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Quem nunca mais torcerá pela Copa
sem explicar o porquê, simplesmente avisam
que sua casa não é mais sua. Protegido ao
norte pela mesquita muçulmana e ao sul pela
Igreja de São Benedito, seu Benedito Addôr
não pede nada além do direito de continuar
até o fim de seus dias na casa onde vive há 50
anos. Inicialmente com seus pais e um irmão
e agora somente na companhia de Deus,
como ele descreve. Nessa quase uma década

e meia, o impediram de reformar a própria
casa, tentaram tirá-lo (inúmeras vezes) e por
fim derrubaram uma de suas paredes. “Só não
caiu tudo porque são paredes grossas, feitas de
tijolos maciços”, conta. Quando não é açodado
pelo poder público, quem o faz são os bandidos.
“Todos os dias, às 3h da manhã, alguém vem e
força minha porta”, conta, resignado.
Pgs. 4 e 5

JULIANA ARINI

A maneira surreal como um homem é obrigado,
há 13 anos, a manter uma luta incansável para
permanecer em um local que lhe pertence
por fato e direito é a matéria principal deste
número do Circuito Mato Grosso. Mais ou
menos à maneira do clássico O Processo, de
Franz Kafka, um economista de 65 anos é
submetido a toda sorte de sobressaltos após
uma manhã em que batem à sua porta e,
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ARCA DE NOÉ
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Juíza marca audiência
de réus em desvios na AL
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LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
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Enxurrada de recursos
é só pra enrolar justiça
pg.7

ADRIANO PERALTA

VOCÊ ESTÁ CONVIDADX!

MONSTRUOSAS

Paulista de Rinópolis, o delegado Adriano Peralta
Moraes chegou a Mato Grosso em 1993. Instalou-se
em Tangará da Serra e lá atuou como advogado até
a conclusão do curso na Academia da PJC, quatro
anos depois. A experiência como delegado titular em
várias cidades do interior deram-lhe material de sobra
para exercer outra de suas paixões, fora da segurança
pública: a literatura. Com três livros publicados, o
atual corregedor-geral adjunto de Mato Grosso revela
coisas que não são novidade no imaginário popular,
mas nunca antes ditas de maneira tão aberta por uma
autoridade de segurança
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PF quer novos inquéritos
nas delações de Silval
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TOLERÂNCIA RELIGIOSA

Grupos de várias matrizes
lavam escadarias de igreja
Pan.1

Os artistas plásticos Adão Domiciano, Adriano Ferreira Figueiredo,
Albina Santos, Aleixo Cortez, Amaury Santos, Amilton Martins,
Benedito Nunes, Cherle Pimenta, Diomar C, Gonçalo Arruda,
Izaque Sanches, João Padilha, João Sebastião, Junne Fontenele,
Julio Cesar, Marlene Kirchesch, Nilson Pimenta, Olímpio Bezerra,
Omar Souto (GO), Osvaldina Santos, Paty Wolff, Rafael Lima,
Regis Gomes, Rimaro, Rita Ximenes, Rosylene Pinto, Rodrigo
Sávio, Ruth Albernaz, Sitó, Tânia Pardo, Valdivino Miranda,
Valques Pimenta, Vanusa Brito, Vicente Paulo e Waldomiro de Deus
(GO) convidam a todos para a vernissage da Exposição: NA MÃO
JUNTO AO PEITO - Tributo a João Sebastião, Nilson Pimenta
e Osvaldina Santos. Será na quarta 27 de junho às 19h na Casa do
Parque. INFO: (65) 3365 4789 e 98116 8083
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O Processo não é mais
ficção

A

maneira surreal como um homem é
obrigado há 13 anos a manter uma
luta incansável para permanecer
em um local que lhe pertence por
fato e direito é a matéria principal
deste número do Circuito Mato Grosso. Mais
ou menos à maneira do clássico O Processo,
de Franz Kafka, um economista de 65 anos é
submetido a toda sorte de intempéries após uma
manhã em que batem à sua porta e, sem explicar
o porquê, simplesmente avisam que sua casa não
é mais sua.
Protegido ao norte pela mesquita muçulmana e
ao sul pela Igreja de São Benedito, seu Benedito
Addôr não pede nada além do direito de continuar
até o fim de seus dias na casa onde vive há 50
anos. Inicialmente com seus pais e um irmão e
agora somente na companhia de Deus, como
ele descreve. Nessa quase uma década e meia, o
impediram de reformar a própria casa, tentaram
tirá-lo (inúmeras vezes) e por fim derrubaram
uma de suas paredes. “Só não caiu tudo porque
são paredes grossas, feitas de tijolos maciços”,
conta. Também há uma matéria sobre outros
homens que vivem sob os escombros das
promessas jamais cumpridas pela Copa: os
haitianos. Vindos para cá a partir de 2010, foram
aumentando progressivamente a frequência desde
2012, quando o boom da crença nas promessas de
progresso atingiu a todos.
A maneira como políticos e poderosos engedram
recursos após recursos para simplesmente
não serem punidos é tema de outra matéria. A
entrevista da semana traz o ex-delegado geral de
Mato Grosso, Adriano Peralta, e a revelação de
que o comendador Arcanjo realmente dava todas
as cartas no Estado. Isso e muito mais. Boa leitura.

Gcom-MT/Mayke Toscano

entre aspas

editorial

“O PDT sempre elogiou e apoiou a candidatura do Mauro Mendes. Temos
nossa candidatura, mas ouso dizer, e nosso pré-candidato também está
sabendo, que não podemos nos dividir. Temos que somar.” Deputado estadual
Zeca Viana (PDT) ao falar sobre possível aliança com o Democratas para garantir pré-candidato
ao governo Otaviano Pivetta como vice de Mauro..

“Ninguém vai resolver todos os problemas do município em quatro anos,
mas é claro que Cuiabá teve muitos avanços na gestão Mauro Mendes.”
Deputado federal Fabio Garcia (DEM) ao elogiar a gestão do ex-prefeito Mauro Mendes em
entrevista à Rádio Vila Real FM..

“Já ouviu falar em crise provocada? É quando a gente não planeja a solução
para evitar que a crise aconteça. Nós estamos com uma gestão temerária.
Uma gestão que sabe ganhar dinheiro da saúde, será que não é essa? Uma
gestão que sabe que a saúde é um negócio muito lucrativo. Será que essa
gestão tem a clara intenção de resolver o problema de saúde?” Vereador de
Cuiabá, Abílio Júnior (PSC), ao falar sobre a crise na saúde na capital e questionar a suspeita
de que estariam utilizando a máquina pública para enriquecimento.

“Nós encontraremos os recursos necessários para fazer com que o novo
Pronto-Socorro de Cuiabá funcione a tempo da sua inauguração, eu não
tenho a menor dúvida.” Secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo, ao garantir a
inauguração da nova unidade médica para a população de Cuiabá.

“Queremos fazer uma campanha e sair dela sem dívidas, sem criar nenhum
comprometimento que possa criar algum tipo de desvio ético em qualquer
gestão. Isso já aconteceu em Mato Grosso. Conhecemos aí, num passado
distante e num passado recente, os problemas que isso causou à administração pública.” Ex-prefeito e possível pré-candidato ao governo pelo DEM Mauro Mendes
ao afirmar que o fator financeiro é um dos pontos importantes para consolidar a candidatura
nas eleições deste ano.

“A bancada federal de MT conseguiu R$ 100 milhões de emendas, dinheiro da União para Mato
Grosso. Nós poderíamos comprar os equipamentos, mas agora não íamos fazer o que foi feito pela
administração passada: comprar os equipamentos
do VLT antes de terminar a obra do VLT.” Governa-

dor Pedro Taques (PSDB) ao afirmar que não vai comprar os
equipamentos médicos sem o Pronto-Socorro estar pronto
e fez também uma alusão à situação do Veículo Leve sobre
Trilhos (VLT), prometido para a Copa de 2014, que primeiro
comprou os vagões para depois concluir a obra.

#bombounarede
#ÁRBITRO DE VÍDEO
No Mundial 2018, na Rússia, a seleção brasileira fez sua estreia
no último domingo (17), contra a Suíça. No entanto, há uma divisão
clara na nação brasileira quanto à atuação dos jogadores: com o
empate em 1 x 1, que não acontecia há 10 mundiais, há quem diga
que a equipe deixou a desejar. Outros, entre eles a comissão técnica,
o técnico Tite e os próprios jogadores, acreditam que o Brasil foi
prejudicado pelo tal árbitro de vídeo, que, aparentemente, não fez
um bom trabalho no jogo de domingo. O questionamento é a respeito de um lance que geraria pênalti para o Brasil e ainda anularia o
gol da Suíça. A Fifa ainda não emitiu parecer uníssono sobre o caso.

fatos da semana
PASSOU RASPANDO

TCE faz ressalvas, mas
aprova contas de Taques
relativas a 2017

TRE reverte cassação de
Lucimar Campos por 4
votos a 3
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sendo ponderados desde a votação das Contas de 2015, quando
o Executivo extrapolou o limite
de gasto permitido por lei. Segundo o conselheiro, Mato Grosso foi o estado com maior crescimento com despesas de pessoal.
Ao todo, foram apresentadas 17 irregularidades, as
quais são consideradas graves
ou com gravidade moderada.
Por exemplo, o relator citou a
abertura de créditos adicionais
por superávit financeiro com
cobertura do crédito inexistente, ou seja, sem que houvesse
condição de pagamento desse
valor. Ele também observou
que o Estado continua aumentando as despesas com pessoal,
que, segundo o governo, seria
em função do pagamento da
Revisão Geral Anual (RGA).

Vereadores instalam
CPI da Saúde e base de
Emanuel é maioria

O

Colégio de Líderes
da Câmara de Cuiabá
escolheu, durante a
reunião da segunda-feira (18),
os membros que irão compor a
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde, proposta pelo
vereador Abílio Júnior (PSC) na
semana passada para investigar
suposta “gestão temerária” e
“ingerência” da Saúde da Capital. Dos três membros que irão
investigar a pasta, dois são da
base aliada do prefeito de Cuiabá,
Emanuel Pinheiro (MDB).
Autor do requerimento da
CPI, o vereador Abílio é o presidente da comissão, e será
acompanhado pelos vereadores
Ricardo Saad (PSDB), que será
o relator, e Doutor Xavier (PTC),
que irá atuar como membro. Os
membros já trabalham a partir

desta terça-feira (19). Eles terão
prazo de 120 dias para finalizar
um relatório sobre a apuração.
Os nomes dos membros foram apontados pelos líderes
partidários, por meio de votos.
Vale ressaltar que apenas aqueles que assinaram o requerimento de criação da CPI poderiam
ser eleitos, sendo eles, além do
Abílio, os vereadores Dilemário
Alencar (Pros), Diego Guimarães
(PP), Gilberto Figueiredo (PSB),
Marcelo Bussiki (PSB), Ricardo
Saad (PSDB), Doutor Xavier (PTC),
Felipe Wellaton (PV) e Toninho de
Souza (PSD).
Proposta na semana passada
após o vereador ter sido expulso
da Secretaria Municipal de Saúde
com uso de força policial, quando
tentava acessar a documentações
do órgão.

si, Vanessa Gasques e o desembargador Márcio Vidal. No início
deste ano, Campos e Hazama foram cassados por sentença do juiz
da 20ª Zona Eleitoral de Várzea
Grande, Carlos José Rondon Luz.
Para ele, os chefes do Executivo
municipal descumpriram o artigo
73 da Lei das Eleições e fizeram
uso de gastos com publicidade
dos órgãos públicos municipais
no primeiro semestre de um ano
eleitoral acima da média do que
tinha sido gasto nos primeiros
semestre dos três anos anteriores
a uma eleição. Na interpretação
do juiz, o prefeito anterior, Wallace Guimarães (que também fora
cassado, aliás), gastou nos seis
primeiros meses de 2013, 2014 e
2015 pouco mais de R$ 620 mil, a
perfazer algo em torno de R$ 206
mil. Lucimar gastou R$ 1,2 milhão
entre janeiro e julho de 2016.
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O

COMPOSIÇÃO NA CÂMARA

Tribunal Regional Eleitoral (TRE) finalmente
chegou a um veredito
sobre o recurso que pede a nulidade da cassação da prefeita de
Várzea Grande, Lucimar Campos
(DEM), na manhã da terça-feira
19. Ela permanece legalmente no
cargo por decisão divergente da
corte eleitoral, em resultado de
4 votos a 3. A decisão foi adiada
outras duas vezes. Nesta terça, foi livrado também seu vice,
José Hazama (PRTB). A ação foi
movida contra ambos em 2017
e relacionava-se a suposto uso e
destinação indevidos de verba
publicitária. Disseram sim à recondução ao mandato o relator
do recurso, juiz Antônio Peleja, o
desembargador Pedro Sakamoto
e os juízes Jackson Coutinho e Ricardo Almeida. Quiseram manter
a cassação os juízes Luís Bortolus-
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O

Tribunal de Contas do
Estado (TCE) emitiu
parecer favorável às
contas do Executivo referentes
ao ano de 2017. O documento
foi entregue pelo governador na
corte de contas no dia 3 de abril
e foi aprovado por unanimidade
durante a sessão extraordinária,
realizada na tarde da segundafeira 18.
O relator do processo, conselheiro interino João Batista
Camargo, emitiu um relatório
de mais de 100 páginas nas
quais fez observações referente
às movimentações financeiras,
índices de avaliação e analisou
uma série de circunstâncias afetadas no Estado. Na síntese do
relatório, ele observou gastos
exorbitantes do Estado com pagamento de pessoal, que vêm

reprodução

PARECER FAVORÁVEL

Editor de Arte:
Gustavo Bergmann

Revisão:
Marinaldo Custódio

Reportagem:
Rodivaldo Ribeiro
Jefferson Oliveira
Camilla Zeni
Estagiário:
José Lucas Salvani

Representante Comercial
Celestino Carlos
Allan Pereira

ESSENCIAL Mídia e Serviços de Publicidade Ltda.
São Paulo - SP.
Tel.: (11) 3834-0349/99469-0331
claudia@essencialmidia.com.br
Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3183-2430/98697-0665
claudia@originalcarioca.com.br

Representante Comercial

Porto Alegre – RS

Brasília - DF
Tel.: (61) 3447-4400 7811-7338
gaherfernandes@mobrasil.com.br

Tel.: (51) 3072-1659/7813-0740/93293590/8513-7001
carolinapeneda@mobrasil.com.br
alinelara@mobrasil.com.br

MEDIA OPPORTUNITIES LTDA

Representante Comercial
MEDIA OPPORTUNITIES LTDA

Curitiba - PR

Tel.: (41) 3306-1659/7811-5476/9979-0683
heulersantos@mobrasil.com.br
hamiltonsilva@mobrasil.com.br

Av. Miguel Sutil, 4001C - Pico do Amor - Cuiabá - MT - CEP 78010-500 - Fone: (65) 3023-5151 - E-mail: portal@circuitomt.com.br

Florianópolis – SC

luciomascarenhas@mobrasil.com.br
Tel.: (48) 3025-2930/9163-2159

Belo Horizonte – MG

verasanto@mobrasil.com.br
newtonsanto@mobrasil.com.br
Tel.: (31) 2551-1308/7815-3096/7815-3095

CIRCUITOMATOGROSSO

POLÍTICA
CAPA PG 4PG 4

CUIABÁ, 7
21AA13
27DE
DEJUNHO
JUNHODE
DE2018
2018

www.circuitomt.com.br

OITO ANO

Brasil já joga na Rússia e Copa 201
Sonhos do último habitante da agora chamada Ilha do Bananal e dos quase 5

Rodivaldo Ribeiro e Juliana Arini

U

ma vida em escombros metafóricos e reais. Assim tem vivido,
depois de ter sido enredado em
uma sucessão de erros do poder
público, o senhor Benedito Addôr da Silva, 65 anos. Batizado
aos pés da Igreja de Nossa Sra. do Rosário com
o homônimo do santo da devoção de sua mãe,
jamais imaginou que acabaria açodado, nos últimos 13 anos, pelo poder público estadual.
Para tentar arrancá-lo da casa na qual viveu
por 53 anos, fizeram de tudo um pouco. Primeiro o impediram de reformar. “Foi a primeira
vez [2005] que o Iphan [Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional] veio aqui com
um papel dizendo que eu não podia mais mexer
na minha casa, porque ela entrou na classificação de casario histórico do centro de Cuiabá”.
Depois quiseram tirá-lo. “O mesmo Iphan
autorizou indenização e demolição” após sete
anos, sob o deslumbre do Veículo Leve Sobre
Trilhos (VLT) e a Copa da Fifa 2014. Junto com
outras 15 famílias, passou a ser acuado por diferentes faces do Estado. Ora era o Iphan, ora era
a Secretaria Extraordinária da Copa (Secopa),
ora era a Secretaria de Cidades (Secid).
Todos a oferecerem migalhas pelas vidas
passadas ali: R$ 179 mil até o ano passado. Menos de R$ 1 por m2 (dos 183 metros quadrados)
da casa onde passou boa parte da vida e compartilhou dias e noites com a mãe, o pai e um
irmão. Todos já falecidos.
Nos antigos 11 cômodos (uma parede caiu
durante a última demolição, realizada pela Secid, no dia 27 de janeiro deste ano), viu ir embora a leveza da juventude, encarou a dureza da
vida adulta (formou-se em economia pela Universidade Federal de Mato Grosso), cimentou
amizade com gente como dona Maria Rita, sua
vizinha de uma vida inteira, morta em decorrência das complicações de um AVC sofrido três
dias depois da visita da representante do consórcio que cuidava das desapropriações, seis
anos atrás.
“Disseram que a casa não era mais minha
e eu teria de sair num prazo de 30 dias. Isso
foi em 2012. Não vou esquecer nunca daquela
manhã, pois fiquei atordoado, em choque. De
tarde, encontrei dona Rita. Ela tremia. A mesma
mulher falou pra ela o que tinha falado pra mim.
Tentei tranquilizar, dizer que não era assim que

as coisas aconteciam. Que tudo era só conversa,
mas não adiantou. Ela continuou muito nervosa.
Isso era uma sexta-feira. Domingo de manhãzinha, ela teve um AVC”.
Internada com o corpo paralisado pelo trauma, nunca mais saiu do hospital. Morreu semanas depois da visita da representante do governo. A intenção era informar a ela, seu Benedito
e às outras seis famílias que viviam ali, próximo
à Prainha, no centro velho de Cuiabá, em casas
construídas legalmente por eles ou seus pais e
avós, que o progresso chegara e que eles, suas
casas, suas memórias, não poderiam mais permanecer por ali. Tudo havia de ser demolido,

mediante uma indenização que subvalorizava
os imóveis. Supostamente para construção do
VLT de R$ 1 bilhão e nenhuma pessoa transportada até hoje, porque nunca terminado.
Seu Benedito Addôr é o último e talvez mais
prejudicado habitante do conjunto de residências localizado em frente à igreja do santo que
lhe empresta o nome. E é a ele que o idoso recorre, em busca de forças. “Eu fiz uma promessa pra São Benedito. Prometi a ele que se não
roubassem o VLT, eu entregaria minha casa de
bom grado. Depois prometi que se pelo menos
arrumassem tudo, sairia e daria todo o dinheiro
da indenização (se justa) à caridade. Nada disso

dez Anos de obrAs dA copA-2014 em mAto grosso

O

grande Mundial de Futebol
que foi realizado no Brasil em 2014 e teve Cuiabá
como uma das cidades-sede
transformou a capital em um
grande canteiro de obras. Na época, os
projetos prometiam trazer modernidade
ao transporte, ao trânsito e ao aeroporto.
Dez anos depois, a cidade ainda não se
recuperou das promessas e a principal
obra da Copa, o Veículo Leve Sobre Trilhos
(VLT), segue como uma cicatriz aberta entre
Cuiabá e Várzea Grande.
Quatro anos após os jogos de 2014 e
em plena Copa 2018, Cuiabá ainda tem diversas obras inacabadas. O último relatório
emitido em 2016 pelo Tribunal de Contas
do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) mostra
que o Ministério Público do Estado de Mato
Grosso (MPE) e a Procuradoria Geral do
Estado (PGE) ingressaram com ação civil
pública contra uma das empresas responsáveis pela construção do Estádio Arena
Pantanal, a Mendes Júnior, para corrigir
imperfeições e falhas nas obras.
Estima-se que a Arena Pantanal tenha
apenas 98,4% de sua obra completa, apesar
de já ter consumido R$ 670 milhões dos
cofres públicos. Em despacho de 20 de
abril, a juíza da Vara de Ação Civil Pública
e Ação Popular Celia Regina Vidotti cobrou
uma solução “célere e eficaz” acerca das
“irregularidades” encontradas na Arena
Pantanal do governo do Estado e da construtora Mendes Júnior.
Com custo inicial de R$ 1,477 bilhão, a
construção do VLT está parada desde 2014.
O modal é a obra inacabada mais cara de
toda a Copa-2014. A previsão de finalização deste projeto ainda é um mistério.
A falta de estudo técnico e um imbróglio
jurídico, que culminou com a prisão do exgovernador Silval Barbosa, o executor das
obras da Copa, e boa parte de seu staff,
apontaram que cerca de R$ 18 milhões do
projeto foram desviados para a corrupção.
Depois do caos político gerado a partir

da Operação Ararath, da Polícia Federal, que
investia esses crimes, os trilhos do VLT tornaram-se símbolo de um mito para a população.
Os vagões de R$ 900 milhões ainda aguardam para, um dia, transportarem os mato-grossenses que indiretamente pagaram pelas obras
através de seus impostos. Foram necessários
três governadores (Blairo Maggi, Silval Barbosa
e Pedro Taques) para finalmente existir um planejamento de quais eram as obras necessárias
para a eventual instalação do modal. A surpresa
(desagradável) é que grande parte dos gastos
foi desnecessária.
Segundo avaliação do engenheiro civil
José Picolli, secretário-adjunto de Cidades
(Secid) e responsável pela montagem do projeto de obras do VLT, ao menos três grandes
obras de mobilidade impostas por conta deste
projeto eram desnecessárias. Duas delas já
custaram mais de R$ 30 milhões aos cofres
públicos.
As informações contidas no relatório da

Secid sobre os projetos da Copa-214 apontam que uma nova licitação do VLT está em
andamento. O governo não sabe informar
qual o valor seria necessário para concluir
essa obra. O próprio consórcio do VLT afirma que seriam necessário no mínimo mais
R$ 1 bilhão para a conclusão do modal.
As desapropriações para o projeto
foram os impactos sociais mais graves do
VLT. Na época os tapumes e desvios da obra
impediram grande parte das cidades de
Cuiabá e Várzea Grande de ter uma rotina
normal. Centenas de lojistas foram prejudicados, muitos faliram. Duas associações
de atingidos pela obra foram criadas à
época. A grande maioria até hoje não foi
indenizada pelo poder público.
Nem o TCE, nem a Secid nem o Ministério Público Federal retornaram aos
questionamentos do Circuito Mato Grosso
sobre a questão da indenização e desapropriações das obras da Copa-2014.

aconteceu”.
À parte toda fé e devoção, seu Benedito vem
sendo açodado por absurdos burocráticos tecidos
em enredos capazes de confundir o próprio Kafka.
“O mesmo Iphan que disse que não podia sequer
reformar a casa, depois disse que ela tinha de ser demolida. E ainda por cima dizendo que nunca emitiu
laudo incluindo ela no patrimônio histórico. Inventaram até que jamais houve laudo, mas eu tenho ele
aqui”, diz, mostrando dezenas de papéis e cópias de
documentos oficiais.

AvenidAs e trincheirAs nun

O

relatório do governo do Estado sobre
os projetos da Copa-2014 revela que
outras cinco obras que faziam parte do
pacote não foram concluídas e estão

paradas.
Os trabalhos da implantação da Avenida Parque Barbado está com 76,2% de execução. O trecho
que liga a Avenida Fernando Corrêa à Avenida
Brasília está praticamente finalizado, restando
apenas a pavimentação da rotatória.
A Trincheira Engenheiro José Luiz Borges Garcia (Jurumirim/Trabalhadores) está com 97,84%
de obra executada, orçada em R$ 50,5 milhões, os
trabalhos na Trincheira Jurumirim encontram-se
paralisados. Atualmente a Secretaria trabalha em
um levantamento técnico e ensaios de qualidade.
O processo de retomada (negociação) para serviços e conclusão da obra está em andamento com
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OS DEPOIS

14 ainda traz tristeza e decepção
mil haitianos tornaram-se escombros junto com os de toda a população de Cuiabá

hAitiAnos chegAm A quAse 5 mil e já são mAioriA de imigrAntes em cuiAbá

E

les começaram a aportar no Brasil em
2010, essencialmente no Estado do
Acre. Inicialmente mal recebidos por
lá, imediatamente começaram a migrar
para Mato Grosso. Nesse mesmo ano, se
instalou por aqui um grupo de cerca de 300 deles,
em busca do sonho por ocupação nas propaladas
obras da Copa da Fifa 2014. Na bagagem, a esperança de dias melhores e a saudade dos parentes
e amigos deixados dois oceanos pra trás.
De acordo com levantamento informal feito
junto a números da Secretaria de Educação e da
Associação em Defesa dos Migrantes Haitianos em
Mato Grosso (ADMH-MT), em torno de 5,5 mil passaram pelo Estado nos últimos anos. Pelo menos 4
mil destes aqui permaneceram. Majoritariamente
em Cuiabá e Várzea Grande.
O restante foi embora devido a fatores vários,
como desemprego e até xenofobia. A vasta maioria
vive essencialmente nos bairros próximos à Pastoral do Migrante, nos bairros Carumbé, Planalto,
Jardim Eldorado e Bela Vista. Nesses lugares,
chegam mesmo a ter casas e alugar condomínios
inteiros.
Para a Seduc (e a ADMH confirma), 80% deles
vivem mesmo na região da Avenida dos Trabalhadores.
Uma das raras exceções é o professor de
química Louidor Celandiou, 35 anos, atualmente
trabalhando como pizzaiolo e morando no bairro
Pedra 90, na extrema zona sul da capital. Ele vive
aqui desde 2013. Como a vasta maioria da maior
comunidade estrangeira em Cuiabá, chegou sozinho. Gastou à época US$ 5 mil entre passaporte
e passagens aéreas e terrestres. Como todos que
vivem distantes de casa, sentiu na pele a dor da
saudade e da solidão.
“A esposa e a filha ficaram no Haiti. Só consegui
trazer as duas quase um ano depois. Fui pra Guiana
Francesa, onde nasceu minha filha. Foi difícil o início aqui”, explica ao Circuito Mato Grosso, dentro
da Pastoral. Ele conta que ficou desestimulado
quando pediram para ele revalidar seu diploma.
“Queriam que eu estudasse mais dois anos para
continuar como professor. Mas depois de já ter
estudado seis anos?”, questiona.

Ele estava no local em busca de conseguir iniciar o processo de legalização dos documentos da
filha. É todo elogios à maneira como é tratado e
foi recebido pelos brasileiros aqui. Discriminação,
diz, só aconteceu em Jundiaí. “Mas eram os italianos, não eram brasileiros”, fez questão de frisar.
Hoje com a vida estabilizada, lembra que o
começo também foi difícil, pois há uma série de
documentos, além da ansiedade natural de tentar
a vida em uma terra estrangeira distante da de
nascimento.
É a fase enfrentada nestes dias por Any Joseph, 22 anos, pintor de paredes. Vindo de Porto
Príncipe há um mês, ainda não entende uma frase
inteira em português. Explica em creole haitiano
(devidamente traduzido por Celandiou) que é o
segundo mar (o primeiro foi o do Caribe) enfrentado nesse tempo. E ele é feito de dificuldades.
“São R$ 312 só para fazer seu Registro Nacional
de Estrangeiro, já gastei quase tudo pra chegar
até aqui”, conta.
A outra é o fato de o sistema estar sempre fora
do ar quando vai aos órgãos responsáveis tentar

ncA forAm concluídAs
o Consórcio Sobeltar, responsável pela construção.
Ainda não há prazo para a finalização e entrega
total da obra.
Na Avenida 8 de Abril e no Córrego Manoel Pinto
as obras de readequação foram paralisadas há quatro meses pela construtora Engeglobal. A empresa
alega que não foi possível terminar os trabalhos
devido ao período chuvoso. Valor do contrato final
será é de R$ 26,71 milhões. Os trabalhos na Avenida Jornalista Archimedes Pereira Lima (Moinho)
estão 90% executados. Os serviços realizados pelo
Consórcio Trimec-Hytec apresentaram diversas inconformidades, principalmente no pavimento. Além
disso, houve aditivo de R$ 385 mil e a obra custará
aproximadamente R$ 23,3 milhões.
A reforma do Complexo Turístico da Salgadeira,
situado na rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), em
Cuiabá, fazia parte do pacote de obras para Copa de

obter os documentos. Dorme às vezes na casa
de conhecidos, às vezes na Pastoral do Migrante.
O local é o abrigo preferencial de quem chega
de outros países. Além de haitianos, pelo menos
96 venezuelanos já passaram por lá, além de
dominicanos, senegaleses, nigerianos, peruanos,
bolivianos e vários outros vindos da América
Latina, América Central e África.
A Pastoral do Migrante tem cem camas e
oferece três refeições por dia, teoricamente só
para os que estão hospedados. Na prática, quem
chega em busca de abrigo ou refeição acaba
sendo alimentado também.
ASSOCIAÇÃO HAITIANA
Clérsius Monestine está em Cuiabá há cinco
anos e é presidente da ADMH-MT. Monestine
conhece bem a saga do seu povo em busca da
dignidade humana. Ele diz que muitos haitianos
vêm para o Brasil, pois daqui eles podem ir para
outros lugares do mundo, como Canadá, Estados
Unidos, França e Guiana Francesa.
Cerca de 4 mil haitianos permanecem em Mato

Grosso, concentrados nas cidades de Cuiabá e
Várzea Grande. Destes, algo em torno da metade está desempregada. No entanto, com crise
econômica e tudo, o movimento migratório
ainda não cessou e várias pessoas continuam
otimistas, na esperança de chegar e conseguir
um emprego, uma casa, reconstruir sonhos.
Para o doutor em história social Daniel
Almeida de Macedo, a convivência entre brasileiros e haitianos na capital de Mato Grosso
impõe desafios de autoconfrontação à população cuiabana, rotineiramente apontada como
hospitaleira a toda e qualquer gente. Ainda que
para alguns haitianos não seja bem assim. Sob
condição de anonimato, alguns poucos relatam
casos de discriminação não só pela cor da pele,
mas pelo fato de serem haitianos mesmo.
“Eles falam que haitiano devia ir embora,
que tem muito aqui e não tem emprego nem
mesmo pra brasileiro, que dirá pra haitiano”,
conta um desses.
“Até que ponto somos capazes de nos
abrir ao diferente, ao estrangeiro, ao outro? O
migrante haitiano é um migrante econômico,
migra em busca de emprego, de melhores condições de vida. Não pode ser culpado por sua
própria condição de existência ou colocado em
constante suspeição. Se for preliminarmente
considerado um invasor, que usurpa lugares e
políticas sociais, a pátria de esperança que é o
Brasil se converte em terra inóspita para essas
pessoas”, afirma Macedo em artigo.
Para além de dificuldades pontuais, como
o desemprego comum a todos habitantes do
Brasil, os haitianos têm convivido em harmonia com os brasileiros. Nos bairros onde se
concentram em maioria, frequentam igrejas,
possuem bares (onde servem inclusive comidas típicas), mercearias e umas espécies de
misturas de lan houses e centrais telefônicas.
Nesses lugares, pelo telefone, Skype,
WhatsApp ou Facebook, matam as saudades
dos seus e buscam , nesses momentos, forças
para superar as dificuldades e conseguir, enfim, trazer namoradas, esposas, filhos ou, em
alguns casos, fazer o caminho de volta.

centros oficiAis de treinAmento
2014 e foi concluída apenas em junho pelas
secretarias das Cidades e Desenvolvimento
Econômico (Sedec), por meio da adjunta de
Turismo. A inauguração deve ocorrer nos
próximos dias. A população aguarda há mais
de oito anos para poder desfrutar do que já
foi o balneário mais popular de Cuiabá.
Apenas parte das obras do Aeroporto
Marechal Rondon, em Várzea Grande, região
metropolitana de Cuiabá, no setor A e B, está
finalizada. As obras contemplam as áreas
de embarque e desembarque doméstico e
embarque internacional do aeroporto. Porém resta a execução da reforma do setor C.
Atualmente apresenta cerca de 85% de obra
concluída. A obra está orçada está orçada
em R$ 85,1 milhões, também da empresa
Engeglobal.

A

Universidade Federal de Mato
Grosso teve o Centro de Treinamento (COT) Professor Batista
Jaudy construído nas dependências da instituição. O relatório aponta que a
estrutura tem 82% das obras executadas. A
construção em questão foi retomada em abril
de 2017 e tem orçamento estimado em R$
17,25 milhões. O último trabalho realizado
foi a concretagem do piso de atletismo para
receber a pista emborrachada. Os trabalhos
estão sendo de competência da empresa

Engeglobal e seguem inconclusos.
Se estivesse concluída, o local teria capacidade para receber nas arquibancadas 1,5
mil torcedores. Embora parte da obra esteja
concluída, o espaço continua fechado aos
estudantes da UFMT e à sociedade que usava
o local para prática de atividades esportivas.
O Centro Oficial de Treinamento Rubens
dos Santos (COT Pari), em Várzea Grande, é
outra obra da Copa-2014 abandonada. Ao
contrário do COT/UFMT, o local teve apenas
69,9% das obras construídas.
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ARCA DE NOÉ

Juíza marca audiência de réus
Processo julga supostos desvios de cifras milionárias da Assembleia Legislativa por meio de emissão de cheques fraudulentos na
gestão de José Riva e Humberto Bosaipo
Por Allan Pereira e Juliana Arini

O

reprodução

ex-deputado José Geraldo Riva,
o ex-servidor Guilherme da Costa e pelo menos outros sete réus
deverão depor no dia 7 de agosto
por ações dos processos da Operação Arca de Noé que há mais
de uma década investiga desvios na Assembleia
Legislativa de Mato Grosso (ALMT).
As ações tramitam na Vara Especializada em
Ação Civil Pública e Ação Popular, localizada
no Fórum de Cuiabá. A audiência foi marcada
pela juíza Célia Regina Vidotti em decisão da
última sexta-feira (15). A previsão é que os depoimentos (re)comecem às 14h.
O caso está relacionado aos desdobramentos da Operação Arca de Noé. De acordo com a
denúncia do Ministério Público Estadual, Riva
e Guilherme junto com outros réus teriam, em
tese, fraudado um processo licitatório para desvio e apropriação de recursos públicos por meio
de cheques emitidos à empresa Nazareth ME.
Mais especificamente, o montante do desvio é
estimado em R$ 2.254.642,09, na época (há dez
anos).
Além de Riva e Guilherme, são réus Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia, Luiz Eugênio de Godoy (falecido), Nivaldo de Araújo (falecido), Geraldo Lauro, Nasser
Okde, Juracy Brito, José Quirino Pereira e Joel

Quirino Pereira.
Na defesa, Riva alegou que não praticou “nenhuma fraude ou qualquer outra irregularidade
que pudesse ocasionar dano ao erário ou configurar ato de improbidade administrativa”. O
ex-deputado destacou também que o Tribunal de
Contas do Estado (TCE) não verificou nenhum
dolo que pudesse ter sido causado aos cofres públicos. Ele apontou que o MPE “não trouxe aos
autos nenhuma prova acerca da suposta ilegalidade no procedimento licitatório”.
Além das argumentações, Riva fez alguns
requerimentos à magistrada. A defesa pediu auditoria, translado, perícia grafotécnica (assinaturas) em todos os cheques. Quanto ao pedido de
translado, os advogados apontaram que “as cópias aqui juntadas estão ilegíveis”. Além disso,
eles pediram a produção de prova testemunhal
ao arrolar 10 testemunhas e o translado das fitas
da caixa no Banco do Brasil que se encontram na
Justiça Federal. Contudo, a juíza indeferiu a realização da auditoria, o pedido de perícia e negou
o compartilhamento dos cheques.
No que se refere à negativa a auditoria, a magistrada escreveu que os números e valores pagos pela ALMT à empresa foram elencados nos
cheques. Ela apontou que se o cheque não for
endereçado à empresa, “esta não será considerada para mensurar os eventuais danos ao erário
causados pelos requeridos”.
Em relação ao pedido da perícia, Vidotti
apontou que não há controvérsias sobre a auten-

ticidade da assinatura de Riva. “A autenticidade
das assinaturas ali apostas em nenhum momento foi contestada pelo requerido, ou seja, não há
controvérsia sobre essa questão, motivo pelo
qual não há o que se comprovar com a perícia,

que se mostra inócua e procrastinatória”.
Já sob o argumento de que o documento é
ilegível, a juíza destacou que, no documento,
consta a cópia dos dois lados do cheque “onde é
possível ler seus dados essenciais”.

Acusações contra Bosaipo também devem ser julgadas

R

ecluso em sua fazenda, localizado no município São Félix do
Araguaia, o ex-deputado estadual
Humberto Melo Bosaipo é outro
integrante apontado como réu na Operação
Arca de Noé e acusado de improbidade
administrativa quando integrou o corpo de
parlamentares da Assembleia Legislativa
de Mato Grosso.
De acordo com o MPE, eles foram acusados de desviar e se apropriar indevidamente
de dinheiro público, pois teriam criado uma
empresa de fachada que recebia cheques
emitidos pela Assembleia como remunera-

ção por serviços jamais executados. A ação
civil pública foi proposta em 2006 com base
nas investigações da Policia Federal, que
foram deflagradas em 2002.
A sua condenação mais recente neste
caso é do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
do início de 2018. No caso, Bosaipo buscava
reformular uma decisão que o condenava
a devolver solidariamente mais de R$ 2,5
milhões desviados e a suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de cinco anos. Para
o relator Sérgio Kukina, não houve excesso ou
desproporcionalidade na decisão dada pelo
Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

Juiz nega pedido de Arcanjo para viajar a Rondonópolis

O

s advogados pediram autorização da
justiça para que ex-bicheiro visite
um shopping em Rondonópolis do
qual é sócio; Arcanjo usa tornozeleira
desde fevereiro e é um dos réus na Operação
Arca de Noé.
O ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro teve o
pedido para viajar a Rondonópolis negado pelo
juiz Wladys Roberto do Amaral, da Segunda
Vara Criminal, em decisão do dia 19 de junho.
Segundo a decisão, a defesa requeria a
autorização para que Arcanjo “se inteire, física e documentalmente, do empreendimento
Rondon Plaza Shopping”. Ele faz parte do
quadro de sócios do estabelecimento. Além
disso, queria conhecer o Complexo do Terminal
Ferroviário de Cargas do município.
Em parecer, o Ministério Público Estadual
se manifestou contrário ao pedido de deslocamento. A entidade disse que o pedido é
descabido. A solicitação “implicaria em banalização do cumprimento da pena em regime
semiaberto no Estado de Mato Grosso”.
Para Wladys, o pedido se mostra incompa-

tível com as características do regime de semiliberdade de Arcanjo. Além disso, o magistrado
apontou que o “reeducando está submetido ao
cumprimento de condições mais favoráveis
do que aquelas que lhe seriam impostas em
cumprimento do regime semiaberto”.
No fim do mês passado, Arcanjo também
chegou a pedir uma exceção na tornozeleira
para participar de um seminário em Cuiabá,
que seria realizado entre 21 e 23 de maio.
Contudo, o juiz apreciou o pedido depois que
o evento tinha acontecido. Por isso, ele julgou
prejudicado o requerimento.
Arcanjo cumpre regime semiaberto com
uso da tornozeleira eletrônica desde o final
de fevereiro deste ano. Ele pode circular pela
cidade pela manhã, mas ele deve se recolher
em sua residência entre as 20h e 6h. Arcanjo
foi preso acusado de uma série de crimes, como
controlar o jogo ilegal, formação de quadrilha,
assassinatos, dentre eles o de ser o mandante
do assassinato de Domingos Sávio Brandão,
dono do jornal Folha do Estado, entre outros.
O total de suas penas até agora é de 82 anos.

Performance Bond

O mecanismo que deveria ser exigido nas
licitações para “livrar-se” das obras inacabadas

A

ntes de discorrer sobre o tema,
devemos refletir sobre a evolução dos procedimentos licitatórios no Brasil. A primeira
norma brasileira surgiu pelo
decreto 2.926/1862, a qual regulamentou a arrematação dos serviços postos a cargo do então Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, em que os
procedimentos eram simples e orais. Já em
1922, houve uma nova regulamentação sobre
o sistema de compras públicas, que se deu
através do decreto 4538/22 de 28 de janeiro
que previa a concorrência para o fornecimento de bens, mesmo que em parcelas, de valor
superior a 5:000$000 (cinco contos de réis)
e para a execução de obras públicas de valor
superior a 10:000$000 (dez contos de réis).
Com o decreto lei 200/67 foi introduzido de fato o modelo atual de licitação, bem
como o surgimento das modalidades, além
das fases de habilitação e julgamento, sendo
totalmente regulamentado com a promulgação da lei federal 8666/1993, esta que estabeleceu as normas gerais vigentes e de observância obrigatória pela União, Estados,
Distrito Federal, municípios, suas autarquias
e fundações, assim como Empresas públicas
e sociedades de economia mista que não têm
legislação especial. Há de se ressaltar que as
modalidades de licitação reguladas pela lei
não facilitam, em minha opinião, os desvios
de recursos, mas sim as pessoas responsáveis
por trás das licitações fraudulentas.
Nos dias atuais, como pode ser visto em
uma campanha de um canal televiso de mídia expressa, quando se pergunta a qualquer
cidadão brasileiro “Qual Brasil você quer
para o futuro?”, a resposta em sua maioria é:

“um Brasil sem corrupção, sem desvios de
recursos e sem dinheiro ‘jogado pelo ralo’,
principalmente com obras malfeitas ou inacabadas”. Em uma análise rápida pelo país,
é possível atestar que todos os Estados, e
diversos municípios, comportam alguma
obra que se encontra paralisada, sendo elas
na maioria das vezes por projetos malfeitos
ou por construtoras que não têm condições
de continuar a obra por falta de dinheiro. Em
decorrência disso, quem sofre é a população,
que fica sem mais uma creche ou escola para
colocar seus filhos.
A forma mais reputada para se desviar recursos dos cofres públicos é através de licitações superfaturadas, ou direcionadas. Muitas
acontecem apenas para gerar “propina”, “suborno”, “molhadura” ou qualquer outra palavra que se refere a algum valor monetário
pago ou recebido para que sejam praticados
atos ilegais, principalmente no âmbito da administração pública.
Partindo da premissa de que é certo qualquer opinião no sentido de diminuir a corrupção, obras malfeitas ou inacabadas, fiz uma
comparação de uma exigência na fase de habilitação nas licitações no Brasil, com alguns
países como EUA e Canadá, quando se trata
de licitação de obras complexas e de valores
vultosos. É de se esperar que algumas pessoas vão opinar que “não se pode comparar o
nosso país com os países de primeiro mundo,
pois isso nunca acontecerá com o Brasil”. Eu,
máxima vênia, e alguns juristas, acreditamos
que sim, através de um mecanismo adotado
por eles chamado “Professional Bond”. Que
nada mais é que um seguro-garantia de cumprimento de contratos com cobertura de valor
semelhante ao preço estimado da obra públi-

ca. Tal mecanismo trará segurança à Admique tal exigência acabará por trazer um custo
nistração Pública.
maior para os órgãos da Administração PúFunciona da seguinte forma: se a empresa
blica, pois o custo estimado da obra irá auresponsável pela obra (tomadora do seguro)
mentar, visto que o preço do seguro em quesnão concluir, não executar de forma adequatão é muito caro na contratação, mas há de
da ou atrasar a entrega da obra em questão, a
se ponderar: quer custo maior que uma obra
seguradora terá a obrigação de reparar o premalfeita ou inacabada?
juízo, podendo indenizar o órgão contratante de maneira integral ou
contratando outra empresa
terceira para que cumpra
os objetivos do contrato.
É certo que para uma seguradora aceitar oferecer o
seguro para uma empresa,
deverá ser feito um estudo
de capacidade financeira
e técnica desta para ter a
certeza de que é capaz de
arcar com a obra.
No Brasil, a legislação
nem mesmo obriga os órgãos da Administração
pública a exigir garantias
de quem participa do certame. Como pode ser visto
no caput do art. 56, da Lei
8.666/93, o Poder Público
poderá e não deverá exigi-las em procedimentos
licitatórios. Já em contrato
de obras públicas, é habitual que se cobre segurosgarantia de no máximo
Douglas A. Barros é advogado, consultor jurídico
10% sobre o valor do conespecializado em licitações, pós-graduando em Direito
trato, pois é o que está prepúblico e assessor especial II na Secretaria de Gestão
visto no §3° do artigo 56
do Estado de Mato Grosso (Seges-MT)
da lei 8666/93.
Muitos ainda alegam
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ESQUEMA MONSTRUOSO

Polícia Federal sugere novos inquéritos
Ex-governador firmou acordo de colaboração com MP e entregou esquemas de corrupção
Arquivo CMT

Por Camilla Zeni

Q

uase 100 novas apurações poderão surgir diante do depoimento do ex-governador de
Mato Grosso Silval Barbosa,
que entregou um esquema criminoso que praticava lavagem
de dinheiro, gestão fraudulenta, recebimento
de vantagens indevidas e corrupção. A informação consta no relatório da Polícia Federal
entregue na semana passada ao ministro Luiz
Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável pela homologação da delação premiada de Silval.
De acordo com o delegado Wilson Rodrigues de Souza Filho, ao menos 94 informações
delatadas pelo ex-governador merecem investigação, sendo que, dessas, 41 envolvem pessoas com foro privilegiado. O pedido foi feito ao
apresentar laudos técnicos que demonstraram a
existência de mensagens deletadas remotamente do celular do atual ministro da Agricultura,
Blairo Maggi (PV).
Segundo a Polícia Federal, a Procuradoria
Geral da República (PGR) solicitou o levantamento de investigações cujos objetos correspondam às delações de Silval, seu filho Rodrigo Barbosa, a esposa Roseli Barbosa e seu
ex-chefe de gabinete Silvio Cesar Corrêa, além
de apontar sugestões de encaminhamentos de
anexos e proposta de divisão das investigações.
“Se sobressaem as informações prestadas
por Silval Barbosa, haja vista a posição de liderança que ocupou na estrutura da organização
criminosa”, observou a PF.
No levantamento da PF, o delegado citou questões que envolvem foro privilegiado,
como a organização criminosa em si, a compra de vaga no Tribunal de Contas do Estado
(TCE), que já tem processo em andamento na
justiça estadual, empréstimos com empresários

–, também poderia resultar em novos inquéritos. No total seriam 26 novas investigações, segundo sugestão da PF. Entre os temas, o delegado destacou fatos que já foram levantados na
Operação Sodoma, irregularidades no Detran,
que também já foram objeto de denúncia do
Ministério Público Estadual (MPE) e tramitam
junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
O documento com todo o levantamento foi
entregue ao STF no dia 11 de junho e o ministro ainda deve apreciar a sugestão da Polícia
Federal.

Desmembramento negado

e venda de precatórios, sendo que em todos
Blairo Maggi é apontado como participante.
A PF também listou fatos ocorridos no âmbito da Assembleia Legislativa, como compra
da mesa diretora, que já teve Silval Barbosa e o
ex-deputado José Geraldo Riva na composição,
a Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) da
Copa do Mundo, obras e concessões que envolvem deputados estaduais. Ainda cita pagamento de vantagens indevidas a deputados.
“Conforme declarado por Silval Barbosa,
durante sua gestão foram realizados pagamentos de vantagens indevidas, com o auxílio de
seu chefe de gabinete Silvio Corrêa, a membros do Poder Legislativo no intuito de manter a governabilidade, ter as contas do governo
aprovadas, ter os interesses do governo priorizados na Casa de Leis e não ter nenhum dos
membros do alto escalão do governo do Mato
Grosso investigado em Comissão Parlamentar
de Inquérito”, diz trecho do documento.
Ao todo, o levantamento sugere que os
itens passem a ser apurados no STF, Superior

Tribunal de Justiça (STJ), Tribunal de Justiça
de Mato Grosso (TJMT) e na primeira instância da Justiça estadual.
Além de Silval, a PF sugeriu que informações repassadas por Rodrigo Barbosa também
se tornassem 11 inquéritos a serem apurados,
em sua maioria, na Sétima Vara Criminal de
Cuiabá, especializada em crime organizado.
Da delação de Roseli Barbosa, outros dois
inquéritos também poderiam ser instaurados,
segundo o delegado. O tema seria a Operação
Arqueiro, deflagrada pelo Grupo de Atuação
Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco)
no dia 14 de abril de 2014 para investigar a participação de servidores da Secretaria de Estado
de Assistência Social (Setas) e instituições que
fraudavam licitações e convênios. A ex-primeira dama do Estado chegou a ser presa nessa
operação.
A delação de Silvio Corrêa, braço direito do
ex-governador, que expôs o pagamento de propina a deputados estaduais – entre eles o atual
prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB)

No início do ano, a PF já havia sugerido
o desmembramento da Operação Ararath em
sete núcleos distintos, que foram identificados
por meio da denúncia original que instaurou
o inquérito policial. O conselheiro do TCE
afastado José Carlos Novelli também chegou
a requerer o desmembramento da ação.
A PGR, no entanto, se manifestou contrária ao pedido e declinou da proposta de desmembramento, chegando a qualificá-la como
prematura. À época, o órgão observou que havia a necessidade de se aprofundar nas investigações, uma vez o que o inquérito policial
deixava partes não esclarecidas.
O ministro Fux concordou com o parecer
da PGR e reforçou o entendimento da necessidade de possível desdobramento como
“precipitado”.
“Ocorre que, apenas após o aprofundamento da investigação de todos os núcleos fáticos
pertinentes, é que se poderá identificar com
maior clareza quais abrigam indícios concretos do envolvimento de autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal
e qual o nível de conexão entre uns e outros
a justificar o desmembramento ou a excepcional reunião da apuração”, escreveu Fux na
decisão.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Políticos recorrem só pra enrolar

Circuito Mato Grosso conversou com o professor Welder Queiroz para discutir qual a relação do excesso de recursos com a corrupção

Q

uando a Procuradoria da República da 4ª Região reclamou ao
desembargador João Pedro Gebran Neto, da Justiça Federal,
o procurador-regional Maurício Gotardo Gerum apontou que os advogados do ex-presidente Lula
estavam agindo com “má-fé processual”. Na
época, três magistrados federais tinham aumentado a condenação de Lula para 12 anos e
um mês de prisão no caso tríplex. A defesa então juntou novos documentos e protocolou um
pedido de embargos com o objetivo de buscar
esclarecimentos sobre pontos da sentença. Já
para o Ministério Público Federal, a medida
não passava de uma tentativa de protelar o
cumprimento da decisão judicial.
Uma pessoa pode litigar de má-fé quando
intencionalmente entra com uma ação judicial
com segundas intenções que não as que foram
explicitadas no processo.
“É uma forma de abuso e ela poderia ser
considerada como o uso anormal ou incorreto dos poderes, faculdades e deveres em que
as partes do processo podem praticar nos atos
processuais”, explica o professor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e advogado Welder Queiroz dos Santos.
O artigo 17 do Código do Processo Civil
(CPC) prevê sete situações para a litigância de má-fé. É possível quando uma das partes entra com
uma ação com o objetivo de
formular pretensões e alegar
defesa ciente de que elas não
têm fundamento, ou interpreta a lei expressa de forma
equivocada, só para defender o cliente com o intuito
de embaraçar o processo; alterar a verdade dos fatos; usar do
processo para conseguir objetivos
ilegais; opor resistência injustificada ao
andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidentes manifestamente
infundados; interpor recurso com intuito manifestamente protelatório.
O abuso de recorrer de decisões é justa-

mente um dos meios mais usados no meio jurídico. O objetivo é claro: protelar o cumprimento de uma sentença desfavorável a quem
perdeu um processo. Foi o que aconteceu com
uma ação de reintegração de posse que saiu de
Porto Alegre, em 1999, e só foi decidida pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) em 2013.
A parte que perdeu a ação na primeira
instância gaúcha queria evitar que a propriedade fosse entregue à União. Para isso, os
seus advogados usaram dezenas de recursos
– apelação, agravos, embargos, mandados de
segurança e até exceções de suspeição –, que
passaram diversas vezes por todas as instâncias do sistema jurídico brasileiro (do Tribunal de Justiça gaúcho para o Superior Tribunal de Justiça e, por fim, no próprio STF).
Em todos os recursos foram decididos interesses contrários à parte perdedora. Para dar
um basta, o falecido ministro Teori Zavascki,
do STF, determinou a aplicação da multa de
10% por litigância de má-fé aos advogados,
bem como encaminhou os autos para a Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB) para possíveis sanções. Na ocasião, o magistrado disse
que o caso paradigma mostra claramente o
abuso do poder de recorrer para evitar o cumprimento da decisão judicial.
Não somente os advogados podem ser
apontados por litigarem com má postura. O
mesmo pode acontecer com promotores e
procuradores do Ministério Público estadual
e federal. Welder disse que também é
possível apontar que esses agentes
públicos entrem com um processo agindo de má-fé para com
quem está sendo acusado.
“O MP pode eventualmente também ter caracterizado como litigância de
má-fé como consequência de
prejudicar a imagem, a honra
e a probidade da pessoa que é
acusada”, comentou.
Welder destacou ainda que é
possível ver a relação da corrupção com
a litigância de má-fé sob dois prismas. O primeiro é do condenado que quer evitar o cumprimento de decisões contrárias e ele, como
já foi exposto. Já o segundo é quando querem
imputar algum crime a uma pessoa, mas não
há provas que comprovem o delito. Por isso,
Arquivo Pessoal

Por Allan Pereira

eles se utilizam do processo para manter a dúvida sobre o caráter da pessoa.
“É importante apontar os dois lados da
moeda da litigância de má-fé: do lado daquele que foi acusado de corrupção e condenado;
mas também daquele que foi absolvido e o
processo é utilizado para manter uma dúvida
sobre a integridade dessa pessoa”, resumiu.
Questionado se litigância de má-fé não
poderia ser evitada com uma reforma para
diminuir a quantidade de recursos garantidos
na legislação, o professor comentou que esse
é um argumento que se usa muito facilmente
para atacar o Poder Judiciário. Ele não vê que
os problemas estão nos recursos em si, pois
não são eles que atrapalham a decisão. “A mo-

rosidade do Judiciário é muito maior do que
os recursos por si sós. Não consigo ver, no
primeiro momento, a necessidade de reforma
para a diminuição dos recursos”, disse.
Não há números oficiais de partes que entram na ação com o objetivo de prejudicar o
andamento dos processos no sistema jurídico,
principalmente para os casos de políticos acusados de corrupção que adiam o cumprimento
de sentenças por meio de recursos. Cada caso
é um caso. Contudo, existem punições para
quem litiga de má-fé e elas estão aplicadas no
artigo 18 do Código do Processo Civil. Quem
é apontado por agir com dolo pode ser condenado a pagar multa de 1% do valor da causa e
indenizar a parte contrária em até 20%.
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ADRIANO PERALTA

Delegado afirma que jogo do bicho reinava
Por Jefferson Oliveira

CMT: Quais eram as dificuldades no
início da carreira?
A. P.: A polícia de hoje não é como a
polícia de antigamente, de 20 anos atrás. Por
exemplo, quando você tinha uma viatura,
era em péssimo estado. O Estado te dava a
viatura, mas não te dava combustível, manutenção, não existia cota de combustível,
então você tinha que se virar com tudo, não
tinha polícia, aí você tinha que pegar preso
para atuar como policial, era uma situação
muito complicada.
CMT: E a questão do armamento na
época?
A. P.: Era assim: você terminava a academia (Acadepol), aí ia ao setor de armas,
munições e explosivos da polícia e havia
duas caixas lá. Às vezes até um saco, aí
falavam: “vai lá e escolhe um revólver lá”.
Você pegava aquele armamento velho, escolhia qual era o melhor deles e às vezes tinha
munição. Quando muito, você recebia uma
carga de munição, fazia essa carga naquele
revólver velho e ia para a rua.
CMT: E como eram os crimes na época,
muito diferentes dos atuais?
A. P.: Nós não tínhamos a questão das
facções criminosas como temos hoje. Então,
esse é o principal ponto, mas você tinha o
crime organizado no Estado, inclusive cito

CMT: Por quê?
A. P.: É uma década em que não surgiu
nenhum grande líder, uma década em que
todos os índices pioraram, os econômicos, os
de criminalidade. Se você pegar as novelas,
existiam Janete Clair e Dias Gomes, hoje se
tem Miguel Falabella, você pega as músicas
de antes: hoje tem Simone e Simaria, então
até a cultura de hoje está na década perdida.
E na criminalidade também.
CMT: Em relação ao surgimento de
líderes, temos a aclamação de parte da população a um pré-candidato à Presidência
de extrema direita. Por que ocorre isso?
É falta de crença dos brasileiros com a
segurança, com a justiça?
A. P.: Eu entendo de outra maneira: o
povo brasileiro já chegou a um estágio em
que ele quer chutar o balde nesta eleição.
Temos dois parâmetros bem recentes a
serem analisados aí: as eleições no Amazonas e no Tocantins. As duas foram muito
próximas, uma com 49% e outra com 52%
de não participação popular, então estamos
chegando a um nível altíssimo de eleitores
que não estão indo às urnas em um país
onde o voto é obrigatório devido ao desânimo total com a política. Então, qualquer
um que chega com um discurso diferente,
dizendo que vai mudar, acaba atraindo a
atenção do eleitorado.

arquivo cmt

N

ascido em 1971, em Rinópolis
(SP), Adriano Peralta Moraes
chegou a Mato Grosso em
1993. Instalou-se em Tangará
da Serra (242 km de Cuiabá)
e lá atuou como advogado
até a conclusão do curso na Academia de
Polícia Civil, quatro anos depois. Atuou
como delegado titular no interior e na
capital e já foi delegado geral, o ápice
da carreira na instituição. Atualmente, é
o corregedor-geral adjunto. Casado, pai
de três filhas e apaixonado por literatura,
Adriano Peralta Moraes lançou no dia 15
de maio o seu terceiro livro, Memórias
de Um Chefe de Polícia. Em entrevista ao
Circuito Mato Grosso, revelou que lançou
seu primeiro livro quando tinha 17 anos de
idade, sob o título Meras Definições. Em
2003, apresentou seu segundo trabalho,
O Advogado Cuyabano em Ação, que
vendeu 1.000 exemplares. No mais recente,
Memórias de Um Chefe de Polícia, Peralta
conta seus 20 anos na instituição, casos
pessoais e de carreira. Relata principalmente
os obstáculos enfrentados na Polícia Civil
na década de 90 e início dos anos 2000. Em
um dos capítulos, mostra como o Estado era no livro que nós éramos dominados pelo
bancado por João Arcanjo Ribeiro e como jogo do bicho. O Estado de Mato Grosso
o “Comendador”, ao ser preso no Uruguai era dominado pelo jogo do bicho (Colibri).
em 2002, pagou sozinho pelos crimes que A polícia, os poderes, as eleições passavam
envolveram muita gente do alto escalão de pelo jogo do bicho, mas você não tinha esse
tipo de crime violento como os das facções
Mato Grosso.
“Se tivéssemos naquela época o instituto de hoje em dia, as duas maiores (PCC e
da colaboração premiada, com certeza a CV) que disputam o comando. Nesse ponto
província teria virado de cabeça pra baixo, houve um diferencial, mas a polícia evoluiu
pois João Arcanjo pagou praticamente bastante com os métodos.
sozinho pelos crimes que tinham
CMT: A Colibri atuava em todo o Esenvolvimento de muita gente importante
e que ficaram impunes pelo transcurso do tado?
A. P.: Sim, o jogo do bicho atuava no
tempo”, diz trecho da obra do delegado.
Estado todo, principalmente
Confira abaixo os principais
na capital, onde existiam
trechos da entrevista. No
bancas espalhadas por tudo
dia 4 de agosto, ele fará
quanto é lado.
o lançamento do livro na
“A polícia,
25ª Bienal Internacional do
CMT: Mas o jogo do biLivro, no estande da All
os poderes, as
cho dava trabalho à polícia,
Print, no Anhembi, em São
eleições passavam como as facções?
Paulo, a partir das 17h.
A. P.: Não. Era uma coisa
pelo jogo do
mais institucionalizada, era
Circuito Mato Grosso:
bicho, mas não
quem controlava o Estado.
Como foi ingressar na Polícia Civil?
tinha esse tipo de Então você tinha que estar
vinculado àquelas ordens que
Adriano Peralta: Eu ingressei na Polícia Civil em crime violento das vinham de cima e de pessoas
abril de 1997, em uma situafacções de hoje que recebiam dinheiro a mando do jogo do bicho.
ção bem complicada, iniciei
em dia”
no interior da cidade de São
CMT: Naquela época
José do Rio Claro, estrada de
também existiam crimes praticados por
chão, com a situação bem rudimentar.
empresários ou políticos?
A. P.: Era uma coisa muito ousada no
CMT: Quando começou a atuar em
Brasil investigar poder, e isso começou de
Cuiabá?
A. P.: Eu vim para Cuiabá no ano de 2006 um tempo para cá. Ou seja, o Brasil está
e há 11 anos atuo na parte administrativa, já convivendo com isso de uma maneira muito
cheguei a ser chefe da polícia e retornei à recente, de ex-governadores presos, ex-presidente da República preso. É uma coisa que
corregedoria, onde estou atualmente.
tem se alastrado. E, de um ponto de vista,
CMT: Já existiam delegados na sua é bom pois as instituições têm feito o seu
papel, mas por outro lado acaba desestifamília?
A. P.: Não, eu sou o primeiro da família, mulando, pois o próprio eleitor, o cidadão,
mas já era da área jurídica e atuava como acaba se cansando de tantos casos e, como
advogado, aí, prestei o concurso, fui apro- muitos intelectuais têm dito hoje, estamos
vivendo uma década perdida no Brasil.
vado e virei delegado.

CMT: Na sua visão, a polícia de hoje
melhorou?
A. P.: Em termos de estrutura, melhorou
imensamente, por mais que o pessoal reclame; melhorou muito. Hoje você tem viatura
nova, tem combustível, tem armamento
novo, a presença física em todo o Estado
de Mato Grosso, você dispõe de meios de
comunicação e rapidamente consegue acionar apoio, poucos municípios ainda estão
sem asfalto, e aí você consegue se deslocar
rápido por todo o Estado.
CMT: E o que falta melhorar?
A. P.: A segurança, na verdade, precisa
acabar com a politicagem e ser tratada como
uma política de Estado, pois não adianta,
entra o governo, Zé põe de uma maneira,
o João coloca de outra, o Antônio põe de
outra. E não é assim, é uma instituição de
Estado, ela tem que ser mais ou menos como
o Ministério Público, o Judiciário e principalmente ter orçamento.

A. P.: Para se ter uma ideia, meu primeiro Natal na polícia foi atendendo um
homicídio. Eu cito no livro que em 2006, no
aniversário da minha filha, tinha planejado
uma festa (que foi feita), porém não participei, o chefe chegou e disse que teria uma
operação em Poconé e eu tive que trabalhar.
Em relação à pergunta, é um problema que
vivemos hoje, o excesso de diplomas e a
falta de vocação. Entra muita gente sem
vocação alguma para a carreira policial, em
todos os cargos, até tem um caso que não
cito no livro, que um policial entrou em
Cuiabá e, quando estava na academia, queria
um relatório da inteligência, pois ele queria
saber qual a cidade menos violenta para ele
trabalhar. É como se fosse um enfermeiro em
um hospital dizendo que não quer trabalhar
com sangue (risos).

CMT: Tem um capítulo chamado ‘A
Cultura da Morte’. Ao que se deve a diminuição dos indicadores de
homicídios no Estado?
CMT: CA falta de orçaA. P.: Nós priorizamos com“Praticamente
mento prejudica a polícia?
bater o homicídio e os índices
tudo
A. P.: É complicado, pois
caíram bastante porque este
hoje, por exemplo, você precitipo de crime é importante no
no Estado
sa de R$ 20 milhões, destinamdesenvolvimento do Estado,
passava pela
se R$ 10 milhões e aí dizem
porque nenhum empresário vai
que vão suprir o montante.
querer vir investir aqui se os
jogatina”
E vai indo no conta-gotas
índices de homicídio se mantidiz atual
aqui, ali, na suplementação
vessem altos. Por exemplo, em
de verbas, é o jeitinho brasi- corregedor-geral 2014, mesmo com todo aquele
leiro. Quem assumir já precisa
aparato de investimento, os
adjunto
entrar sabendo quanto vai ter
índices estavam lá em cima.
para gastar, pois desses R$ 20
Então priorizamos e pegamos
da PJC
milhões pedidos, com muito
tudo que tínhamos de melhor
sacrifício chega a 12, 13 mipara combater, e conseguimos,
lhões. Aí a conta não fecha e fica conta sem
inclusive saiu uma pesquisa do Ipea (15)
pagar. Falta toner em impressora e por aí vai.
com a lista das 100 cidades mais violentas
do Brasil e Cuiabá não aparece na lista.
CMT: Esses detalhes ainda são cruciais?
A. P.: Se faltar um toner de impressora
CMT: Hoje você está como adjunto da
em uma Central de Flagrantes como a de
corregedoria, mas ao longo da carreira já
Cuiabá, de imediato você para 35 viaturas
recebeu propina ou presenciou corrupção?
que estão na rua. Uma coisinha de nada, mas
A. P.: Na verdade, quem vai oferecer
aí quem está realizando o flagrante ali não
dinheiro já sabe de antemão para quem ele
consegue receber (boletim de ocorrência) e
vai fazer a proposta. Ele não chega ofereas viaturas que poderiam estar fazendo as
cendo do nada, ele primeiramente sonda
rondas param, coisas básicas que prejudicam
o ambiente, digamos assim – e isso foi
o desenvolvimento do trabalho.
muito raro em minha carreira –, mas já me
deparei com casos de corrupção, inclusive
CMT: Voltando ao tempo de polícia:
de pessoas de dentro da própria instituição
você passou por muitos momentos de perigo
que ordenavam: “vai lá e faz tal serviço
ao longo da carreira?
pra mim, ou me ajuda em tal diligência”, e
A. P.: Sim, no livro tem um capítulo em
posteriormente ter o conhecimento de que
que conto uma história de 2001, quando
aquele indivíduo estava ganhando dinheiro
eu estava em Tangará da Serra e houve o
em suas costas.
assassinato de um vereador. Fui denunciante naquela CPI e a justiça cassou quase
CMT: Como surgiu a ideia de começar
todos os vereadores, foi pedida a prisão do
a escrever livros?
prefeito. Foi bem complicado mexer com o
A. P.: Eu, com 14 anos de idade, ganhei
quarto poder de Mato Grosso, sofri ameaça
um concurso literário e fui líder estudantil.
de morte. E também há outros casos, pois o
Sempre gostei de escrever. Aos 17 anos,
policial corre risco constantemente.
escrevi meu primeiro livro, já tive jornal na
cidade de Quatá (interior de São Paulo), que
CMT: Como foi atuar por muitos anos
foi o primeiro jornal do município, e assim
no interior?
foi indo. Ano que vem, se tudo der certo,
A. P.: O interior é complicado, pois
eu pretendo lançar um livro em espanhol.
não há descanso, a pessoa sabe onde você
CMT: O livro em espanhol contará uma
mora, tem seu celular. Se acontece qualquer
história policial ou tem outro foco?
crime, eles ligam na hora, vão à sua casa e
A. P.: Na verdade, a ideia é um advogado,
não tem como se livrar da ocorrência. É 24
um personagem fictício que vai contando
horas, direto.
a história real do Brasil para os países de
língua hispânica. Talvez lançar na Espanha
CMT: Muitos que entram na polícia
ou em países vizinhos aqui da região, para
acham que vai ser fácil e só olham a quesque possam divulgar para todos os países da
tão salarial e estabilidade. Então, podem
comunidade hispânica.
descartar essa ideia?
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LAVAGEM DO ROSÁRIO

Consagração, purificação e fé
Ato antecede a tradicional Festa de São Benedito, que atrai milhares de visitantes a uma das paróquias mais antigas de Cuiabá
José Lucas Salvani

“P

ara nós, falar da água é
falar da vida, é falar da
existência, é falar do poder”, explica o babalorixá Paulo T’Osumare, em entrevista ao
Circuito Mato Grosso sobre um dos atos
ecumênicos mais importantes da capital, a lavagem das escadarias da Igreja de
Nossa Senhora do Rosário.
O líder espiritual da tradição do candomblé definiu o tema central da “Lavagem das Escadarias da Igreja de São
Benedito e Nossa Senhora do Rosário”
como “Axé - Salve as águas”. “[Esse tema]
é justamente para a preservação; se acabar a água, todos nós vamos perecer”,
completa.
Neste sábado (23), o rito que une a fé
católica cristã aos cultos dos afrodescendentes vai anteceder a tradicionalíssima
Festa de São Benedito. A segunda edição
da Lavagem das Escadarias da Igreja de
São Benedito e Nossa Senhora do Rosário
vai ocorrer entre 8h e 12h.
Contando com a presença das caravanas do Rio de Janeiro e da Bahia, e interior do estado, é esperado que nesta
edição por volta de 1.500 pessoas compareçam. Também é esperada a presença de
crianças das comunidades quilombolas e
do Sr. Antônio Mulato, o mais antigo re-

manescente quilombola da comunidade
de Mata Cavalo.
“A lavagem do espaço é um ato de consagração; e também de emanar a purificação do espaço devido ao seu caráter
litúrgico de renovação, melhoria, paz e
humanidade”, explica o babalorixá. A água
utilizada para o ato é consagrada através
de orações (aduras), rezas e louvores, e
em sua composição há seiva de alfazema
ou essência da folha de laranjeira.
Não somente como um ato religioso,
mas também como de reconquista de
espaço. Aqueles que a construíram – os
negros, descendentes de africanos e remanescentes escravos – não tinham qualquer acesso. Limpavam o caminho e todo
o espaço para que seus senhores fossem
à igreja e esperavam do lado de fora. “É
uma reconquista do espaço através de
novos ancestrais. É importante marcar o
espaço com as novas gerações que conquistaram a liberdade de expressar o seu
rito religioso”, explica.

A programação é recheada, se estendendo das 6h ao meio-dia. No amanhecer, às 6h,
acontece a concentração no Centro Cultural
Casa Cuiabana, com um café da manhã até às
7h30, contando com a presença dos povos
de santo, secretários de Cultura (municipal
e estadual) e outras autoridades. Já às 8h,
se reúnem na Avenida Coronel Escolástico,
e na bifurcação sentido igreja realizam-se
os primeiros louvores, pedindo licença para
acontecer o ato, um adura de boas-vindas e
durante toda caminhada até a igreja louvores em orubá, as cantigas dos orixás.
Ao chegarem ao alto do pátio da igreja,
serão cantados hinos católicos em louvor
a São Benedito. O encerramento é previsto
para as 12h15, e logo após seguem para o
Clube da Caixa Econômica para uma confraternização com muita feijoada.
“As religiões de matriz africana e cultura
afro, em nome do Grupo Cultural Kuntakité
e da presidência da Comissão da ‘Lavagem
do Rosário’ tem a honra de convidar todos
os povos para abraçar esse ato de paz, amor
e fé entre todos os povos; e que se combata a
intolerância religiosa e o preconceito”, convida o babalorixá Paulo T’Osumare.
Quebra de preconceito

O candomblé e a umbanda são tradições
religiosas de origem africana alvo de preconceito de muitos. Em muitos casos essa
intolerância religiosa ocorre
porque a grande maioria sequer
conhece essas religiões que tanto
condenam.
“O nosso ato não é de combater nenhuma das religiões, é
professar a nossa. É quebrar o
paradigma dessa distância, desse falar mal, dessa intolerância.
Porque seria mais fácil se as pessoas nos perguntassem como
acontece o nosso rito, por que
nós usamos branco, por que às
sextas-feiras nós não comemos
carne vermelha, por que o nosso
luto é branco ao invés de preto”,
desabafa Paulo T’Osumare.
Para ele, a Lavagem do Rosário é uma
grande oportunidade para esclarecer todos
esses pontos.
Resgate

A lavagem de escadarias é um ato bem
tradicional em algumas cidades brasileiras,
como na Bahia, onde acontece a famosa lavagem na Igreja de Nossa Senhora do Bonfim, com quase 250 anos de tradição. Aqui
em Cuiabá, o ato caminha a pequenos passos
para se firmar na cidade. Há 15 anos houve a
primeira tentativa de realizar a lavagem. Na
época, o ato durou somente uma edição e foi
retomado somente no ano passado.
Em 23 de abril daquele ano, as lideranças de matrizes africanas foram convocadas para formar um grupo para retomar a
lavagem, promovendo uma interação entre
as demais religiões. A Lavagem do Rosário é
realizada através da Associação da Umbanda de Mato Grosso (Assumat), Associação

de Cultura Afro de Candomblé e Umbanda
Várzea-Grandense (Acacuv), e pelo Grupo
Cultural Kuntakité.
Festa de São Benedito

A Lavagem das Escadarias da Igreja de
São Benedito e Nossa Senhora do Rosário antecede a Festa de São Benedito, que

acontece entre os dias 28 de junho e
1º de julho. A festa, neste ano, contará
com os músicos da Orquestra de Violas – Cultura Caipira de Valinhos. Tradicionais atividades como missas pela
madrugada, procissões, apresentações
e feira gastronômica com comidas típicas da região também estão previstas na
programação.
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ARTES MARCIAIS MISTAS

Cuiabano vence brasileiro de MMA
Lucas Gusmão tem apenas 18 anos e apresenta início de carreira promissor no Rio de Janeiro
Por Camilla Zeni

F

az quase um ano que
o jovem Lucas Gusmão, de 18 anos,
partiu para o Rio de
Janeiro em busca de
um objetivo: se tornar um grande
campeão nas Artes Marciais Mistas, o MMA (em inglês). No mês
passado, ele já pôde sentir um gostinho do que parece ser uma carreira promissora reservada para ele.
Isso porque o rapaz se sagrou campeão brasileiro de MMA no torneio
Shooto Brasil 84, considerado um
dos mais importantes do país.
O campeonato foi realizado dia
26 de maio no Rio de Janeiro e a
vitória chegou para Lucas no segundo round,
quando ele conseguiu finalizar o oponente Paulo
Ricardo Silva com uma
chave de braço. Mesmo
em seu primeiro campeonato nacional, pela academia Nova União (do
mestre Dedé Pederneiras
e do lutador José Aldo),
Lucas conta que o momento da luta
foi tranquilo. “Eu sabia o que estava fazendo e havia treinado muito
por aquele momento”, conta.
Filho de Éder Gusmão – um preparador físico, mestre de capoeira
e amante das artes marciais –, Lucas aprendeu a gostar da luta desde
cedo. Antes do MMA, ele passou
por vários esportes, como a capoeira e o jiu-jitsu, e disputou campeonatos mundiais até se encontrar
naquilo que reúne “o melhor dos
dois mundos”.

Aos 5 anos ele começou a treinar MMA após assistir uma luta
com seu pai na TV. Aos 12, já tinha ganhado medalhas e conquistado campeonatos. Aliás, a carreira
promissora também se apresentava
em outros esportes, como o boxe
– esporte com o qual também foi
campeão.
O caminho do rapaz também foi
marcado pelo apoio de grandes atletas. Por exemplo: seus primeiros
treinos foram com Rafael “Feijão”,
ex-lutador de UFC, que, na época,
dava aulas de MMA em Várzea
Grande. Com o atleta, Lucas treinava todos os dias e foi atraído pela
vontade de se mudar para o Rio de
Janeiro.
“Desde moleque, vir
para o Rio de Janeiro
era um sonho. Eu sempre quis isso para mim.
Mas não é fácil vir, o
custo de vida é muito alto. Se eu pudesse,
teria vindo antes. Mas
tive calma, paciência, e
fui treinando”, revelou.
“Foi preciso paciência
durante o processo”, completou.
Segundo ele, seu pai era o responsável por mantê-lo com os “pés no
chão”, mas também incentivá-lo.
A oportunidade do Rio de Janeiro chegou com a ajuda do também
lutador de MMA Pedro Falcão, que
se tornou amigo de seu pai quando
esteve em Cuiabá para disputar um
campeonato. Por meio de Falcão,
Lucas recebeu a oportunidade de
treinar na Academia Nova União
com mestre André Pederneiras, em
agosto de 2017. O lutador experien-

te também chegou a apadrinhar o
rapaz, que ainda tem uma longa carreira pela frente.
“A Nova União é um sonho”,
conta. Na academia também se encontram grandes nomes do MMA,
como Renan Barão, Ismael Marmota e José Aldo. Aliás, Lucas, que é
grande fã do agora colega de treino,
conta que mal acreditava quando o

viu na academia pela primeira vez.
Após a experiência de um mês
no semestre passado, Lucas terminou o Ensino Médio em uma escola
de Várzea Grande, onde mora sua
família, e embarcou de vez para o
Rio de Janeiro. Hoje, a rotina do
rapaz é intensa, com treinos exaustivos, dietas e exames, tudo compreendendo a preparação para os

maiores campeonatos.
O próximo projeto de Lucas
é internacional: ele sonha em ser
representante não apenas de Mato
Grosso, mas do Brasil. Para isso,
também busca novos patrocinadores, uma vez que hoje é apoiado
apenas pela loja Lupo do Várzea
Grande Shopping e a DS Distribuidora de Suplementos.
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ESTUDANTE RODRIGO

Causa-mortis segue sem esclarecimento
Jovem estava desaparecido e a família realizava buscas pelo estudante, que acabou sendo encontrado morto por um caseiro
Por Jefferson Oliveira

Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense, em Cuiabá, para analisar a hipótese de a
morte ter ocorrido pelo uso de drogas.
O corpo de Rodrigo foi localizado pelo caseiro da família no fundo da chácara em estado de putrefacção. A Polícia Civil iniciou as
investigações ainda no local.

A

causa morte do estudante de direito Rodrigo Henrique de Abreu
Caiado, de 23, ainda segue sem
solução por parte da policia. O
jovem havia desaparecido e foi
encontrado morto em uma chácara
no bairro Dauri Riva, município de Sinop (500
km de Cuiabá).
Conforme a Gerência Regional da polícia
de Sinop, a necropsia não detectou lesões no
corpo, além de não ter encontrado fraturas de
ossos, por arma branca ou por arma de fogo. O
corpo de Rodrigo foi encontrado em avançado
estado de decomposição.
O delegado Carlos Eduardo Muniz dos
Santos, responsável pelo inquérito policial, já
ouviu oito testemunhas sobre o caso da morte
do estudante que antes de ser encontrado morto estava em uma festa com amigos, na chácara que pertence a sua família.
O delegado explicou que as testemunhas

O caso

foram ouvidas, mas ainda aguarda parecer final da Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) para concluir as investigações. A
identificação de Rodrigo foi feita por meio da

comparação entre as impressões digitais coletadas da vítima com as do prontuário civil.
Material biológico da vítima foi extraído
para a realização de exame toxicológico na

Familiares do estudante realizaram uma
campanha nas redes sociais desde terça-feira
(12) no intuito de localizar o jovem que foi
visto pela última vez às 23h do dia 11. Desde
então se iniciou a busca para localizar Rodrigo, porém sem sucesso.
Informações apontam que o jovem era
usuário de drogas e que uma overdose pode
ter causado a morte. A Polícia Civil instaurou
inquérito para apurar o caso. Amigos que estavam na chácara com Rodrigo quando acontecia a festa na segunda-feira serão ouvidos
pelo delegado responsável pelo caso. Rodrigo
cursava direito na Fasipe.

QUEIMA DE ARQUIVO

CRIME PASSIONAL

Três corpos são localizados em
outra fazenda de Mato Grosso

Missionário é morto e enrolado
em tapete pela própria esposa

O

proprietário de uma fazenda
localizada entre os municípios de
Itanhangá e Tapurah (475 e 445
km de Cuiabá, respectivamente)
acionou a Polícia Civil na tarde
de domingo (17) ao encontrar três corpos
em estado de decomposição jogados em sua
propriedade.
De acordo com as informações locais, o
proprietário caminhava pelo local quando, ao
se aproximar nos fundos da fazenda, encontrou os três corpos com os pés e mãos amarrados, além de visível estado de putrefacção.
A Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil do município de Itanhangá, se fez
presente na cena do crime e a Perícia Oficial
de Identificação Técnica (Politec) foi chamada ao local para realizar os procedimentos
cabíveis para liberar o corpo ao Instituto
Médico Legal (IML).

U

Peritos identificaram que as vítimas
foram mortas há aproximadamente uma semana, porém só o exame de necropsia identificará as causas. A Polícia Civil já instaurou
inquérito e faz buscas para identificar o autor
(ou autores) do triplo homicídio.

INTERCEPTADO

Avião com quase meia tonelada
de coca é apreendido pela PF

U

ma aeronave com 420 quilos de
cloridato de cocaína foi interceptada em Denise, a 209 km de Cuiabá,
que aconteceu nesta quarta-feira
(20). A apreensão é fruto de ação
conjunta entre o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), a Polícia Federal (PF), o Centro
Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e
a Polícia Militar.
De acordo com as informações iniciais, a
polícia recebeu a denúncia sobre a droga que
seria encaminhada para o Porto de Santos
e em seguida levada para a Europa. Com a
ação conjunto foi possível interceptar a aeronave em uma pista clandestina na região
da fronteira com a Bolívia.
Não consta registro de roubo ou furto da
aeronave; segundo o prefixo, o avião pertence a uma pessoa identificada como João
Paulo, do Aeroclube de Poços de Caldas (MG).
O suspeito baleado durante a ação policial foi encaminhado a um hospital para

m missionário evangélico identificado como Paulo Sérgio Soares
Seriano, 49, foi morto e teve o corpo encontrado com as mãos e pés
amarrados e enrolado no tapete
da sala no domingo (17) em uma residência
no bairro Jardim Liberdade, na cidade de
Rondonópolis (212 km de Cuiabá).
De acordo com as informações locais, a
filha do missionário, juntamente com o genro, ao chegar ao imóvel, encontrou o corpo
de Paulo e acionou a polícia. A PM, ao chegar
ao endereço solicitado,
constatou a veracidade
dos fatos e uma equipe do
Corpo de Bombeiros atestou o óbito do missionário
evangélico, que atuava em
uma igreja no bairro Jardim Buriti.
De acordo com o genro
de Paulo, a companheira do
missionário teria confessado o crime a ele e a principal suspeita, que tem 47
anos, foi detida e encaminhada à Polícia Civil para
prestar esclarecimentos.

A Perícia Oficial de Identificação Técnica
(Politec) se fez presente e identificou que a
vítima foi enforcada com a própria gravata. O
corpo de Paulo foi encaminhado ao Instituto
Médico legal (IML).
A Polícia Civil instaurou inquérito para
apurar o caso. Moradores relataram que o
casal morava no bairro há aproximadamente 30 anos e nunca demonstrou ter algum
problema conjugal. A informação é de que a
suspeita faz uso de medicamento controlado
desde que um filho do casal morreu.

OUSADIA

Ladrão obriga mulher a fazer
sexo oral na frente do marido

U

atendimento médico. Além da droga, duas
armas foram apreendidas na ação. O material apreendido foi encaminhado à Polícia
Federal de Cáceres (225 km de Cuiabá) para
serem tomadas as medidas cabíveis e fazer
a lavratura do flagrante.

m crime de violento atentado ao
pudor e tentativa de roubo foi
registrado na madrugada de segunda-feira (18), em uma residência no
bairro Novos Campos, no município
de Sorriso (398 km de Cuiabá). Após invadir
a casa, um criminoso obrigou uma mulher
a praticar sexo oral nele. O ato ocorreu sob
ameaça e na frente do marido da vítima.
De acordo com as informações contidas
no boletim de ocorrência, o casal estava dormindo na residência quando a mulher ouviu
um barulho no imóvel e foi checar o que
acontecia, sendo surpreendida pelo ladrão

que estava armado com uma faca.
A mulher foi obrigada a ir ao quarto onde
o marido dormia, então o criminoso obrigou
a vítima de 21 anos a praticar sexo oral nele
enquanto o marido dela ficou encostado na
parede e ameaçado com a faca.
Em determinado momento do crime, a faca
do ladrão caiu, e a mulher rapidamente chutou
o objeto para debaixo de uma mesa no quarto
e o marido dela entrou em luta corporal com
o criminoso que foi rendido.
A PM foi acionada e prendeu em flagrante
o criminoso, de 19 anos. A Polícia Civil passa
a investigar o caso.

O RETORNO

Homem-aranha é preso ao furtar apartamento de professor

O

jovem Jackson Luiz de Oliveira
Santos, 34, foi preso na madrugada desta quarta-feira (20) ao
tentar furtar um apartamento
localizado no bairro Bandeirantes, em Cuiabá. O ladrão foi detido dentro do imóvel
depois de escalar o prédio sem nenhum
tipo de apoio.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima acionou a Polícia Militar por

volta das 3h da manhã e informou que havia
detido um ladrão que havia invadido o seu
imóvel localizado no 4º andar do Residencial
Bandeirantes.
A Polícia Militar imediatamente foi até o
local e encontrou Jackson preso. Em conversa
com a vítima, esta relatou que estava dormindo quando ouviu um barulho e ao se levantar
para ver do que se tratava encontrou o jovem
e o segurou.

O ladrão explicou aos
militares que utilizou as caixas de ar-condicionado para
escalar o prédio e invadir o
apartamento pela janela do
banheiro. Diante dos fatos,
o jovem foi encaminhado à
Central de Flagrantes para
serem tomadas as medidas
cabíveis.
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FIQUE LIGADO!

Concurso da Polícia Federal tem 500 vagas
Polícia Federal abriu inscrições para concurso público com salários iniciais de R$ 11 mil para agente, escrivão e papiloscopista

APRESENTA:

Da Assessoria

F

oi divulgado na última semana o
edital do concurso público para a
Polícia Federal, com um total de
500 vagas de nível superior. Os
salários são de R$ 11.983,26 para
agente, escrivão e papiloscopista e de R$ 22.672,48 para perito criminal e
delegado. A Cespe/UNB é a organizadora do
concurso.
Serão disponibilizadas vagas nos estados
do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima
e Tocantins e em unidades de fronteira. As inscrições devem ser feitas pelo site http://www.
cespe.unb.br/concursos/pf_18/, de 19 de junho
a 2 de julho. As taxas são de R$ 180 para agente, escrivão e papiloscopista e R$ 250 para perito e delegado.
Confira as distribuição das vagas e cargos
do concurso: 180 vagas para agente; 150 vagas para delegado; 80 vagas para escrivão;
60 vagas para perito criminal; 30 vagas para
papiloscopista.
Os candidatos a escrivão, agente e papiloscopista devem ter curso superior em nível de
graduação em qualquer área. Para delegado é
exigido diploma de bacharel em direito e comprovação de três anos de atividade jurídica ou
policial.
A primeira etapa do concurso público destina-se à admissão à matrícula no Curso de
Formação Profissional e abrangerá as seguintes fases:
- prova objetiva, prova discursiva e exame
de aptidão física, para todos os cargos;
- prova oral, somente para o cargo de

delegado;
- prova prática de digitação, somente para
o cargo de escrivão;
- avaliação médica e psicológica para todos os cargos;
- avaliação de títulos, somente para os cargos de delegado e perito criminal.
A segunda etapa do concurso público consistirá de Curso de Formação Profissional, de
responsabilidade da Academia Nacional de
Polícia, e será realizado no Distrito Federal,
podendo ser desenvolvidas atividades, a critério da administração, em qualquer unidade da
Federação.
A ordem de classificação obtida no Curso
de Formação Profissional será rigorosamente
obedecida para efeitos de escolha de lotação
para todos os candidatos.
A prova objetiva, a prova discursiva, o exame de aptidão física, a prova prática de digitação, a avaliação médica, a avaliação psicológica, a avaliação de títulos, o procedimento de
heteroidentificação dos candidatos negros e a
perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência serão realizadas em todas
as capitais e no Distrito Federal.
Na data provável de 9 de agosto de 2018,
será publicado no Diário Oficial da União e
divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pf_18,
edital que informará a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização das
provas.
A prova oral, aplicada apenas para o cargo
de delegado de Polícia Federal, será realizada
somente em Brasília. As provas objetiva e discursiva, exceto para o cargo de delegado, terão
a duração de 5 horas e serão aplicadas na data
provável de 19 de agosto, no turno da tarde.
Para o cargo de delegado, a prova objetiva terá a duração de 4 horas e será aplicada
na data provável de 19 de agosto, no turno da
manhã. A prova discursiva terá a duração de 4
horas e será aplicada na mesma data, no turno
da tarde.

ARTIGO

A garantia no Código de Defesa
do Consumidor

DESAFIOS PARA A JURISPRUDÊNCIA

Crimes cibernéticos dão
prejuízo de US$ 22 bilhões
Por STJ*

O
O

Código de Defesa do Consumidor
diminui os abusos praticados contra
os consumidores, sendo a garantia do
produto ou serviço uma das formas
de proteção.
O Código de Defesa do Consumidor foi
criado em 1990 com objetivo de diminuir os
abusos praticados contra os consumidores,
criando proteções para a parte mais vulnerável. Uma dessas proteções estabelecidas é
a garantia do produto ou serviço.
O Código prevê que identificado o vício
do produto ou serviço o consumidor poderá
pleitear a reparação e deverá exercer o seu
direito de reclamar a garantia dentro de 30
dias se o produto/serviço for durável ou 90
dias se o produto/serviço for não durável.
Importante esclarecer que considera vício
do produto toda falha que torne o produto
ou serviço impróprio ou inadequado ao consumo, já os serviços são viciados quando se
apresentarem inadequados para os fins que
deles se esperam ou não atendem às normas
regulamentares.
A Fundação ProCon de São Paulo considera
produto não duráveis “aqueles que se esgotam
ao primeiro uso ou em pouco tempo após a
aquisição, ou seja, aqueles são naturalmente
destruídos na sua utilização” e produtos duráveis aqueles que “não são necessariamente
destruídos pelo consumo. O que pode ocorrer
é o desgaste natural com a sua utilização,
portanto, caracterizam-se por ter vida útil
não passageira”. Os prazos acima mencionados iniciam-se a partir do recebimento do
produto (vício aparente). Entretanto, muitas
vezes, o vício é considerado oculto, ou seja,
apenas se manifesta a partir da utilização ou

fruição do produto. Nesses casos, a contagem
do prazo se inicia não do recebimento, mas
sim no momento em que se identifica o vício.
Os prazos de 30 dias para produtos/serviços não duráveis e de 90 dias para produtos/
serviços duráveis tratam da garantia legal e
não da contratual. Assim, havendo garantia
convencional (prevista em contrato) os prazos acima mencionados (30 e 90 dias) só se
iniciarão após o término da garantia fornecida contratualmente (garantia contratual +
garantia legal).
Identificado o vício e feita a reclamação
ao fornecedor, este terá o direito de repará-lo
no prazo máximo de 30 dias, caso o vício não
seja corrigido o consumidor poderá optar
pela substituição total ou parte do produto,
restituição imediata da quantia paga (corrigida monetariamente) ou o abatimento
proporcional do preço. No caso de serviço,
o consumidor poderá exigir a reexecução
dos serviços, sem custo adicional e, quando
cabível, a restituição imediata da quantia paga
(corrida e prejuízo de perdas e danos) ou o
abatimento proporcional do preço.
Feita a reclamação e efetuada a manutenção, o produto ou serviço deve ter nova
garantia de mais 30 ou 90 dias a depender de
ser produto durável ou não durável.
Importante atentar que o artigo 26 do CDC
admite suspender o prazo para exercício do
direito de ação por vícios do produto com a reclamação do consumidor perante o fornecedor
até que haja uma resposta negativa efetiva
por parte do fornecedor ou a manutenção do
produto ou serviço.
Por Escritório Bernardo & Neves

s crimes cibernéticos no Brasil afetam anualmente cerca de 62 milhões
de pessoas e causam prejuízo de US$
22 bilhões, de acordo com estudo
divulgado no início de 2018 pela empresa de
segurança virtual Symantec.
Segundo o especialista em segurança da
informação do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) Antonio Horácio Boa Sorte, os riscos
estão relacionados principalmente à forma
como o usuário faz uso da tecnologia. “Obter
conhecimento a respeito do assunto ainda é a
melhor forma de evitar ser vítima”, afirmou.
Para aumentar a segurança enquanto navega na internet, Antonio Horácio aconselha
evitar redes wifi gratuitas (em restaurantes,
por exemplo); utilizar, quando disponível, navegação anônima, por meio de anonymizers
ou de outras opções disponibilizadas pelos
navegadores; e ter cuidado no uso de cookies,
pois eles podem servir para rastrear e manter
as preferências de navegação do internauta.
Além de sempre manter o antivírus atualizado também nos dispositivos móveis, como o
celular, é fundamental, segundo o especialista,
que o usuário seja cuidadoso ao acessar sites
de comércio eletrônico, sempre verificando se
a página utiliza conexão segura.
Outras importantes dicas são usar apenas
programas originais e nas versões mais recentes e ser cauteloso ao acessar a internet
em locais públicos.
O uso cada vez mais intenso e diversificado

da internet vem abrindo caminhos para a prática de novas fraudes, ou para novas formas de
cometimento de velhos crimes, em casos nem
sempre fáceis de enquadrar no ordenamento
jurídico. O Superior Tribunal de Justiça (STJ)
tem sido acionado para apresentar a correta
interpretação das normas infraconstitucionais
em relação aos ilícitos praticados pela rede.
Mensagens
O STJ tem adotado a tese de que é ilícita a
prova obtida diretamente dos dados armazenados no celular do acusado. A jurisprudência do
tribunal entende que são inválidas mensagens
de texto, SMS e conversas por meio de aplicativos como o WhatsApp obtidas diretamente pela
polícia no momento da prisão em flagrante,
sem prévia autorização judicial.
No caso analisado (AgRg no RHC 92.801),
policiais civis acessaram as mensagens que
apareciam no WhatsApp do celular do acusado
no momento da prisão em flagrante, sem autorização judicial. Para a Quinta Turma, a prova
obtida tornou-se ilícita e teve de ser retirada
dos autos, bem como os outros elementos probatórios derivados diretamente dela.
Segundo o ministro que relatou o caso, Felix
Fischer, os dados armazenados nos celulares
decorrentes de envio ou recebimento de dados
via mensagens SMS, programas ou aplicativos
de troca de mensagens, ou mesmo por correio
eletrônico, dizem respeito à intimidade e à
vida privada do indivíduo, sendo, portanto,
invioláveis, nos termos do artigo 5°, X, da
Constituição Federal.
*Adaptado
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Por Anna Maria Ribeiro Costa

TERRA BRASILIS

aminhar passou a ser a palavra pra
saber viver mais, com qualidade e
fisicamente ativo.
Durante anos foi revelada pelos
urbanistas dando maior atenção aos
estudos de viabilidade aos sistemas viários e modais sobre trilhos.
Com o crescimento das cidades a atenção
aos trabalhadores pedestres teve preocupação
da ocupação no caminho do ir e vir. A calçada foi
pensada melhor na sua praticidade e facilitando
os seus usuários diários.
A modalidade a pé e a acessibilidade que durante muitas décadas era inesquecível aumentaram a preocupação do caminhar das pessoas.
Foram criadas muitas campanhas para que as
calçadas sejam respeitadas pelos empreiteiros,

Anna é doutora em História,
etnógrafa e filatelista.
cultura@circuitomt.com.br
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reconceitos sempre existiram:
raciais, contra a emancipação
da mulher, a questão de gênero.
Meghan Makle e Harry foram
discriminados, com comentários sexistas e racistas, quando anunciaram
seu noivado.
Rachel Meghan Makle, 36 anos, divorciada, feminista, atriz, ativista e blogueira, autodeclarada mestiça, tornou-se duquesa de
Sussex ao casar-se com o príncipe britânico.
O casamento badaladíssimo da plebeia, marcado pela cultura negra, quebrou tradições.
Um coral evangélico, composto por afrodescendentes, liderado por Keren; Gibson entoou a música Stand By My, interpretada por

www.facebook.com/arqedmilsoneid

Uma assistente social
negra no Castelo de
Buckingham
Ben e King. A cerimônia também contou com
a homilia do reverendo Michael Bruce, que
citou trechos sobre o poder do amor, de Martin Luter King; um violão solo do primeiro jovem músico negro a ganhar o prêmio da BBC.
Para além do pomposo dia, alguém parou
para pensar quem seria o responsável pela
criação que fez da princesa uma mulher corajosa? A tarefa é de Doria Loyce Ragland,
uma assistente social, de 61 anos. Meghan
declarou em várias entrevistas a importância
de sua mãe em sua vida e em sua formação
cidadã. Pierre Bourdieu explica que toda relação social nada mais é do que uma construção histórica apreendida, não resta dúvida
que toda luta, aprendida com os preconceitos vividos por ambas e pela representatividade de negras que conquistaram seus espaços. Foi Doria quem a acompanhou no trajeto
de carro até à igreja, um papel reservado ao
pai da noiva.
Meghan é porta-voz de causas minoritárias; é representante da história de seus
ancestrais. O casamento real foi mais do que
um casamento do príncipe com a plebeia, foi
a abertura de portas de um novo tempo, quebrou padrões sociais e de toda a hegemonia
social imposta. A família Meghan representa
o oposto do padrão conservador da Coroa
britânica, é o retrato da miscigenação que o
mundo é.
Doria Loyce Ragland
não tem nada a fazer no
Palácio de Buckingham.
Mas pode direcionar o
olhar da realeza britânica aos negros dos bairros
periféricos londrinos que
clamam por ações sociais
mais pontuais.

Jhulia Cleópatra Silva
Rodrigues Galdino,
Aluna do curso de Serviço Social do Univag
Centro Universitário

Por Theresa Piraja

FENG-SHUI

construtores e aos órgãos públicos aprovadores
destes projetos de execuções. Nunca esqueça que
o pedestre não é o freio e sim um cidadão trabalhador da cidade.
Como vivemos numa cidade que está se aproximando dos seus 300 anos de fundação, nos
confrontamos com inúmeras tipologias de calçadas. No Centro Histórico instituído pelo Iphan
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), as ruas e calçadas mais estreitas são efeitos de uma época quando transitar não era tão
preocupante como nos dias de hoje.
Atualmente temos que ficar atentos sobre
onde estar pisando, as diversas variações das larguras, alturas de elevação, materiais utilizados, o
desrespeito à acessibilidade com rampas, o mobiliário urbano a exemplo de orelhões, lixeiras,
bancos, entulhos, placas, floreiras e vasos, abrigos de táxis, pontos de ônibus, postes de iluminação, bancas de vendas e muito mais que pode
impedir a passagem e atrapalhar o pedestre. A
sua conservação é motivo de assumir até grandes
riscos como ser atropelados.
Nossos percursos de pedestres foram interrompidos por mais uma vez por transporte mais
ativo e eficiente à população. Contudo, os cortes
e retiradas de calçadas e imóveis são extinguidos,
sem conclusão. Fica uma cicatriz para a cidade e
para tapar essa ferida completamos em canteiros onde nossas lágrimas têm um lugar para se
lamentar.

Theresa é arquiteta, consultora
de Feng Shui e pregadora oficial
de quadros de amigos
fengshui@circuitomt.com.br
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uem vive em harmonia com
seus próprios sentimentos e
os toma como direção a seguir
jamais se engana. Os sentimentos verdadeiros, aqueles vindos do coração, sabem exatamente de tudo
a seu respeito e sobre o que desejam, o que
sonham e aonde querem chegar. Para que
possam absorver uma ideia ou uma vontade,
não as coloquem em conflito com a mente,
sempre as levem ao coração. A mente sempre vai defender suas ideias e vontades como
proteção, ela quer ter o poder sobre você. As
ideias e crenças têm vida, são animadas e
vibram. Somos um conjunto de muitas forças. Este
conjunto de forças tem que
ser gerado com harmonia.
Harmonia dentro de si e
nos ambientes em que trabalham e moram. O conjunto de forças composto
dentro de si é chamado de
inspiração, é ela que organiza todas as coisas de
forma equilibrada. Se conseguirem seguir sua inspiração interior que vem vos
alertando através de sensações, estarão sempre em
harmonia. Se o contrário

Por Wania Monteiro de Arruda

Edmilson é arquiteto
e festeiro oficial da
Praça Popular
cultura@circuitomt.com.br

Canteiros de
lágrimas

NUTRITIVA

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

are um minutinho e leia este texto:
Está ansioso? Saiba que de
20 a 40% dos casos de ansiedade têm um fator genético importante e que os outros 60 a 80%
podemos determinar através de nosso estilo
de vida. O próprio estresse é um grande vilão
que nos “empurra” para escolhas alimentares erradas e nos faz perder massa muscular
e acumular gordura abdominal. Isso ocorre
porque em momentos de estresse o corpo
se prepara para “lutar ou fugir” e, para isso,
precisa fornecer rapidamente energia para
o cérebro e para os músculos, na forma de
glicose. Assim, o corpo libera os chamados
“hormônios do estresse” (cortisol, adrenalina e noradrenalina), que estimulam essa
“queima” de massa muscular, porque o cérebro não pode ser privado de glicose e precisa
comandar as reações do corpo. Se o estresse permanece, a
glicose gerada e não consumida (porque ninguém lutou ou
fugiu correndo), para não ser
desperdiçada, é transformada
em gordura e se acumula na
barriga. Paralelo a isso, quando o cortisol aumenta muito, a
serotonina cai e o corpo tenta
se equilibrar “pedindo” carboidratos (para dar energia e
poupar os músculos) e é aí o
ponto em que o estresse nos
faz comer demais ou comer
coisas que em outro momento não comeríamos, como do-

Mente que
fica pipocando
pensamento
for, estiverem sempre discordando e analisando ou questionando, vão estar em desacordo com seu coração, isto é, com os seus
desejos, e nada se realizará. Deem sempre
atenção ao seu sentimento diante de qualquer situação ou pessoa. O universo é como
uma grande empresa funcional, aonde todos
representam o seu papel. Para cada setor
tem trabalhador de acordo com sua função.
E o que vemos por aí são pessoas desejando
que saiamos de nossas funções para executar as que é de outros. A palavra e ação do
universo são funcionalidade e harmonia. E
se não acontecer estas duas coisas, nada será
possível. Comecem de novo a ler desde o início, de uma forma em que as palavras penetrem e entrem no seu ser. Abram-se às sensações interiores e as sintam. Se deseja ser
ajudado, cumpra o que te cabe, realizando o
que veio fazer no seu setor, somente assim
poderá receber o que deseja. Não fique pipocando pensamentos de lá pra cá. A energia
tem um fluxo e é isto que faço nos ambientes:
determino o caminhar deste fluxo. Se vocês
distorcerem, ou melhor, não definirem o que
querem, pipocando com pensamentos saindo deste fluxo, estarão sempre a nadar... nadar, e cuidado para não morrer na praia.

Ansiedade sob o
olhar da Nutrição
ces ou chocolate, por exemplo. A sensação
de fome, quando ficamos muitas horas sem
comer e a hipoglicemia reativa (causada por
refeições com muito carboidrato, geralmente carboidratos refinados, como aquele biscoitinho no meio da manhã ou da tarde, por
exemplo), disparam em nosso corpo reações
muito semelhantes às desencadeadas pelo
estresse e faz o corpo se preparar para lutar
ou fugir. Tais reações geram um círculo vicioso. O resultado é ganho de peso, principalmente na região abdominal, arrependimento
e culpa por ter comido, e mais ansiedade.
Para minimizar esse quadro, use diariamente probióticos que são bactérias boas para
manter o nosso intestino saudável. Controle
o índice glicêmico das suas refeições não comendo farinhas brancas e açúcares e acrescente fibras como chia, linhaça, sementes de
abóbora, gergelim etc. Inclua gorduras boas
como óleo de abacate, de gergelim, azeite
extravirgem, óleo de coco para cozinhar os
alimentos. Inclua boas fontes de triptofano para estimular o aumento da serotonina
(prazer e saciedade), pode ser um chocolate
85% de cacau. Faça do seu jantar a sua última refeição e na ceia tome apenas um chá de
mulungu ou camomila ou erva-cidreira sem
adoçar. Durma e acorde cedo. Faça um bom
lanche da tarde às 17h ou 18h com proteínas
tipo omelete ou um sanduíche com queijo de
búfala e tomate-cereja ou sardinha ou de carne moída ou frango com pão rico em fibras.
Faça atividade física com regularidade. Não
seja ansioso, seja feliz.

CIRCUITOMATOGROSSO

CULTURA EM CIRCUITO PG 2

CUIABÁ, 21 A 27 DE JUNHO DE 2018

garimpo cultural
Por Luiz Marchetti
TÂNIA PARDO >

www.circuitomt.com.br

Você pode participar do Garimpo Cultural submetendo
sugestões para o seu evento, sua pesquisa artística, livros
ou oficinas. Mande para marchetti@circuitomt.com.br
FLOR RIBEIRINHA >
O Misc (Museu da Imagem e do Som Lázaro Papazian)
apresenta diversas exposições em suas salas, uma delas é uma
homenagem aos 25 anos do tradicional grupo folclórico Flor Ribeirinha, de Cuiabá. São fotos, textos, figurinos e vídeos que registram
a participação do Flor Ribeirinha em eventos pelo Brasil e pelo
mundo. A exposição segue até meados de julho. Entrada franca.

CADEIRA DE BALANÇO

Por Carlinhos Alves Corrêa

Não perca neste sábado e domingo às 20h a
apresentação do
grupo de dança
COMADANÇA.
Será no Salão
Social do Sesc
Arsenal. É um
espetáculo de
dança com diferentes momentos
de intimidades,
permeados por pessoas aparentemente comuns na sociedade, que
se revelam por meio de uma partitura gestual sutil, minuciosa, e
dançam. Aparentemente utilizam o mesmo espaço e percebem
distintas subjetividades, como cada um as percorre, vê e ouve e vive
outra vez. Ingressos R$ 15 e R$ 7,50 (meia) R$ 5 (trabalhador do
comércio de bens, serviços e turismo). Retirar ingresso com uma
hora de antecedência. INFO: (65) 3616 6900

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

Festa de fé
Já pronta na alma cuiabana um silêncio que
gira em tons dos nossos imaginários e que chega até Deus. Com as mãos firmes, pegamos o
santo terço, louvamos a Maria, a mãe de Jesus e
da igreja, dia 22 celebramos a suntuosa festa de
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, da secular
Igreja Senhor dos Passos, no Centro Histórico
de Cuiabá. Fomos tocados por Nossa Senhora
para ser o seu Rei, Rainha Adaises Mendes de
Figueiredo, festeira de honra Edna Tita de Almeida Magalhães. Sempre somos tocados para
servir a Deus, à igreja e aos necessitados com
amor. Convidamos para que o povo de Deus
faça essa caminhada com Maria, nos tríduos
dos dias 19 a 21 de junho, às 11h, já no dia 22
de junho a partir das 19h, Santa Missa, procissão pelas ruas em torno do Centro Histórico
da igreja. Para os apreciadores da boa mesa de
gastronomia regional teremos barracas de comidas típicas e doces, a tradicional quermesse
será em torno da Igreja Senhor dos Passos. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nosso porto
seguro, invocamos seu auxílio com amor filial!
Gente hospitaleira
Eta gente hospitaleira! Já dizia o matuto:
“pode ser uma pessoas que chega, a gente carinha ele, agradece ele”; outros não têm esse
dom. Eu já penso que todo mundo é amigo,
deve ser. Se o Senhor deu comigo, eu também
dou com o Senhor. Se o Senhor quer dar assistência comigo, estou pronto para receber. Esse
é perfil do povo cuiabano humano, hospitaleiro, caridoso, predicados esses que em nenhum
lugar do mundo a gente encontra. Essa alma
de gente de luz e humana mostra que um povo
dominou, quase chegando aos 300 anos da nossa querida Cuiabá. É verdade... não sabíamos o
que era maldade porque vivemos num clima de

ARABIAN LOUNGE >

O PROCESSO >

Anote na agenda: na terça 3 de julho, o filme “O Processo”
será projetado pela primeira vez em Cuiabá. O
filme de Maria Augusta
Ramos retrata um marco
histórico na política brasileira, o impeachment
da ex-presidente Dilma
Rousseff.
"O Processo" oferece
um olhar pelos bastidores
do julgamento que culminou no impeachment em
31 de agosto de 2016. O
filme testemunha a profunda crise política e o
colapso das instituições
democráticas no país. Será
no Cine Teatro Cuiabá, às
19:30hs. INFO: (65) 2129
3848 e 99635 3486

paz, sob proteção do nosso Padroeiro Senhor
Bom Jesus de Cuiabá. Uma cidade encantadora
pela sua fé, fatos, lendas, que encanta qualquer
visitante com um rio que a cerca, o rio Cuiabá, dele saíram vários cantos que trouxeram
à cidade o progresso, onde, do espelho dessas
águas sob a evaporação, brota o calor – humano
cuiabano. Essa é a minha querida Cuiabá, que
apresento àqueles que ainda não a conhecem.

Saias AlvorOçadas
Como diz a música “Levanta, sacode a poeira,
dá volta por cima’’, assim as bocas pintadas da
Grande Cuiabá e de todo o Estado de Mato Grosso
deverão ser tocadas pelo dom da sabedoria para
concorrer neste pleito de 2018. Para muitos eleitores a representação da classe feminina neste
pleito seria de suma importância para os eleitores terem a opção em dar os votos neste pleito.
Saias Alvoraçadas, elas são festivas, confiantes,
cheias de novas ideias, são elas que sobem nos
palanques dos comícios, fazem arrastões, viajam
à procura de votos e visitam a casa por casa e
bairro por bairro, com largos sorrisos conquistam a confiança da população. Neste manifesto de
mulheres em pauta para concorrer, já começam
a aparecer como fortíssimas candidatas neste
pleito nomes como o da juíza Selma Arruda, Serys
Slhessarenko, entre outras bocas pintadas que
poderão aparecer no cenário público.
Agora é aguardar outubro e, em seguida, abraçar as vencedoras. Desejamos que ali cheguem
com o mesmo espírito de luta com que batalham
pela eleição.
E viva a Democracia!

A Casa do Parque convida a todos para esta noite incrível
com a bailarina Nathasha
Said, uma das
melhores profissionais do
Estado, encantando a
plateia com
véus, espada e
castiçal. Vale a
pena conferir
o charme e a
precisão desta
apresentação
enquanto vocês saboreiam
um vinho, na
sexta 22 de junho às 21h30.
INFO: (65)
3365 4789 e
98116 8083

Por João Manteufel Jr.

NO CORPO OUTRA VEZ >

Por meio do edital Circula MT, numa realização da Secretaria de
Estado de Cultura de
MT, a cantora, compositora e instrumentista
Karola Nunes circula
por três cidades com
o show autoral SOMOS
SOM, que estreou em
Cuiabá em 2015. Tendo passado por Sorriso
e Sinop, Rondonópolis
será a última cidade
da turnê. Natural de
Rondonópolis, a cantora preparou um supershow e convidou
outras duas artistas
da terra, Pacha Ana
e Nega Lu, para brindarem o final desse
processo. No Espaço
Casario – Rondonópolis, no sábado 23 de
junho às 19h. INFO:
(66) 3411 5324

CALDO CULTURAL

A artista plástica trabalha e vive em Rondonópolis, mas suas
obras foram premiadas em diversos países. Tânia Pardo, além de
preocupação ecológica em seu tema principal, costuma apresentar
performances em que pinta com os dedos suas telas. Você está
convidado para sua exposição ‘Ainda há Tempo?’ na Galeria do Sesc
Rondonópolis. A expo abre nesta quinta 21 de junho às 19h e fica
em cartaz até 11 de agosto, com entrada franca. Confira. Escolas
que queiram agendar uma visita devem entrar em contato pelo
telefone. INFO: (66)3411 5173.

SHOW SOMOS SOM >

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

f

ico imaginando a loucura que deve
ser o vestiário da Seleção brasileira.
– Ródney... rápido! Rápido! Rápido! Pega o laquê e ajeita direito esse
topete!
– Xi, Ney... Só tem tomada 110v e
o meu secador é só 220. Alguém pode emprestar
um secador 220 pra eu terminar o topete da nossa grande estrela?
– Não tem problema, pode usar o meu – solta
Ricky, cabelereiro de Bob Firmino.
Chega apressado o técnico Tite, interrompendo a conversa.
– Gente. Precisamos externar alguns fatos.
Faltam cinco minutos para terminar o intervalo.

Bastidores

Apreensão toma conta de todos.
Tiago Silva, vendo a situação, começa a chorar. Vai aos prantos.
– O cabelo do Neymar! O cabelo do Neymar!
Ney vê seu capitão aos berros, se revolta e
grita com Tite às lágrimas:
– Como posso pensar em jogo se nem o meu
cabelo eu consigo arrumar, como??????
Wiliam e Marcelo estão esticando seus cabelos com as mãos até que Marcelo avisa:
– Gente! Libera o espelho! Libera o espelho!
Para aliviar, Alisson, com o topete quase terminado, começa a cantar Thiaguinho.
– Olha nos meus olhos / Lê a minha mente /
Vai que de repente a gente tá pensando igual /
No sofá da sala / Energia surreal...
Numa prova de que o brasileiro é o terceiro
país mais ignorante do mundo, na arquibancada, “comedores” de classe média brasileira
que envergonharam (se é que isso é possível)
ainda mais toda a nação entoam o cântico de
seu alter ego em torno de mulheres russas
acostumadas a serem submissas numa sociedade onde a agressão masculina não é considerada crime:
– Neymar! Chupa buceta! Neymar! Chupa
Buceta!
Enquanto Trump escraviza crianças inocentes, enquanto vendem nosso pré-sal (descoberto por anos de pesquisa e bilhões de dólares)
aos corsários internacionais, toca a sirene do
sinalizando o fim do intervalo. No vestiário, lotado de cabeleireiros, o treinador apenas sorri.
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Exposição: NA MÃO

E

TRIBUTO A JOÃO SEBASTIÃO, NILS

m tempos ainda mais difíceis que os dias atuais para produzir, três artistas plásti-

dentro da mão um presente
dentro da mão um presente guardado
através do passado que é presente
do futuro que o vai ser
dentro da mão um presente tão ﬁrme
tão ﬁrme
na mão junto ao peito
não vá se apagar na tormenta
dentro da mão um presente
ﬁrme, seco, verde ainda
prestes a ser
e já tudo o que há.

cos se entregaram diariamente à fabricação artística em Mato Grosso. Seus dias,
empenhos e afetos foram práticas artísticas que carimbaram a cultura deste lu-

gar. Um negro, uma negra e um homossexual ultrapassaram entraves financeiros, levantaram exposições em galerias e visibilidade na mídia, em livros e na crítica especializada.
Qualquer um deles pode ser facilmente encontrado hoje nos acervos de colecionadores
em Mato Grosso. Suas impressões, alusões, traços, cores e reivindicações decoram as
paredes dos mais altos pés-direitos de Cuiabá. Os três serviram a classe dominante mas
não conquistaram respeito estatal depois que faleceram, nem na comemoração de seus
nomes na memória cultural, muito menos na manutenção de suas obras e ateliês, com

(Poema de Matheus Guménin Barreto, junho de 2018)

Adão Domiciano, Adriano Ferreira
Figueiredo, Albina Santos, Aleixo Cortez,
Amaury Santos, Amilton Martins,
Benedito Nunes, Cherle Pimenta, Diomar
C, Gonçalo Arruda, Izaque Sanches, João
Padilha, João Sebastião, Junne Fontenele,
Julio Cesar, Marlene Kirchesch, Nilson
Pimenta, Olímpio Bezerra, Omar Souto
(GO), Osvaldina Santos, Paty Wolff, Rafael
Lima, Regís Gomes, Rimaro, Rita Ximenes,
Rosylene Pinto, Rodrigo Sávio, Ruth
Albernaz, Sitó, Tânia Pardo, Valdivino
Miranda, Valques Pimenta, Vanusa Brito,
Vicente Paulo e Waldomiro de Deus (GO)
Convidam a todos para a exposição-tributo na Casa do Parque.

Vamos todos prestigiar na quarta 27 de junho às 19h na Casa do Parque a vernissage d
Osvaldina Santos. Você está convidado!

Nilson Pimenta
De Nilson guardo tempo de crescer lá fora juntos. Tinha temperamento de roça. Se
você vinha com o fubá, lá estava ele com o mingau a degustar. Mas não tinha pressa
no vagar, ia construindo, sua vida é sua ARTE. Assim como sua obra cheia de pequenos
detalhes era também sua
composição do SER Bem-humorado que fazia brincadeira de tudo, até
dos aborrecimentos. Era lúdico por natureza.
Quem presta atenção em sua obra encontra sempre cenas que nos fazem
sorrir. Até mesmo em temas sérios
como derrubadas ou queimadas
há detalhes tipo um cachorrinho fazendo caca tranquilo no
meio do alvoroço. Seu ego
não era de alarde do que
fazia trabalhando e recebia as recompensas como
um retorno natural do
trabalho que realizou. Ficou na história da ARTE
BRASILEIRA e no coração
dos amigos e alunos uma
saudade in�inita. Nunca
pensei que ele iria partir
tão cedo. Estávamos envolvidos juntos num projeto
do nosso marchand ROBERTO
RUDGEIRO. No dia em que partiu �iquei meio lesa. Não consegui
ir me despedir.
ROSYLENE PINTO
(Artista plástica Vitória Basaia)

A insígnia em João Sebastião

Importa entender que o que vou escrever é abrir o
fenômenos que estão lançados na obra de João Seba
secreto vou encontrar o cerne da tarefa heroica do art
a um sonho, ou
Dentr
reita
o
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O JUNTO AO PEITO

CULTURA

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

SON PIMENTA E OSVALDINA SANTOS
a qualidade que merecem. Um outro elo comum neste trio é o emprego destes artistas
como ARTE-EDUCADORES, compartilhando inventividade. João, Nilson e Osvaldina forneciam cursos sobre as técnicas que conheciam e indicavam possibilidades de
mercado para os aprendizes. São incontestavelmente profissionais fundamentais para
a época que vivemos como artistas influentes, com suas preocupações e olhares. A
memória, o conhecimento da produção destes nossos artistas precisam ser disseminados em exposições permanentes, curadorias futuras e projetos governamentais. Estes
são nossos vultosos criadores. Com narrativas autorais, abordagens e técnicas diferentes
estabeleceram uma série de admiradores, alunos e amigos que neste mês de junho se
juntam num tributo em forma de exposição, na Galeria da Casa do Parque.

Memória é, antes de tudo, produção de futuro. Não se vai ao passado. Inexiste o resgate
do tempo que passou. Desse ponto de vista,
nenhum tempo se perdeu. Não existe tempo perdido. Assim, memória é produção de
sentido que aponta pra frente e, para isso,
assume a conexão com algo que passou,
mas que, principalmente, existiu. Quando
eu digo que algo aconteceu, estou construindo um sentido, busco frisar um fato, estabelecer um acontecimento. Nilson, Osvaldina e João. Não apenas intérpretes de um
tempo mas construtores deste. Observar e
celebrar as obras desses artistas é perceber
a atuação do movimento de artes plásticas
que ganhou corpo no Museu de Arte e Cultura Popular, como também visualizar como
sujeitos que se encontravam às margens da
cultura artística passaram a estabelecer
um recorte temático. Colocaram cores, formas e um gestual político atualizado. Por
isso serão sempre lembrados: são produtos
do seu tempo, pois o viveram de maneira
intensa. Talvez, mais do que ter vivido, eles
�izeram/teceram o seu tempo, que é também o nosso.
(Luiz Gustavo Lima, professor e pesquisador)

EXPOSIÇÃO: NA MÃO JUNTO AO PEITO
TRIBUTO A JOÃO SEBASTIÃO, NILSON
PIMENTA E OSVALDINA SANTOS
Vernissage na quarta 27 de junho às 19h
Galeria da Casa do Parque
Entrada franca
INFO: (65) 3365 4789 e 98116 8083

da Exposição: NA MÃO JUNTO AO PEITO - Tributo a João Sebastião, Nilson Pimenta e

os olhos com espírito e mirar bem os emblemas ou
astião. E ao descortinar as imagens, ao descerrar o
tista/metamorfose. O núcleo da obra pode pertencer
uma estrutura imaginada.
ro da moldura semiótica a primeira e principal empada é a qualidade rara de ver o que está diante dos
olhos da sensibilidade, como se apresenta (conforme
a�irma Peirce), não sendo substituída por nenhuma interpretação. Esta é a competência do artista que vê em sua mente, em seu fazer as cores,
os traços da natureza como elas são. Assim
para apreensão da pintura de João Sebastião
o poder observacional que ele capta do natural corresponde ao prazer desejado.
Todas as capturas de frutas, folhas
mixadas com as folhas completam a imagem maior do SER/João metamorfoseado
no ESTAR/Onça.
Assim neste artista a percepção se realiza “com o corpo” pela via da sua existência em um mundo que é temporal e
espacial, e não apenas por ele (corpo) ou
apenas pelo estar/mente Onça.
Em João Sebastião o que torna maior sua
obra é a possibilidade de mesclar a metamorfose com a gênese do ato criador, assim
desmisti�icando qualquer interpretação outsider.
(Escritora Marília Beatriz Figueiredo Leite)

Osvaldina Santos
Ela era pequenina mas brava como um leão. Tinha uma garra danada em tudo que
fazia. Tinha em si um tiquinho de cada modalidade da expressão artística. Era poeta
e também sabia interpretar. Na arte do pincel era uma contadora de histórias em cor,
em cada quadro ela tinha um
conto para relatar. Já tinha pra mais de cinquenta
quando resolveu fazer Universidade de
Educação Artística, não porque precisava pois era ótima educadora.
Ninguém a segurava quando
ela se decidia, tinha um humor oscilante próprio de
mulher de luta – que teve
que enfrentar várias
intempéries na vida.
Se orgulhava de ser
atrevida e ter chegado aonde chegou tanto na ARTE como na
vida. Foi mulher de
fibra. Criou os filhos,
como ela mesma dizia: BEM E PRO BEM...
Tenho cá na minha
memória afetiva risos...
versos... pinturas. E seu
amor pelo ateliê! Ai de
quem ali tocasse sem sua
permissão! Era o mesmo que
chamar pra briga.
(Artista plástica Vitória Basaia)
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esta semana compartilho com os irmãos um texto da autoria de meu filho
Flávio Mattos, em que o mesmo versa
sobre os Pontos Cantados, que são na
verdade as canções ritualísticas da
Umbanda. Com vocês:
A Umbanda por excelência traz em sua trajetória o uso do poder do verbo, hoje expresso
claramente sob a égide dos conhecidos Pontos
Cantados. Contudo, muito se perdeu sobre a sacralidade desse instrumento de movimentação
de forças, de modo que a louvação veio a confundir-se com a raiz.
Podemos compreender o Ponto de Louvação
como a tentativa de atingir o potencial que apenas um Ponto de Raiz é capaz de produzir, assim
sendo, não é de se estranhar a imensa quantidade desses primeiros por aí, todavia, vale destacar
que um não faz o outro menos importante, mas,
estimo em dizer, há de se compreender a função
de cada um.
Um ponto de louvação comumente é escrito
por um ser encarnado por conta própria, como
em um desejo de alcançar o sagrado, carregando
consigo seu percurso pessoal na construção da
letra... É o profano tentando elevar-se ao Sagrado. Já no Ponto de Raiz, temos o Sagrado vindo
de encontro ao profano, como uma possibilidade
de transformação daqueles que ainda estão em
planos mais densos.
O Ponto de Raiz é trazido pelas entidades as
quais ao cantarem manifestam as mais variadas

Por José Carlos Branco

REFLEXÃO DA ALMA

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

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

d

ando a paz, ofertando a paz, restabelecendo a paz entre os homens.
Nós temos a grande oportunidade
de servir na caridade e devemos
saltear os acontecimentos, percebendo que muitos somos nós chamados para
o lavore e tantas vezes nos fazemos de ouvidos
moucos porque não nos é conveniente e, quando nos sentimos enfraquecidos ao longo do caminho, aí nós nos colocamos fervorosos na fé,
genuflexos e meditamos pedindo, e Dio misericordioso nos atende.
Mas devíamos nos encorajar sabendo que o
propósito de estarmos aqui é único, o do aprimoramento da centelha Divina esquecida em
nossa intimidade. Temos, como comentavam
todos, o grande instrumento: a mediunidade,
que é o bálsamo, o remédio que fecha e cura todas as chagas da humanidade, quando colocada
à disposição de Jesus servindo no bem.
Não temos mais o tempo para perder, não
devemos mais passar uma hora sequer sem o
envio de um pensamento positivista à humanidade que sofre, e me pergunto: deverei ser fanático? Deverei então ser carola? Não, devemos
ser cristãos, porque em todos os instantes Jesus
tem-nos em seu pensamento amparando-nos,
socorrendo-nos e nós que temos o Mestre Jesus
como guia, como exemplo e modelo, devemos
fazer tal e qual.
A todo instante, é momento de dirigirmos os
pensamentos a quem quer que seja, onde esti-

Por Jacqueline Haddad

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

Pontos Cantados
na Umbanda
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Por Cristian Siqueira
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Jacqueline Vieira Haddad é
Advogada, Gestora de
Internacionalização, Imigração e
Cuiabana
jackieinlondon@hotmail.com

sso mesmo, desde o dia 03/06/2018 cidadãos brasileiros não precisam mais tirar o
visto no consulado para viajar aos Emirados Árabes e outros destinos como Dubai
e Abu Dhabi. Isso só foi possível após um
acordo que determina a isenção mútua de visto
entre os dois países para portadores de passaporte comum.
Os visitantes, para fins de negócio ou turismo, vão poder entrar, sair ou transitar pelo país
durante 90 dias, a cada período de 12 meses.
A única exigência é apresentar um passaporte
com pelo menos seis meses de validade.
É importante deixar claro que cidadãos de
alguns países podem retirar o visto quando chegam ao aeroporto, porém isto não se aplica mais
a brasileiros, exceto para visto de trânsito.
Como em muitos países na Europa, para a
solicitação do visto de turismo nos Emirados
Árabes, agora é preciso ter um patrocinados
(sponsor) lá do país que irá visitar. Parece estranho, mas é simples.
Antigamente era necessário fazer a solicitação ao consulado ou à embaixada no Brasil,
porém com a nova regra de reciprocidade na entradas e saídas, companhia aéreas dos Emirados
Árabes (como Emirates e Etihad), o hotel aonde
você vai se hospedar e agências de viagem podem ser seu patrocinador e fazer o pedido do
visto. Ou seja, os patrocinadores ficam responsáveis pelos visitantes enquanto durar a estadia
no país.
Como proceder: companhias aéreas – o
pedido pode ser feito diretamente no site da
companhia. Basta acessar a área da reserva e
fazer a solicitação; hotéis – vai para Dubai por
outra companhia que não seja Emirates nem
Etihad? Sem problemas! Basta checar se o hotel
escolhido oferece o serviço de emissão de visto
e qual o custo. Feito isso, siga as instruções do
hotel, que geralmente se limitam a enviar por

Restabelecendo
a paz entre os
homens
ver, e se assim nós praticarmos perceberemos
que a nossa mente, o psiquismo estará pronto
num estalar de dedos se posicionando como
uma grande máquina propulsora de energia vital, renovadora aos enfermos da alma e do físico,
neste planeta.
Sabemos da importância da grandiosidade
desses instrumentos que a nós foram confiados.
Já estamos conquistando escalas superiores no
aprendizado do domínio do psiquismo, já temos
até as bolas de cristal, como disse José, mas o
que não sabemos é que com estas bolas é trabalho, é fruto da força do psiquismo individual
de cada trabalhador aqui, é a preparação, é o
condicionamento deste potencial que cada um
tem, que se forma num grande átomo energético para ser doado e substituir aquela mazela da
célula espiritual de quem estamos socorrendo.
É muito simples o entendimento, o que temos será doado e a forma de doação é através
do psiquismo, e o psiquismo tem que estar preparado, condicionado para que no momento
que for solicitado nós estejamos aptos para nos
doarmos nesse trabalho.
Ao transpormos energias positivas ao próximo, estaremos praticando grande ato de amor
e caridade.
		
MONSENHOR GREGÓRIO
Mensagem Psicofonada por: Monsenhor
Gregório (espírito)
Do Livro: “Por Amor: Eles Voltaram!...”.
De Nosso Grupo Mediúnico: “Mente e Luz”

Sem visto para os
Emirados Árabes
fax ou e-mail as cópias dos documentos necessários e fazer o pagamento da tarifa; agências
de turismo – é a forma mais barata. Na internet você encontra muitas opções baratas, basta
comparar os preços, já que as agências cobram
uma taxa muito alta pelo serviço. É sempre bom
pechinchar já que muitas vezes nos pacotes adicionamos passeios ou outro serviço. E, claro, são
“habibs”, gostam de negociar, certo!
Documentos necessários: basta preencher
o formulário enviado pelo patrocinador, juntamente com as taxas a serem pagas e os demais
documentos; cópia das primeiras páginas do
passaporte (a validade deve ser de no mínimo
seis meses), cópia das passagens de ida e volta;
cópia da reserva no hotel de permanência em
Dubai ou outra cidade dos Emirados Árabes e
seguro de viagem (não é tão comum esse pedido) e encaminhar tudo via e-mail.
Seu processo será enviado para análise ao
Ministério de Imigração dos Emirados Árabes
e após sete dias úteis o seu patrocinador lhe
enviará uma autorização de entrada no país.
Este documento deverá ser impresso e apresentada, caso solicitado, pela companhia aérea
no embarque e às autoridades de imigração no
aeroporto em Dubai ou outra cidade de entrada.
Cada patrocinador pode ter um formulário diferente, mas não se preocupe.
Visto de trânsito - Quem vai permanecer
por até 96 horas em Dubai pode solicitar visto
de trânsito, que é muito simples de ser feito.
Para isso, as condições são: ter passaporte válido por no mínimo seis meses, ter passagens
aéreas compradas para um terceiro destino, ou
seja, a viagem não pode ter Dubai como destino
final, ter comprovante de estada em hotel confirmado nos Emirados Árabes. Passageiros da
Etihad Airways terão entrada facilitada em Abu
Dhabi com a criação de um guichê exclusivo no
terminal 3 para quem precisar de um visto de
trânsito, válido para quem ficará de 4 horas até
96 horas no destino. O custo é de US$ 80. Os viajantes também poderão utilizar o novo guichê
para solicitar a mudança do visto de trânsito
para o visto de turista, caso desejem permanecer mais tempo em Abu Dhabi. Já no caso de
Dubai, passageiros brasileiros que ficarão entre
oito horas e quatro dias no emirado também podem solicitar o visto de trânsito ao chegarem ao
Aeroporto Internacional, mediante a comprovação de viagem para outra localidade partindo do
aeroporto. Além dos Emirados Árabes, Catar e
outros 79 países também estão na lista de permitidos para essa modalidade.
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ara fechar a “Trilogia do Retrato”
(composta pelos livros Telefone
sem fio e Bocejo), a dupla Ilan
Brenman e Renato Moriconi aca-

Por Iracema Borges

ba de lançar Caras Animalescas, um livro que
mantém o humor e a ousadia dos anteriores,
apostando na inteligência e perspicácia dos
leitores. A capa encara com olhar de ciclope
e “crina moicana punk rock”. A sombra do
rosto, em fundo vermelho, ajuda a decifrar
aquela semelhança que a gente não sabe de
onde vem: é o focinho de um cavalo! A pergunta da primeira dupla de páginas guia o
olhar do leitor ao longo de todo o livro: “vocês já repararam que existem pessoas que se
parecem com alguns animais?”. Reparar bem
é essencial para ler este álbum.
Como nos demais títulos da trilogia, a leitura do todo não exclui a das partes e viceversa. A diferença é que Caras Animalescas
não é um livro-imagem como os outros dois.
Neste terceiro livro, figura e fundo compõem
uma imagem acompanhada de um
“texto-legenda” que reforça o tom lúdico da proposta de adivinhar o animal escondido em cada personagem.
Lembrando uma brincadeira muito comum entre as crianças (“fulana
tem cara de...”), o texto se repete na
mesma fórmula rimada ao longo de
todas as páginas. A combinação sonora no final das sílabas ajuda a antecipar o animal que combina com
cada nome. Impressos com letra
bastão palito, em caixa-alta, os versos parecem escritos caprichosa e
discretamente à mão, com o objetivo
de não ofuscar a grandiloquência das
ilustrações.
Pode-se dizer que o texto afirma
com rimas, apelidos e neologismos, o
que a ilustração sugere em sombras,
cores e tipos. Os “Srs. & Sras.” apresentados têm apelidos afáveis, como
Maricota ou Ninoca, ou nomes pouco usuais como Deodata, Abelardo e
Abdala. São muitas as possibilidades
de estabelecer relações e cruzar referências. Nada excede e há margem
para outras invenções.

O que você ganha
não planejando?

VIDA INTERIOR

ALA JOVEM

Por Rosemar Coenga

Autor e ilustrador
e seus livros
brincantes

www.circuitomt.com.br

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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recisamos falar sobre planejamento, ou a falta dele. Você já
planejou a sua semana que está
terminando ou a próxima? O que
te impede de planejar? O que
você GANHA não planejando? Pois é, quando
faço essa pergunta, meus clientes e alunos me
olham como se eu tivesse dito uma bobagem
enorme! Como assim, ganho? Eu SÓ perco! Eu
já falo sobre isso há bastante tempo, mas parece
que a maioria esquece, sim, todos só temos um
comportamento porque ganhamos algo, e no
caso de comportamentos que rotulamos como
negativos nosso consciente se nega a olhar pra

isso, mas sempre há um ganho, por isso continuamos com ele. A parte mais fácil é começar a
olhar para o que se perde, faça uma lista com, de
um lado o que GANHO, e do outro, o que PERCO.
Perdemos saúde, resultados, oportunidades,
autoestima, reconhecimento, dinheiro etc. Mas
existe um ganho extremamente alto, que identifico em muitas pessoas, sem julgamento, a falta
de planejamento nos traz liberdade. Sim, faço o
que quero, na hora que quero. Muitas pessoas
quando estão em relacionamentos sufocantes,
infelizes no trabalho, ou outros cenários, precisam desse ganho para sobreviver, mas chega um
tempo que ele vai ficando pequeno demais, e daí
vem aquela voz interna cochichando no nosso
ouvido: poxa perdi dinheiro não comprando
com antecedência, vou ter que desmarcar o
compromisso porque não vi que já tinha outro
marcado, meu filho precisa de mim e me sinto
exausto quando chego em casa. Olhar para cada
semana e escolher com sabedoria, preciso de lazer, preciso ler mais, tem duas semanas que não
faço atividade física, tenho gasto muito tempo
nas redes sociais ou, o pior de tudo, mas já estamos em julho? Nunca estivemos tão sós. Nunca estivemos tão ocupados. Precisamos olhar
pra isso o mais rápido possível, como já disse o
Mujica: “O que gastamos é tempo de vida, para
comprar o que não levamos desta vida”. Que tal
iniciar hoje? Fique bem.

ANS - n° 34208-4

Guia médico
2ª via de boletos
Carteirinha
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Minha doc megatalentosa,
responsável por aperfeiçoar a funcionalidade do meu
rosto e também por me
deixar mais bonita, Mara
Kenia Dier, em temporada
em Buenos Aires. Ela é
odontóloga, especializada
em harmonização orofacial. Sigam na no Instagram: @marakeniadier

www.anamariabianchini.com.br
instagram: @anamaria_bianchini

Roupa Nova confirma show em Cuiabá
dia 20 de julho
Está confirmado: Roupa Nova volta a Cuiabá no
dia 20 de julho e os ingressos já estão à venda. A
banda, com mais de 30 anos de carreira, e com os integrantes originais na sua formação, vai se apresentar
no Centro de Eventos do Pantanal.
O primeiro lote de ingressos pode ser adquirido na
Casa de Festas do Goiabeiras Shopping ou do Pantanal
Shopping. Também há ingresso à venda no Quiosque
Mexe o Doce, no Shopping Popular. Há opção da compra online pelo site @techtickets.com.br
Foram liberadas as mesas no setor A, B e C – frente,
meio e final do mezanino –, além da Área Vip. Neste
primeiro lote o pagamento pode ser feito em duas
vezes sem juros no cartão.
O ingresso na Área Vip, neste primeiro lote, custa
R$ 150,00 (inteira) e a meia-entrada, R$ 75,00. As
mesas (4 lugares cada) saem por R$ 800,00, R$
1.200,00 e R$ 1.600,00, dependendo da localização.
A dica é comprar os ingressos nos postos de venda
autorizados e evitar falsificações.
... eles cantam a pura realidade em poesia:
"Quando a paixão não dá certo
Não há porque me culpar
Eu não me permito chorar
Já não vai adiantar
E recomeço do zero sem reclamar...". Que assim
seja, sempre!

Marta Nunes, coaching de mulheres,
especializada em
empoderamento delas,
está gravando, sob a
direção e supervisão
da ZFComunicação,
vários vídeos sobre
temas nos quais é
especialista. Em breve
conto mais. Gente
competente e proativa
na nossa sociedade eu
conto por aqui!

Laura Queiroz é formada em Educação
Física e atua como personal trainer. É,
também, candidata no concurso Rainha
do Futebol Amador Peladão. Jovem,
dedicada e perfeccionista, tem um corpo
absolutamente perfeito. Minha personal é
show!

Elas são lindas, bemnascidas e bem criadas,
filhas da querida Carla
Garcia Borges, ficaram
ainda mais lindas – sim, foi
possível – graças ao talento
do meu amigo-estilista
Jhosemar Correa, que fez
sob medida os vestidos das
mais velhas – nas pontas
da foto – Manuela e Isabela.
No meio, a fofa Catarina.
Perfeição define!

Muito bom gosto nas peças da
Intimissimi. É uma marca de
lingeries italiana e vai inaugurar loja no Shopping Estação no
dia 4 de setembro. Contando os
dias...

Ai ai, adoro mesmo falar de gente que esquenta
o meu coração, e nesta foto ele chega a pegar
fogo de tanto amor pelos meus amigos-amados
Fernando Baracat e Marcos Correa, já em ponto
de bala para curtirem a Feijoada de Inverno
2018. Vai ser lindo, seus lindos!

Festa de São Benedito resgata tradição da viola caipira com
show nacional

Pantanal Shopping lança aplicativo

Praticar exercícios regularmente é ótimo para manter o
corpo saudável. Porém, atividades físicas extenuantes
e de longa duração causam a liberação de hormônios
do estresse como cortisol e adrenalina, que lesionam
as células do sistema imunológico. Um educador físico
pode avaliar e orientar a intensidade e quantidade de
exercícios mais adequada para o seu corpo. Unimed
#esseéoplano!

Primeiro shopping de Mato Grosso a disponibilizar a
ferramenta, o Pantanal Shopping lança o seu aplicativo
oficial com um visual moderno e navegação intuitiva. O
objetivo é trazer comodidade, incentivar as ações de relacionamento entre as lojas e os frequentadores, além de
proporcionar ainda mais conveniência e praticidade com
informações instantâneas para o cliente. Quem baixar o
aplicativo, que está disponível gratuitamente para smartphones dos sistemas iOS e Android, poderá aproveitar
funcionalidades, como pagamento do estacionamento pelo
celular, compra de ingressos de cinema, receber notificações
com promoções e ofertas exclusivas, além do lembrete de
vaga, que ajuda os esquecidos a não perderem o próprio
carro. Parabéns Pantanal! Modernidade é o que há!

Em meio a versos tão singelos, eles levam o seu canto, seus amores e – é claro
– as mais ricas melodias da música brasileira pela longa estrada da vida. Tanto
que no dia 30 de junho os músicos da Orquestra de Violas – Cultura Caipira de
Valinhos aterrissam em solo mato-grossense para uma apresentação repleta de
bons sentimentos na Festa de São Benedito, em Cuiabá.
A fé e devoção ao Santo Padroeiro de Cuiabá, São Benedito, irá movimentar
milhares de mato-grossenses. No dia 28 de junho terão início as celebrações da
tradicional Festa de São Benedito da Igreja Nossa Senhora do Rosário e Capela
São Benedito.
A programação segue até o dia 1º de julho com diversas atividades – entre elas,
missas pela madrugada, procissões, apresentações culturais e feira gastronômica,
que dispõe de comidas típicas regionais.
Parabéns à Rainha Cecília Fortes e ao Rei Niuan Ribeiro. Festa linda!

Pura verdade...
"Uma das coisas boas da música é que quando ela te ‘toca’ você não sente dor."
Bob Marley
... sábio mestre! Boa quinta, boa semana amigos-leitores. Um beijo!

