intestino para sorrir mais.

O

364, puro areão, rumo ao reino dos Parecis. 
Passaram por Évora, Capitão Marcos, um Pa-
reci amigo, Areia Branca, Uirapuru. Uma lon-
ga viagem... 

Lá, Antônio e Tereza, pais de Daniel, os 
receberam com chicha de mandioca e beiju 
assado nas cinzas. Conheceu Manu, primei-
ro índio careca que viu na vida, dono de uma 
alegria enorme, escondida por trás de uma 
brabeza que dava medo; Adalberto, Mara-
canã e tantos outros. Naquela época, o jesuíta 
Holanda Pereira e o irmão Hernandes mora-
vam em Utiariti, local de uma antiga missão 
católica que reuniu várias etnias em regime 
de internato que ocasionou aos índios per-
das irreparáveis. 

O jesuíta, sábio da mitologia indígena, 
contou histórias pra lá de Lobato e de seu 
amigo Júlio Katukolosu, líder Nambiquara, 
um Robin Hood dos indígenas, informante de 
Lévi-Strauss. Júlio era dotado de qualidades 
de um bom chefe: hábil, astuto, inteligente, 
prestigioso, generoso e organizador. Júlio é, 
até hoje, “um capitão grande e muito bom; 
nenhuma gente o estranhava e, nesta região, 
ele mandava em tudo; todos estavam no bra-
ço dele”. 

Por mais que Jacutinga estivesse embre-
nhado no viver Nambiquara, saber de Júlio 
Katukolosu foi um capítulo à parte. Vestia 
farda do Exército e empunhava uma espin-
garda e sua narigueira emplumada. Júlio era 
do mesmo grupo que flechou o Marechal 
Rondon.

Narigueira emplumada. Desenho de renato Kithaulu Nambiquara



CULTURA EM CIRCUITO PG 6
www.circuitomt.com.br

CIRCUITOMATOGROSSO
CUIABÁ, 14 A 20 DE JUNHO DE 2018

M
UN

DO
 A

ST
RA

L
Po

r 
Cr

is
ti

an
 s

iq
ue

ir
a

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

Santo Antonio de 
batalha 

sta semana fazemos memória do 
santo dos santos, o santo do qual os 
outros santos eram devotos, Anto-
nio de Pádua (cidade em que mor-
reu, na Itália) mas também Antonio 

de Lisboa (cidade em que nasceu, em Portu-
gal), de todos Fernando Bulhões (seu nome de 
registro) e ‘Tonho’ nas minhas orações parti-
culares. Santo Antonio é de todos um pouco, 
carrega nossa humanidade, nossos desejos e 
preocupações. Ao lado de São Francisco de As-
sis e de São Padre Pio, Santo Antonio completa 
o trio de santos canonizados mais cultuados 
do mundo, não existindo limites nem barreiras 
para seu culto e milagres. Até algumas décadas 
atrás, Antonio era presença confirmada em 
90% das igrejas católicas do mundo, através 
de sua imagem e, em algumas situações, alta-
res dedicados a ele. 

Particularmente vejo em Antonio um dos 
santos mais humanos e místicos do catolicis-
mo. A meu ver, ele faz parte de um rol peque-
no de santos que conseguiram viver na terra a 
sua humanidade em completa harmonia com 
sua espiritualidade sem limites. Para ele, falar 
era a maior graça que possuía em vida; fez de 
suas pregações verdadeiros eventos sociais 
por onde passava. Ricos e pobres se reuniam 
ao redor daquele que falava como fogo, levan-
do todos à reflexão e mudança de vida. Quando 
não era bem recebido em uma vila para pregar 
se dirigia aos bosques, aos rios, e ali pregava 

para a natureza que se manifestava material-
mente a dar ouvidos ao pregador, o que levava 
ao delírio aqueles que a isso assistiam. Santo 
Antonio morreu jovem, longe de sua terra na-
tal. A terra que fez decompor sua matéria não 
foi mais forte que a força da palavra de sua lín-
gua; na primeira exumação feita em seu corpo 
sua língua estava intacta, úmida, com saliva. 
Hoje, a mesma língua que permitia aos outros 
refletirem em suas vidas anda pelo mundo 
todo, protegida em um relicário, para mostrar 
às gentes a força da palavra que vence a morte 
e muda a humanidade. Antonio viveu essa ver-
dade, nós também podemos viver. 

Abençoadas sejam as línguas que espalham 
a paz. Conquistadas pela luz sejam as nossas. 
Que aquilo que falamos não sejam palavras 
banais, mas sejam sim sementes lançadas ao 
solo da humanidade visando à construção de 
um mundo sempre melhor. Salve Santo Anto-
nio. Paz e Bem!!!  
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José Carlos Branco é 
empresário
cultura@circuitomt.com.br

fé move montanhas...
Pois é, meus queridos, seus 

estudos abrem o firme signifi-
cado do que queria dizer nosso 
Querido Mestre Jesus. A correla-

ção não é apenas coincidência, mas guarda 
a grande verdade sobre o "poder da nossa 
mente" em função de nossa vontade e de 
nossos objetivos.

O "Poder da Mente" e seu controle canali-
zado para o bem ou para o mal exercem po-
der inimaginável sobre os objetivos.

Nossa mente exerce suas funções, infeliz-
mente usamos o mínimo da sua capacidade e 
de seu poder, isso porque somos incrédulos 
e desconhecedores de sua força universal.

Sim, universal, pois ela pertence e se en-
trelaça em unicidade ao pensamento global, 
parte do Divino. 

Devemos, conforme orientação da "Fa-
lange de Gregório", nos aprofundar na me-
todologia de sua utilização, estudando, pes-
quisando, esmiuçando saberes com atenção 
e dedicação, para entendermos a importân-
cia de seu controle e infalível uso.

Em suas compreensões por utilização, 
deveremos estar sempre concentrados 
no bem, buscando com equilíbrio nossos 
objetivos.

Uma mente educada e controlada pode 
se defender de fluxos energéticos negativos, 

provocados por pensamentos distorcidos e 
criando desvios em nossas condutas.

A prática de métodos de meditação e con-
trole de nossas mentes deve estar sempre 
acompanhada de exercícios curtos de con-
centração, pois nos educarão a trabalharmos 
o sentido de "alerta" ao positivo ou negativo.

A constância por pensamentos positivos 
deverá ser meta perene. Nossa vontade, so-
mada à força infinita do pensamento cósmi-
co, nos orientará para transpor barreiras e 
atingir metas, quaisquer que sejam. O limite 
é infinito.

Objetivos em forma de melhoria na saú-
de, no amor, no trabalho, na caridade, no 
crescimento material e intelectual, serão al-
cançados com facilidade. 

Certamente que nos centrando em me-
lhorias de nossos relacionamentos e em aju-
das espirituais verdadeiras estaremos fir-
mando nossa própria evolução moral.

A dedicação aos estudos do controle 
da mente nos abrirá ampla visão de novos 
caminhos.

Com nossa desenvoltura, interação supe-
rior e competência adquirida com muitos es-
forços e disciplina, desvendaremos a grande 
verdade de que “a força de atração da Cons-
ciência e da Vontade”, e seu controle é o ver-
dadeiro caminho da Evolução Total.

Portanto, o caminho se abre, a dedicação 
é necessária, porém o privilégio ainda é de 
poucos.

Façamos nossa parte, os “Altos nos 
Aguardam".

 Com carinho...

MARCO ANTONIO NARDEZ BRANCO 
(espírito)

Concentração e 
disciplina

A

mensagem psicofonada por: marco anto-
nio N. Branco (espírito)

Do livro: “por amor: Eles Voltaram!...”.
De Nosso Grupo mediúnico: “mente e luz”
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Jacqueline Vieira Haddad é 
Advogada, Gestora  de 
Internacionalização, Imigração e 
Cuiabana
jackieinlondon@hotmail.com

edo ou tarde todos nós necessitaremos 
de algum tipo de suporte legal. Porém 
muitas pessoas não sabem a diferença 
entre um advogado, consultor de imi-
gração e despachante, até mesmo por-

que as informações sobre esse tema são bastan-
te escassas. 

Existem muitos consultores de imigração e 
despachantes que se intitulam doutores e ad-
vogados (solicitors), sem ao menos serem ad-
vogados. Como também existem pessoas que se 
graduam em Direito ou não terminam o curso, 
mudam para o exterior e também se intitulam 
advogados. Existe muito malandro no mercado 
agindo de forma criminosa, ilegal, prejudican-

do pessoas e causando danos irreparáveis à 
vida de muitas famílias. É importante saber as 
diferenças entre estes profissionais e até onde 
eles têm a competência legal e capacidade para 
representá-los.

Advogado - é um profissional liberal e deve 
ser autorizado pelas instituições competentes 
de cada país para representar os legítimos in-
teresses de pessoas físicas ou jurídicas, seja nos 
tribunais ou fora destes, seja entre si ou ante o 
Estado. Para o advogado exercer a advocacia o 
profissional precisar ser bacharelado e formado 
em Direito. Para isso é necessário que esta pes-
soa estude por no mínimo 4-5 anos numa uni-
versidade e que tenha praticado através de está-
gios, seja em escritórios de advocacia, tribunais, 
peticionando etc. E que pós a conclusão desse 
período, a pessoa seja aprovada no Exame da 
Ordem dos Advogados do Brasil (ou conforme 
regimento de outros países) e então empossada. 
E assim, somente assim, estará apta a advogar.

Consultor de imigração - pode ser qual-
quer pessoa, com graduação em qualquer área 
ou sem nenhuma graduação. Assim como o ad-
vogado, o consultor de imigração é regulado e 
membro do Immigration Consultants Regula-
tory Council. Antes de possuírem a licença do 
órgão, eles necessitam realizar exame em Immi-
gration Consultant, onde, se aprovado, receberá 

Advogado, consultor 
de imigração ou 
despachante

C

a licença para exercer a função de Immigration 
Consultant. Para ser um consultor de imigração, 
não precisa fazer nenhuma universidade, po-
dendo este estudar por conta própria ou fazer 
cursos preparatórios para o exame de consultor 
de imigração. Alguns países exigem que se faça 
um curso de seis meses a um ano.

O consultor de imigração é especialista no 
assunto de imigração somente. Advogado é 
competente para todos os assuntos gerais nas 
esferas jurídicas e graus de primeira, segunda 
e terceira instâncias; podendo este se especia-
lizar ou não em uma área de atuação específica, 
como também na área de imigração. Por exem-
plo, quando uma pessoa contrata um consultor 
de imigração e o visto lhe é negado, somente o 
advogado poderá ir aos tribunais e cortes para 
defendê-los numa eventual apelação. Ambos os 
profissionais estão sempre passando por cursos 
de reciclagem, se atualizando sobre as mudan-
ças nas leis e programas. E o mais importante 
é que, se você se sentir lesado, existem órgãos 
regulatórios por atrás desses consultores, que 
poderão te respaldar sobre seu caso apresenta-
do, ou seja, o cliente poderá se sentir mais se-
guro. O advogado ou o consultor de imigração 
também é obrigado constantemente a prestar 
contas aos órgãos competentes.

Despachante - normalmente é aquela pes-
soa que realiza processos de vistos para vários 
países, sem ter uma licença do governo daquele 
país para oferecer este serviço e/ou ser expert 
no assunto. Para que se possa auxiliar e repre-
sentar (e cobrar) alguém no processo de visto e 
imigração é necessário que o profissional tenha 
uma licença do governo local para tal. Sendo 
assim, um despachante não pode representar, 

nem falar ou entrar em contato com o consu-
lado solicitando qualquer notificação a respeito 
em nome do cliente/aplicante. Resumindo: um 
despachante irá reunir seus documentos, pre-
encher os formulários e enviar à imigração, mas 
não está respaldado pela lei ou qualquer órgão 
regulatório; podendo este muitas vezes estar 
cometendo uma ilegalidade. Na dúvida, aces-
sando sites oficiais, pelo nome do profissional, 
região e número da licença, você se certificará 
que este profissional faz parte do quadro de 
registro de profissionais com licença e está li-
dando realmente com uma pessoa idônea e real. 
Quem exerce a função de forma ilegal ou se in-
titula como tal está cometendo crime. Vale lem-
brar que independente de realizar um processo 
com um advogado, consultor de imigração, des-
pachante, nenhum profissional ou agência po-
derá garantir a aprovação do resultado ou seu 
visto.
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Iracema Irigaray N. Borges, mãe 
de 3 anjos, ama comer tudo com 
banana, coach pelo ICI- SP, sonha 
em dar cursos na África, Índia, 
EUA, onde o destino a levar.
cultura@circuitomt.com.br
iracemairigaray@hotmail.com
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ocê já parou alguns minutos hoje? 
Então pare alguns segundos, respi-
re lenta e profundamente algumas 
vezes e se pergunte: como estou? Se 
dar alguns segundos de respiração 

profunda como presente faz toda a diferença, 
principalmente se você está muito tensa e não 
percebeu – lembre-se: o elástico quando estica-
do demais se rompe. Esta semana me lembrei 
de um exercício no coaching chamado o ‘seu 
melhor momento’, ele serve para lembrar-nos 
que todos passamos por momentos desafiado-
res que acabam durando muito tempo, ele vem 

nos relembrar o nosso lado luz; quem é você 
quando está no seu melhor? No livro da Dulce 
Soares há exemplos maravilhosos das clientes 
dela, estou no meu melhor quando estou atenta 
ao outro e a mim, quando não me dou conta do 
tempo, quando passo pela dificuldade e vejo a 
aprendizagem que ficou disto, quando dou for-
tes gargalhadas, e pra mim é quando aprendo 
coisas novas, quando compartilho conhecimen-
to, quando um aluno ou cliente tem um insight 
na minha frente e abre um sorriso, quando con-
to minhas duas piadas favoritas, quando olho 
pro céu e me emociono, quando o avião decola 
e meu coração decola junto, quando estou jun-
to à natureza, quando escuto as araras voando, 
quando faço yoga, quando me perco dentro de 
um abraço de quem amo, o seu cérebro não sabe 
da diferença entre o que você está imaginando e 
o que você está vendo, essas lembranças têm o 
poder de nos regatar da tristeza e nos fortale-
cer; se não estivermos vigilantes, os problemas 
nos engolem e passamos dias e até semanas os-
cilando entre ansiedade, tristeza e culpa. Pare 
novamente alguns segundos e responda a per-
gunta: quem é você quando está no seu melhor? 
Eu desejo que você abra o seu coração para es-
ses momentos e que todos que cruzarem o seu 
caminho sejam presenteados com sua alegria, 
gratidão, amor, com o seu melhor. Fique bem.

V

Quem é você no 
seu melhor?

ara tratar da leitura como 
direito, recorremos à cla-
reza do professor Antonio 
Candido. O brilhante 
ensaio “O Direito à 

Literatura”, Antonio Candido (soció-
logo e crítico literário) afirma que a 
literatura tem de ser vista como um 
direito básico do ser humano. 

Ele via a luta pelo acesso à lite-
ratura no contexto da luta pelos di-
reitos humanos, por corresponder 
a “uma necessidade universal que 
deve ser satisfeita sob pena de mu-
tilar a personalidade, porque pelo 
fato de dar forma aos sentimentos e 
à visão do mundo ela nos organiza, 
nos liberta do caos e, portanto, nos 
humaniza”. Para Candido, “negar a 
fruição da Literatura é mutilar a nos-
sa humanidade”. 

Outros especialistas na área da 
Leitura, dentre eles: Rildo Cosson e 
Graça Paulino defendem que cons-
truir a própria identidade, a partir 
de uma representação cultural, é um 
direito humano que se efetiva pela 
literatura: “O texto literário nos aju-
da a dizer e o que somos e que não 
somos, o que queremos e o que não 
queremos ser, que valores defende-
mos para nosso mundo e o mundo 
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Rosemar Coenga é  
doutor em Teoria Literária e 
apaixonado pela literatura de 
Monteiro Lobato
cultura@circuitomt.com.br

A literatura como 
direito
em que queremos viver”. 

A literatura tem esse papel encantador 
de aproximar, iluminar a infância, a juven-
tude, e as histórias criam novos sentimentos 
nas crianças/jovens em relação ao mundo e 
a tudo o que as cercam. A formação de pe-
quenos e jovens leitores em contato com a 
universalidade cultural amplifica sistemas 
de valores críticos, políticos, afetivos e cria-
tivos. Nesse sentido, é preciso pensar, apro-
ximar e familiarizar a criança e o jovem com 
a leitura. 

O acesso à cultura é um direito e, assim 
como qualquer outro, deve ser cobrado pela 
população, sob pena de ter mutilado seu di-
reito à dignidade humana. Afinal, como pre-
conizou Candido, somos humanos, pois a li-
teratura atenua nossa barbárie.P
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instagram: @anamaria_bianchini
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Manter as vacinas em dia é uma das maneiras mais eficazes 
de se proteger de agentes infecciosos e bacterianos. 
#unimedesseéoplano !

Adoro falar e prestigiar pessoas dedicadas 
e educadas nas minhas colunas, e essa 
superprofissional na foto é Andrea Morais, 
dona da IT Iluminação, que trata a todos com 
muito carinho. Competência define!

Gosto de falar que não é magia, é tecnologia, pois os 
resultados são absolutamente maravilhosos. Estética Patricia 
Murai, com o método Priscila Palazzo. Na foto, a paciente 
ainda na  metade do tratamento. Sou cliente e meu corpo 
já evolui muito, portanto, assino embaixo. Tecnologia e 
sabedoria são o que há! Agende uma avaliação: 99224-0394

Música que é poesia, que emociona e faz pensar:

Ando tão à flor da pele,
Que qualquer beijo de novela me faz chorar,
Ando tão à flor da pele,
Que teu olhar flor na janela me faz morrer,
Ando tão à flor da pele,
Que meu desejo se confunde 
Com a vontade de não ser,
Ando tão à flor da pele,
Que a minha pele tem o fogo do Juízo Final 

Um barco sem porto,
Sem rumo,
Sem vela,
Cavalo sem sela,
Um bicho solto,
Um cão sem dono,
Um menino,
Um bandido,
Às vezes me preservo, noutras, suicido.

(Zeca Baleiro)

... à flor da pele, para o bem, amém! Boa quinta, boa semana 
amigos-leitores! Um beijo!

Pra pensar: despreparo social  à flor da pele... 

Fico chocada a cada dia com o despreparo das pessoas para 
viverem em sociedade e para saberem se colocar quando são co-
bradas sobre um trabalho que deveria ter sido por elas entregue. 
Todas as pessoas deste universo estão à flor da pele. Com respostas 
ácidas na ponta da língua. Com ódio nas ventas. Todos nos torna-
mos reféns da sociedade em nossas próprias casas. As pessoas se 
acham no direito de matar e morrer no trânsito, nas pequenas e/ou 
grandes convenções sociais, e nos núcleos em geral da sociedade. 
Se um combinado não era entregue, antigamente as pessoas se 
desculpavam, todas sem jeito, e hoje, quando você cobra, quase 
te batem. A cada dia as pessoas estão mais infelizes, mais frias, 
preocupadas apenas com seus umbigos. Têm acontecido coisas 
no meu dia a dia que me fazem pensar em que eu tenho feito a 
minha parte para do meu lado amenizar esse ódio coletivo. Não 
sou e nem quero ser nenhuma florzinha que se cheire, mas não 
quero, também, ser a erva daninha que destrói tudo à sua volta, 
que é o que eu mais  tenho visto por aí... E você, quer ser o quê? 

Arthur Vicenzoto, super make-up hair, 
produzindo minha amada Eliza Albernaz para 
o seu casamento. Profissional megacompetente 
e talentoso, tem deixado as mulheres 
cuiabanas ainda mais lindas. Sou fã!

Meu doc querido Juliano Canavarros participou ao lado do 
mestre-bam-bam-bam da cirurgia bariátrica no Brasil Dr. 
Garrido,  do Congresso Nacional de Cirurgia Bariátrica e 
Metabólica em Fortaleza, na semana passada. O mais incrível 
é ter participado junto aos seus filhos, estudantes de medicina, 
Rodolfo e Juliano Filho. Talento no DNA, parabéns!

Esse lugar fantástico é a Pousada Villa Glamour, em 
Chapada dos Guimarães. Durante todo o ano, com 
atendimento carinhoso e muita bossa. Nestes frios que 
este inverno promete, é uma opção bacanérrima de 
hospedagem. Frio, pra gente, é turismo! Saiba mais: @
pousadavillaglamour

Dia dos Namorados, e foi...... 

Divertido. Num dia de convenção comercial o amor estar aflo-
rado à pele, colado, tatuado para todo o sempre, é no mínimo en-
graçado. Acho lindo o amor. Penso  que é imprescindível, realmente 
necessário para a nossa felicidade enquanto seres humanos que 
somos. Mas como acho que a partir do momento que você tem um 
instrumento de trabalho – como eu tenho – em que pode ajudar 
as pessoas a reverem seus conceitos, a pensar e ter opinião sobre 
todas as coisas,  eu sempre digo que as datas comerciais comemo-
rativas me cansam. Ah! Cansam... Vamos pensar melhor sobre as 
convenções, até que ponto precisamos delas para dar satisfação aos 
outros, até que ponto crescemos ou nos diminuímos com isso...  E 
enquanto o amor esteve no ar, a gente por aqui, que sabe das coisas, 
se divertiu ...  O amor é lindo, e para aparecer para os outros, fica 
perfeito, oh céus... O amor é muito mais que um dia. Segue o baile!


