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Não é bala nem doce, é droga

Depositphotos

A reportagem do Circuito Mato Grosso resolveu mergulhar fundo no
mundo das novas drogas sintéticas, como MDMA e outras anfetaminas,
e das mais antigas também, como LSD e ecstasy. Chamadas por nomes
de personagens heroicos dos quadrinhos, animações e cultura pop, a
grande maioria de seus usuários é de pessoas advindas das classes A
e B. As facilidades para adquiri-las são muitas e incluem delivery via
internet e frequentar ambientes de música eletrônica.
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ENTREVISTA DA SEMANA

IMBROGLIO DO TCE

divulgação

Onde estão os processos
dos conselheiros afastados?

Pg.5
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DANÇA DAS CADEIRAS

Muitos caciques e poucas
vagas para 2018
pg.7

Sonia Bone Guajajara
Maranhense nascida na Terra Indígena Arariboia, Sonia
Bone Guajajara tem 44 anos e é uma das candidatas à
copresidência pelo PSOL, ao lado de Guilherme Boulos.
De acordo com ela, não haverá um vice-presidente de
fato, apenas de direito, por força da legislação, já que,
caso consigam vencer, o governo será exercido em pé de
igualdade. O jornal entrevistou Sonia com exclusividade
durante o almoço oferecido a ela pelo partido em uma
casa no Jardim Renascer. A enfermeira também formada
em Letras falou de tudo um pouco – da difícil condição
dos povos autônomos (chamados por nós de “isolados”,
que não mantêm contato com a cultura ocidental) e da
resistência ao avanço das fazendas sobre as terras dos 305
povos indígenas ainda vivos no Brasil.
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NOVO PRONTO-SOCORRO

Governo tem 10 dias para
aparecer com R$ 82 milhões
Pg.7

CONSTELAÇÃO FAMILIAR

Entenda como funciona
esta nova terapia holística
Pan.1

Aberta a Exposição: NA MÃO
JUNTO AO PEITO - TRIBUTO A JOÃO
SEBASTIÃO, OSVALDINA SANTOS E
NILSON PIMENTA
O artista plástico Valques Pimenta tomou a iniciativa.
Resolveu fazer uma homenagem a três artistas, arteeducadores que dedicaram suas vidas à indústria criativa
em Mato Grosso. Esta exposição é um tributo, com peças
de parentes, ex-alunos, artistas profissionais e amadores.
‘NA MÃO JUNTO AO PEITO’ está aberta na CASA DO
PARQUE com entrada franca. Valorize a memória artística
de Mato Grosso prestigiando essa homenagem. INFO: (65)
3365 4789 e 98116 8083.
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A geração que se
ilude com doces

reprodução

entre aspas
“Ter contas aprovadas com inúmeras irregularidades gravíssimas é lamentável, porque os prefeitos, quando cometem uma dessas irregularidades que o
governo cometeu, são penalizados. Muitos têm contas reprovadas.” Presidente

A

s drogas sintéticas têm feito
cada vez mais a cabeça
dos jovens de maior poder
aquisitivo em Mato Grosso. O
que poucos sabem é que essas
substâncias viciam e causam danos à saúde
tanto quanto entorpecentes como cocaína,
maconha e pasta-base.
Na forma de balinhas, pílulas coloridas ou
selinhos com desenhos famosos da pop arte,
o aspecto dessas substâncias é realmente
atrativo. A compra também é facilitada e
pode acontecer pela internet, um alerta aos
pais sobre o que os filhos fazem grudados na
web. E o local de consumo são festas, raves
e outras baladas. Todo universo das drogas
sintéticas parece realmente inofensivo,
porém a realidade está muito longe disso.
O uso do ecstasy, do MDMA e do LSD, os
verdadeiros nomes das “balas e doces”, pode
causar danos cerebrais de longa duração,
afetar a memória e o aprendizado. Também
causam falência dos rins, hemorragias,
psicose e nos casos de overdose, convulsões,
colapso cardiovascular e a morte. Após o
uso e a onda boa, o efeito posterior é pouco
divulgado, porém não menos perigoso.
Por estimular a serotonina, a redução na
taxa desse neurotransmissor pode causar
depressão, tristeza intensa, sentimento de
solidão e levar a pessoa ao suicídio. Foi
para lançar um alerta sobre substâncias
cada vez mais comuns nas apreensões da
polícia de Mato Grosso que dedicamos
nossa reportagem especial para desvendar o
universo dessas substâncias no estado.

da Associação Mato-grossense dos Municípios, Neurilan Fraga (PSD), ao comentar a aprovação
das contas do governo estadual referentes ao exercício 2017 pelo Tribunal de Contas do Estado.

“Quando se termina uma ordinária, você tem que abrir uma sessão para
todos se inscreverem novamente. Então, se não tiver imagem, vai ser difícil
atestar se isso aconteceu. Mas eu pergunto: será que nenhum colega viu que
estava sem quórum para votar?” Deputada estadual Janaina Riva (MDB) ao questionar
suposta irregularidade na votação do Fundo Emergencial de Estabilização Fiscal (FEEF), na
Assembleia Legislativa, por não ter o número de deputados suficientes para iniciar a votação.

“É muito importante que se aumente a arrecadação do Estado. O Estado não
pode depender só do governo federal. Ele tem que ter receita própria e forte.
A economia mato-grossense crescendo forte e gerando receita, essa é a fonte
principal.” Pré-candidato à Presidência da República, ex-ministro da Fazenda e ex-diretor
do Banco Central Henrique Meirelles, ao indicar que os estados vão ter que buscar caminhos
alternativos para aumentar a arrecadação dos impostos, apesar das dificuldades na economia.

“Estou trabalhando para viabilizar minha candidatura e cada dia sinto mais
que a repercussão junto à população é a melhor possível, e isto está nos
convencendo.” Ex-prefeito de Cuiabá e pré-candidato ao governo de Mato Grosso pelo DEM,
Mauro Mendes, disse que o que viabiliza sua campanha é a população.

“Não conseguimos definir, mas deve acontecer até o último dia da primeira
semana de agosto. Até agora a ideia é caminhar com Wellington Fagundes.”
Advogado e presidente do MDB, Francisco Faiad, dizendo que por ora o partido irá apoiar uma
possível candidatura de Wellington Fagundes ao governo, enquanto o prefeito Emanuel afirma
que seguirá fiel aos irmãos Campos.

“O eleitor tem mais informação e está mais crítico. Não dá mais pra subir aqui e trazer conversa
fiada e propostas vazias. Aqui é lugar de mostrar
o que está sendo feito, a partir daquilo que nós
pensamos, sonhamos e realizamos.” Deputado federal
e pré-candidato ao Senado Nilson Leitão ao comentar sobre
o eleitorado nos dias atuais em um encontro partidário realizado em Rondonópolis.

#bombounarede
#ASSÉDIOS NA RÚSSIA
Notícias não tão agradáveis têm sido originadas no Mundial de 2018.
Chamou a atenção os casos de assédio que estão acontecendo por lá. No
início desta semana, uma repórter brasileira do SportTV também sofreu
com assédio ao vivo, quando um rapaz tentou beijá-la. Ela, de pronto,
repreendeu, mas a situação não passou batido. Antes, o comportamento de um grupo de brasileiros também levantou polêmica sobre o tema
após filmarem uma jovem russa dizendo palavras grosseiras em português. Apesar da seriedade do assunto, o ministro do Turismo, Vinícius
Lummertz, minimizou os casos, dizendo que se trata apenas de “pessoas
abobadas passando vergonha”.

fatos da semana

A

carlos alberto tvca

do Comando Regional de Cuiabá
investigavam a venda de armas
ilegais pela internet. O alvo era o
irmão de Carlos Alberto, o rapaz
André Luiz Alves de Oliveira, de
27 anos, que teria oferecido um
revólver, por meio de Whatsapp,
aos militares.
Segundo os autos, naquele
dia, Élcio e o colega da PM Wanderson Saraiva foram à loja de
Carlos Alberto à paisana fazer o
flagrante. No entanto, ao chegarem ao local, a situação não andou como o programado. Segundo acusou o Ministério Público,
os militares teriam sido atraídos
para uma emboscada e, lá, o comerciante Carlos Alberto teria segurado o policial Élcio, com quem
entrou em luta corporal. Com o
militar imobilizado, o suspeito
André Luiz atirou.

O

EFEITO ARARATH

Defesa de conselheiro
afastado do TCE busca reverter
suspensão de aposentadoria

A

defesa do conselheiro
afastado do Tribunal
de Contas do Estado
(TCE) Antônio Joaquim opôs embargos de declaração na decisão
do Supremo Tribunal Federal
(STF) na sexta-feira (22). Os advogados buscam reformar a sentença que negou aposentadoria
do cliente, apesar de o mesmo já
ter anunciado que não mais queria o direito.
Antônio Joaquim é um dos
cinco conselheiros afastados
do Tribunal de Contas (TCE) por
suposto esquema de corrupção
envolvendo obras da Copa de
2014. Na época, Antônio Joaquim queria concorrer às eleições de 2018 e precisava se
aposentar, porque, mesmo estando afastado, ainda era titular
no TCE. No entanto, em razão da

demora no processo, ele desistiu
de se candidatar e solicitou também a interrupção do processo
de aposentadoria.
O pedido foi feito pelo conselheiro em outubro de 2017.
Para ser aprovado, ele precisava do aval do governador Pedro
Taques, que sinalizou de forma
positiva, mas perguntou ao ministro Luiz Fux (do STF) como
aconteceria a aposentadoria
considerando que havia uma
decisão pelo afastamento do
conselheiro. No dia 3 de abril,
portanto, o STF decidiu manter a suspensão do processo de
aposentadoria do conselheiro,
alegando o resguardo da ordem
pública e pelo “risco do servidor
afastado seguir se servindo do
cargo para praticar atividades
ilícitas”.

prefeito de Cuiabá,
Emanuel
Pinheiro
(MDB), tornou a afirmar que vai defender a eleição
do ex-senador Jayme Campos
(DEM) para o Senado. Ele já havia manifestado publicamente a
escolha pessoal e informou que
deverá formalizar o “pedido de
aval” ao partido ainda nesta semana. Para Pinheiro, Jayme é o
político que mais bem representa
a Baixada Cuiabana. “Eu quero a
Baixada Cuiabana na bancada federal, eu quero Cuiabá no Senado
Federal. Jayme como ex-governador, ex-senador, tem a cara da
Baixada, representa muito bem
Cuiabá e eu me dou contemplado, nesses nomes que aí estão,
de ser coerente com meu maior
partido, que é Cuiabá”, afirmou
na tarde de segunda-feira (25).
A formalização do pedido será

feita ao partido e à coligação
independente das composições
apontadas pelo grupo político,
avisou Pinheiro. Acontece, porém, que o MDB compõe o grupo
encabeçado pelo pré-candidato
ao governo Wellington Fagundes
(PR), que tem ainda o PR, PTB,
PSD, PCdoB e PP, e a notícia não
agradou. Isso porque há outros
nomes buscando espaço no Senado Federal, como o do ex-vicegovernador Carlos Fávaro, presidente do PSD. Segundo Emanuel,
a decisão do partido permanece
inalterada, mesmo com sua opinião pessoal. “O nosso candidato
ao governo é Wellington. Ele é
o nosso governador”, pontuou.
Questionado a respeito do outro
candidato ao Senado, o prefeito
desviou: “O Fávaro eu não sei.
Eu sei do Wellington, que é nosso
governador”.
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Emanuel vai formalizar
junto ao MDB apoio a
Jayme para o Senado

Gustavo Duarte

Acusado por homicídio
de policial no CPA 3 é
absolvido em júri
pós mais de 16 horas de julgamento, o
Tribunal do Júri absolveu, na madrugada de quartafeira (27), o comerciante Carlos
Alberto Oliveira Júnior, 31 anos,
pela morte do policial militar Élcio Ramos, de 29 anos. Além da
absolvição, o Júri determinou a
retirada da tornozeleira eletrônica, medida cautelar à qual Júnior foi submetido em dezembro
passado, quando foi solto pela
Justiça. Carlos Alberto era acusado de homicídio, tentativa de
homicídio e porte ilegal de arma,
no caso que aconteceu em agosto
de 2016. A situação trágica envolvendo a morte de um policial
em serviço ficou conhecida como
“o caso do CPA 3”, e aconteceu no
dia 2 de agosto de 2016, quando
policiais do setor de inteligência
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PÉROLAS
APOSENTOU-SE OU NÃO?
A juíza Selma Arruda coleciona polêmicas mesmo,
ou principalmente, depois de se aposentar. Primeiro
foi a questão da escolta – que foi retirada pelo Tribunal de Justiça. Agora, segundo fontes da Coluna,
a ex-juíza ainda estaria utilizando seu antigo e-mail
funcional para envio de correspondências – quando
o praxe é que o mesmo seja cancelado após a aposentadoria. Segundo disseram, os próprios destinatários de suas missivas andam estranhando o fato e
replicando a notícia. Pode isso, Arnaldo?
MIROU PEDRO, ACERTOU JAYME!
O pré-candidato ao governo Mauro Mendes fez
uma declaração em uma de suas andanças pelo
interior que buscava atingir o governador Pedro
Taques, mas que acabou atingindo seu companheiro
de jornada política Jayme Campos. Mauro disse
que “quem não paga salário em dia não tem moral
para cobrar” – disparou em meio a um discurso
repleto de críticas à atual gestão. Talvez ele tenha
esquecido que Jayme quando governador terminou
seu mandato deixando quatro folhas de pagamento
vencidas. Algo que quem viveu aquele momento de
“fome” e quebradeira não esquecerá jamais! Mauro
tem grandes chances, conforme apontam pesquisas,
mas precisa ajustar seu discurso para não dar um
tiro no pé!

devem ser proibidos no Brasil agrotóxicos cuja
avaliação apontem que eles têm “risco inaceitável”. A questão, além de um crime contra a saúde
pública, a Lei do Agrotóxico trouxe à tona outra
questão vergonhosa para Mato Grosso. Dos 18
deputados federais que aprovaram a medida,
quatro eram mato-grossenses.
PIVETTA RECUA OU VAI?
Um dos mistérios das Eleições 2018 é o destino
do ex-prefeito de Lucas do Rio Verde Otaviano
Pivetta (PDT). Ele já foi cotado como candidato
na disputa pelo governo contra Pedro Taques,
vice na chapa com Mauro Mendes (DEM) ou
senador. Apesar de todos conjecturarem a respeito de seu futuro e do deputado estadual Zeca
Viana (PDT) ser uma espécie de porta-voz único
de Pivetta, o próprio até agora não oficializou
nada sobre o seu futuro político em Mato Grosso. A pergunta que não quer calar: será que o
quarto político mais rico do país ficará de fora
da disputa de 2018?

BANCADA DO VENENO
O potencial cancerígeno, a desregulação dos
hormônios, a ativação de mutações e danos ao
aparelho reprodutor são alguns dos pequenos
problemas provocados por nove agrotóxicos
atualmente proibidos pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) e que o Congresso
Nacional pretende liberar. O projeto de lei que
busca flexibilizar esse uso é também conhecido
como a Lei dos Agrotóxicos e propõe que só

A Secretaria de Estado
de Infraestrutura e Logística
(Sinfra) divulgou no Diário
Oficial do Estado o resultado
da habilitação ao processo
nº 3850/2018, com Regime
Diferenciado de Contratação
(RDC) nº 3/2018, que tem
como critério de julgamento
o menor preço oferecido. No
certame em questão, o objeto
foi a contratação de empresa
de engenharia para execução
dos serviços de implantação
e pavimentação do encabeçamento da Ponte sobre o
Rio Teles Pires, localizada
na Rodovia MT-222, trecho:
Sinop - MT-010, com extensão total de 2,17 km. Para
o serviço, foi considerada
habilitada a empresa TCO –
Terraplanagem Centro Oeste
Ltda. -EPP, que ofereceu lance
de R$ 4.678.106. A ata do
resultado está disponível no
site da Sinfra.
R$ 4 milhões para computadores

O Tribunal de Justiça de
Mato Grosso aderiu à Ata de
Registro de Preço nº 56/2017,
do Pregão 48/2017, lançado
pelo Tribunal Regional Federal
da Primeira Região. Com isso,
o órgão vai adquirir 1.500
computadores do tipo “mini
PC” para atender às demandas
do Poder Judiciário. Ao todo

os equipamentos irão custar
R$ 4.042.500 e serão fornecidos pela empresa Positivo
Tecnologia S.A. A íntegra do
ato de adesão e demais documentos encontram-se nos
autos, no Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso.
Pregão para passagens

Um pregão presencial
será aberto no dia 9 de julho,
às 8h, pela Prefeitura Municipal de Marcelândia. O aviso
foi publicado no Diário Oficial
do Estado. Segundo consta no
documento, o objeto do certame é o registro de preço para
futura e eventual contratação
de empresa especializada
em fornecimento de passagens terrestres nacionais,
para atender à demanda do
gabinete do prefeito e das
secretarias municipais de
Marcelândia. O edital completo está disponibilizado no
site do município e na sede
do órgão.
Gases medicinais para
Itiquira

A Prefeitura de Itiquira
torna público que será realizada, no dia 10 de julho, às
8h, a licitação do pregão presencial nº 15/2018, do tipo
menor preço por item, que
tem por objeto o registro de
preços para futura e eventual
contratação de empresas para

CENAS DA CIDADE

Emanoele Daiane

A

conselheira substituta do Tribunal de Contas de Mato Grosso
Jaqueline Jacobsen, que protagonizou o episódio da materialização de notas promissórias em seu gabinete – após cumprimento
de mandado de busca e apreensão pela Polícia Federal, no local
que antes era ocupado pelo conselheiro José Carlos Novelli – teria
feito outra. Fontes desta colunista confidenciaram que após ser
empossada no cargo ela teria tido um ataque de nervos e tirado
todas as imagens de santos que havia no gabinete. Quem assistiu
à cena não deixou de se chocar, ao ver São Francisco, São Bento,
Nossa Senhora Aparecida, dentre outros, sendo literalmente despejados do local. A nomeação da moça como conselheira substituta
há alguns anos também rendeu muitos ruídos entre as bocas de
Matilde do Tribunal. Quem lembra por quê?

Sobe

DESCE

R$ 792,4 milhões foram retirados do PIS/Pasep na primeira
semana.

Três semanas depois do desconto por greve, diesel cai só
R$ 0,43.

Segundo o IBGE, população assalariada com diploma
cresceu 1,6% em 2016, apesar da alta taxa de desemprego e
da predominância de trabalhadores sem nível superior no
mercado de trabalho.

Em 2016, empresas e outras organizações perderam 2,1
milhões de profissionais assalariados.

Governo federal anunciou investimentos de R$ 31 bilhões
para agricultura familiar.

CARTA CONVITE
RDC para pavimentação

DESPEJO SANTO?

Greve de caminhoneiros amplia teto de gastos federais em
R$ 14 bilhões.

as mais comentadas
o fornecimento de cargas de
gases medicinais para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Os
interessados deverão entregar envelope com a proposta
de preços e os documentos
de habilitação até as 8h e
o credenciamento será feito
logo no início da sessão.

que deverão ser destinados
à plantonistas do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com refeições
servidas na unidade da Baixada Cuiabana. A revogação
passa a valer a partir do dia
28 de agosto e o valor do
contrato é de R$ 551.995,20.

R$ 500 mil para refeição

A Secretaria de Estado
de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) torna público
o contrato com a empresa
Comercial de Alimentos Diamante Azul Ltda., no valor de
R$ 373.599,55. O contrato é
oriundo do pregão presencial nº 1/2018, com a ata de
registro de preço nº 1/2018,
para a aquisição de gêneros
alimentícios, para compor a
alimentação escolar do município de São José do Rio Claro.

A Secretaria de Estado
de Saúde divulgou no Diário
Oficial do Estado o extrato do
contrato nº 53/2017, que foi
prorrogado pelo período de
12 meses. Segundo consta
na informação, o objeto é a
contratação da empresa T.N.
Machado para a prestação
de serviços de nutrição e
alimentação para a operacionalização, transporte e distribuição e desenvolvimento,

Alimentação escolar

25/06/2018 - Ex-ministro afirma que MT vai ter
que se virar com dívida pública
Carmem Mesquita: Chupa essa manga, governador
Pedro Malvadeza!
Mari Luce França Herança de Silval Barbosa:
Quem paga é o trabalhador.
25/06/2018 - Mauro diz que o que viabiliza sua
campanha é a população
Roberto Silva Ribeiro Silva Ribeiro: Essa política
tupiniquim não muda. Porque boa parte de interesses econômicos sustenta essa perpetuação de gente
sedenta de poder. E pior é assistir quem as criticava
ferrenhamente um dia hoje desfilar com os que
repudiavam. Coragem, Brasil! Pra dizer não a esse
conservadorismo político e interesses de grupos.
Carlos Henrique: Sai fora de você, arrogante! Não
atende ninguém. E vi quantas pessoas batiam panela na frente de seu gabinete. Cem dias de greve
na saúde e o senhor deixou pessoas morrerem sem
atendimento.
21/06/2018 - Delegado afirma que jogo do bicho reinou em MT por duas décadas
Ana Maria de Araújo: Está de volta a todo vapor.
Vergonha.
Lindomar Alves: ”Reinou?”. Nunca parou e agora
está digitalizado com maquininha e tudo. Tem pra
todos os gostos. Em Goiás e Rio de Janeiro é tudo
online.
Juninho Lopes: Hoje mesmo, embaixo do Rio Negro, tinha uma banca de jogo do bicho. E povo lá
fazendo seu jogo.
Norberto Albino Maffessoni: Mas dava milhares
de empregos, não ficava roubando e nem vivia de
propinas como os deputados. Dos 25 só 18 receberam propina, inclusive o prefeito do paletó, os
vereadores e até os do Tribunal de Contas, governador e secretários.
21/06/2018 - Brasil joga na Rússia e Copa 2014
ainda traz tristeza e decepção
Walfredo Junior Adorno Moura: Ainda vão falar
que foi esse senhor que atrapalhou a construção
do VLT.
Cardoso Vanilse: Seria esse senhor filho da saudosa professora Milene Addor?
Wilmor Luiz Balena Brito: VLT, o maior escândalo
de corrupção da história de Mato Grosso e da capital
do estado, Cuiabá.

União de fé na lavagem da escadaria do Largo do Rosário

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

As drogas que fazem a cabeça d

As drogas sintéticas têm feito cada vez mais a cabeça dos jovens de maior poder aquisitivo.

Celestino Carlos, Jefferson Oliveira e
José Lucas Salvani

E

las geralmente são fáceis de
transportar e não apresentam
cheiro ou sintomas de fácil identificação nos usuários. Porém
em Mato Grosso o seu consumo
e venda têm aumentado nos últimos tempos,
principalmente entre os jovens e público da
classe A. As drogas sintéticas têm entrado na
rota do tráfico no estado, antes dominado
pela maconha, a cocaína e seus derivados.
De aparência inofensiva e até divertida,
essas novas substâncias também têm levado
cada vez mais jovens e adolescentes ao caminho do vício. Poucos sabem, mas as inocentes “balas” e “doces”, como são conhecidas
entre os jovens, têm poder viciante tão grande quanto o de drogas tradicionais, e também
possuem muitas substâncias em comum com
os estigmatizados crack e pasta-base.
Entre as drogas identificadas como sintéticas estão o ecstasy e o LSD (Lysergsäurediethylamid, palavra alemã para a dietilamida do ácido lisérgico). Porém a mais comum
hoje seria uma nova droga feita pela recriação do ecstasy, o MDMA (metilenodioximetanfetamina) que pode ser consumida em gotas, tabletes ou na forma de cristal.
“Alegria, um êxtase, uma sensação de euforia, sabe? Inexplicável. É como se eu tivesse ganhado na Mega Sena”. É assim que se
sente o estudante Eduardo* quando consome
MDMA nas festas que frequenta. Ele explicou com exclusividade ao Circuito Mato
Grosso que já conhecia a droga por meio de
filmes e da própria mídia, mas por conta de
amigos e pela própria curiosidade experimentou o MDMA.
O estudante consome a droga há quase
dois anos, mas se autojustifica dizendo que
não sente necessidade de usar “sempre” o
MDMA. “Quando surge a oportunidade”,
ele explica. “A sensação de euforia, a alegria
momentânea deixa a festa, os lugares muito
melhores, muito mais agradáveis”, completa.
Apesar do longo período de uso, ele nunca usou o MDMA em outra ocasião que não
fosse numa festa, assim como a estudante
G.M.F., quem também a consome há dois
anos. “Eu uso porque eu gosto da sensação
e é muito gostoso usar em festa eletrônica e
ficar fritando”, explica.
A droga presente nas baladas também

já está na rotina da polícia. A Delegacia
de Repressão a Entorpecentes da Polícia
Federal em Mato Grosso já conta com 21
inquéritos policiais relacionados a
apreensões de MDMA, totalizando
1.458 comprimidos. O destino dessas drogas seriam as cidades mais ricas do interior do estado e as baladas
da capital.
Em abril deste ano, a Delegacia Especializada de Entorpecentes
(DRE), da Polícia Judiciária Civil de
Mato Grosso, realizou a maior apreensão desta droga sintética. Mais de
1.000 comprimidos do “novo ecstasy” ou MDMA foram apreendidos
em Cuiabá. A droga estava avaliada
em aproximadamente R$ 100 mil.
Segundo a Polícia Federal, o ecstasy e o LSD são drogas sintéticas
produzidas fora do Brasil cujo uso,
mesmo eventual, causa danos ao cérebro como qualquer entorpecente.
O MDMA consumida em Mato
Grosso também vem de outros países e por ter um dos princípios ativo
do ecstasy tradicional possui efeitos
parecidos: euforia, sensação de bem

-estar, alterações sensoriais, aumento na sensibilidade e no interesse sexual.
Solúvel em água ou álcool, a substância

sintética é diferente da metanfetamina e seus
efeitos são mais moderados e parecidos com o
do LSD (também conhecido como doce), mas
sem tantas alucinações. Eles podem durar, em
média, 8 horas.
Embora jovens realmente considerem a
droga inofensiva, muitos deles já sofrem com
o vício neste tipo de substância. W.A.F. é dependente químico e está prestes a completar 7
meses sem ter contato algum com as drogas.
Ele começou com o álcool aos 9 anos, passando mais tarde pela maconha, cocaína e pasta
-base, durante a década de 80. Entre as drogas
sintéticas ele afirma que não “se identificou”
com o ecstasy. “Eu gostava de tomar LSD, pois
era alucinógeno”, conta em entrevista.
“O êxtase e LSD voltaram com força total,
com o apelido de doce”, conta Gonçalo Agnolon,
consultor e conselheiro em dependência química.
Segundo ele, o “doce” (como é chamado o LSD)
é uma droga que tem um efeito de ﬂashback e
por isso pode dar crise de abstinência entre os
seus usuários. “E, sim, pode causar dependência
e levar a pessoa a ter alucinações, pois a tira da
realidade”, completa.
É importante ressaltar que a droga age de
forma diferente em cada pessoa; vários fatores
podem determinar que uma pessoa vicie. “Às vezes, a pessoa tem uma predisposição e quando
consome a coisa vem à tona”, explica Gonçalo.

INTERNET TORNOU-SE A PORTA DAS DROGAS EM MT

E

ntre os jovens mato-grossenses a
tecnologia é o principal mecanismo para adquirir qualquer tipo
de droga. Basta uma simples pesquisa no Google para ter acesso
a um cardápio completo com uma enorme
variedade de entorpecentes.
O sistema é descarado, os vendedores
chegam a deixar na página o seu contato
de telefone e e-mail. Além disso, há informações detalhadas sobre a quantidade,
imagens do produto e uma tabela de preços.
O interessado pela compra já entra em contato sabendo quanto vai pagar pela droga.
A reportagem do jornal entrou em contato com um vendedor que tem um blogger
para esse comércio na internet. O nosso
objetivo foi simular uma possível compra de
drogas e saber como funciona esse mercado.
Adicionamos o número de contato disponível na internet, o telefone tem DDD (47),

da cidade de Florianópolis, em Santa Catarina.
O vendedor é curto e grosso, em uma
mensagem cordial, pede que ao internauta:
“POR FAVOR, ENTRE EM CONTATO APENAS SE
INTERESSE DE FATO EM ADQUIRIR O PRODUTO DISPENÇO CURIOSOS; SE VOCÊ ESTÁ FIM
DE COMPRAR EU ESTOU A FIM DE VENDER
OK!?”, diz a mensagem na página de vendas
de drogas.
A negociação começa numa conversa do
aplicativo de mensagens do WhatsApp. Foram dois dias de troca de
mensagens, em nosso primeiro contato recebemos a tabela de preços
e outra mensagem com detalhes de
como seria o envio da mercadoria.
A tabela tem 42 tipos de entorpecentes com variação de preços e
quantidades, sendo os mais baratos
os comprimidos verdes, denominados “Charada Verde” (a R$ 7,00) e

Transformers (a R$ 8.00), codinomes para o
esctasy. O selo de LSD, ou “doce”, está entre
as drogas mais caras ofertadas. O vendedor
contatado ofereceu o Hoffman Doble Face a
R$ 310,00, Homer Simpson a R$ 300,00 e
Bike Preto a R$ 330.00.
Para que esses entorpecentes cheguem
ao comprador, é usado o serviço de correspondência oficial dos Correios.
Durante a conversa com o vendedor foi

questionada a possibilidade de a “mercadoria”
ser identificada pelo serviço dos Correios.
Porém, ele garantiu várias vezes que o envio
era totalmente seguro e impossível de ser
identificado.
A simulação e venda foram encerradas com
o recebimento de um boleto bancário para o
pagamento. Algumas informações estavam
borradas, apenas o código era legível e a data
de vencimento.
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E OS DOCES

da juventude bem-nascida de MT

. O que poucos sabem é que elas viciam tanto quanto entorpecentes como cocaína e maconha
CORREIOS RASTREIAM
SUBSTÂNCIAS ILEGAIS
POR RAIOS-X

O

DROGAS SINTÉTICAS JÁ SÃO COMUNS EM OPERAÇÕES E PRISÕES EM MT

s Correios dispõem de um serviço de identificação que detecta
postagem ilícita. O equipamento
de raios-X é usado para realizar
triagem das correspondências
que chegam à Central da Unidade.
Esse mecanismo tem ajudado no combate ao crime de vendas de entorpecentes
via internet. Quando um conteúdo suspeito
é identificado, os Correios comunicam às
autoridades policiais que entram em ação
em flagrante do crime.
Em 2016, os Correios solicitaram a
presença da Polícia Federal (PF) após
identificar que uma mercadoria continha
comprimidos da droga do tipo ecstasy. A
ação ocorreu na cidade de Rondonópolis,
a 218 km de Cuiabá.
Na época, três pessoas foram presas em
flagrante. Diante da suspeita dos Correios,
a PF articulou uma pequena operação e foi
junto com o carteiro simular a entrega da
mercadoria, prendendo o dono da correspondência.
O jornal questionou os Correios para
saber com mais detalhes do combate à venda das drogas sintéticas. A instituição se
manifestou por nota, explicando que para
verificar se os objetos postados estão dentro das normas a empresa conta, em suas
unidades operacionais, com equipamentos
como raios-x e espectrômetro de massa. A
estatal dispõe de profissionais capacitados
para fazer essa triagem.
A fiscalização de objetos postais é realizada em diversos pontos do fluxo postal de
maneira a garantir que objetos com conteúdo proibido e ilícito sejam detectados, e os
órgãos competentes sejam acionados. Além
disso, todas as encomendas são postadas
com a Nota Fiscal ou Declaração de Conteúdo afixada na parte externa, facilitando
a fi scalização pelas Receitas Federais e
Estaduais.

N

a maior apreensão de Mato Grosso
de MDMA, feita em abril pela Delegacia Especializada de Entorpecentes (DRE), da Polícia Judiciária Civil
de Mato Grosso, ocorreu a prisão
em flagrante do suspeito M.F., 36 anos. Ele
era o responsável pelo transporte de mais de
1.000 comprimidos de ecstasy. Questionado,
o suspeito informou que buscou a droga na
cidade de São Paulo para distribuição em
Cuiabá e região.
Já no ano de 2016 mais de 6,4 mil adesivos
de LSD, avaliados em R$ 320 mil, foram apreendidos pela Polícia Judiciária Civil em Sinop
(500 km ao Norte). A ação do Grupo Armado
de Resposta Rápida da Delegacia Regional de
Sinop localizou a droga em poder do DJ Marcos
Vinicius de Souza Santos, 27, e da sua esposa
Ana Carline da Silva, 27.
Segundo a Polícia, o casal promovia festas
em que as drogas sintéticas eram comercializadas. Essa foi a maior apreensão desse tipo
de entorpecente em Sinop.
As investigações iniciaram após investigadores denúncias de que o suspeito havia
recebido uma grande quantidade de adesivos
de LSD e comprimidos de ecstasy. As drogas

seriam comercializadas no evento de música
eletrônica “Under”, que aconteceria no sábado
17 de dezembro. O suspeito seria uma das
atrações da festa, ele iria também trabalhar
como DJ na festa.
Em buscas na residência do casal, no bairro
Recanto dos Pássaros, em Sinop, os investigadores do Garra localizaram 6402 adesivos de
LSD, dentro de uma pasta entre vários papéis.
Também foram apreendidos 38 comprimidos
de ecstasy, escondidos em um livro com páginas cortadas e uma porção de maconha. De
acordo com as investigações, cada adesivo
seria comercializado pelo valor de R$ 50.
Em 2012 a Delegacia Especializada de
Repressão a Entorpecentes realizou a prisão
de Jailson Antônio da Costa, 34, e Neiriman
Justino Cardoso, 37, em um hotel na região do
Coxipó, em Cuiabá, também com comprimidos
de ecstasy.
Neiriman morava na Espanha e já tinha
passagem por tráfico de ecstasy. Os policiais
encontram em poder dos traficantes cerca de
800 comprimidos de ecstasy e 4 mil euros,
o equivalente a R$ 12 mil. Toda a droga está
avaliada em R$ 40 mil. Um comprimido é vendido nas festas pelo valor de 50 a 100 reais,

dependendo do nível dos frequentadores.
Em 2010 a Polícia Militar prendeu o estudante G.F.C., 23, por tráfico de droga sintética
no bairro Baú, em Cuiabá. Na residência do
jovem foram encontrados 67 comprimidos
de ecstasy e uma cartela com 50 adesivos de
LSD que segundo o traficante seriam comercializados em festas de músicas eletrônicas
e em casas noturnas do estado.
O acusado G.F. é filho de um delegado da
Polícia Civil que atuava na cidade de Tangará
da Serra (242 km de Cuiabá). Os militares que
fizeram a prisão do jovem ainda encontraram na casa a quantia de R$ 2.312 mil em
dinheiro, três folhas de cheques de terceiros
que totalizavam R$ 21 mil.
O traficante foi condenado a 2 anos e
11 meses de prisão que foi decretada pela
juíza da 9ª Vara Especializada em Delitos de
Tóxicos, Maria Cristina de Oliveira Simões.
Inicialmente a acusação pretendia que o
jovem pegasse a pena mínima de 5 anos e
10 meses, porém a juíza alegou que o filho
do delegado tinha bons antecedentes e pelo
fato de não participar de organizações criminosas não necessitava de um tempo de
reclusão maior.

DROGAS SINTÉTICAS E SEUS EFEITOS

E

ssas são substâncias sintetizadas em laboratórios clandestinos utilizando substâncias químicas potencializadas.
Algo diferente de substâncias que provêm de ingredientes naturais, como no caso da maconha que é uma planta.
As drogas sintéticas fazem com que os usuários vejam, escutem e sintam coisas que não estão ali realmente, causando alucinações e alterações de percepção. No Brasil, entre as drogas sintéticas mais utilizadas atualmente estão:

LSD: conhecido popularmente como “doce”, o
LSD é fixado em um papel fino que comumente é
colocado sobre a língua ou embaixo dela para que
haja a absorção pela corrente sanguínea.
Embora não tenha cheiro nem sabor, esse papel
não é conhecido como ácido por acaso: ao entrar em
contato com a língua, libera um gosto ácido e deixa
a língua anestesiada por um período.

Maconha sintética, K2 ou Crazy Monkey:
É produzida a partir de uma base formada por plantas
aromáticas (capim moído, ervas finas etc.). Essa base
recebe uma solução líquida de moléculas sintéticas com
atividade farmacológica similar à do tetraidrocanabinol
(THC), o princípio ativo da maconha.
A droga provoca relaxamento, mudança de humor
e alteração de percepção, e pode causar hipotermia e
redução de sensibilidade no corpo. O uso abusivo pode
levar a convulsões e lesões nos rins.

Ecstasy : a famosa “bala” entre
adolescentes e jovens, o ecstasy geralmente é vendido em forma de comprimido, mas também tem a apresentação
em pó. Seu uso deixa a pessoa mais
sociável, eufórica, comunicativa, alegre
e confiante, assim como o consumo de
álcool.
Entre os efeitos colaterais do ecstasy
estão paranoia, taquicardia, sudorese,
desidratação, ranger de dentes, náuseas,
psicose, insônia, perda de visão etc.

Metanfetaminas: amplamente utilizadas por
caminhoneiros, as metanfetaminas deixam o usuário
“ligado” e acordado por longos períodos. Como aceleram
o SNC, aqueles que as utilizam ficam eufóricos sentem
que não precisam dormir e perdem o apetite, sendo inclusive utilizados erroneamente por pessoas que querem
emagrecer.
Em baladas, é também conhecido como “ice”. Entre
os caminhoneiros, é chamado de “rebite”. Essas drogas
podem ser utilizadas em forma de pó (aspirada ou injetada), em forma de comprimidos (via oral) ou em forma
de cristais (fumado). Elas são comercializadas como
medicamento, mas é necessária prescrição médica.

MDMA: pode ser comercializado na forma de gotas, cristais ou até mesmo pó — o que faz com que seja facilmente dissolvido em água e proporcione efeitos psicodélicos com muito
mais rapidez. No organismo, o MDMA age no sistema nervoso
central e causa aumento da liberação dos neurotransmissores
serotonina, dopamina e norepinefrina — responsáveis pelo
prazer, pela motivação e pelo foco.
O cristal alucinógeno que virou febre entre os jovens de
classe média alta tem muitos nomes e alguns “encantos” – não
à toa, a droga sintética passou a ser consumida nos anos 1980
e chegou aos anos 2000 e 2010 como febre. Os efeitos do
MDMA começam a surgir de 20 a 60 minutos após a ingestão
e costumam durar de 4 a 8 horas.
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TCE-MT SOB CUSTÓDIA

Qual o destino dos cinco conselheiros?
Investigados por suposta propina de R$ 53 milhões, cinco conselheiros do Tribunal de Contas estão afastados dos seus cargos
por determinação do STF
Por Allan Pereira

C

om a denúncia do ministro Blairo Maggi enviada do Supremo
Tribunal Federal (STF) para o
Fórum de Cuiabá, as ações envolvendo outros representantes
políticos no âmbito da Operação
Ararath tendem a descer para as instâncias inferiores. É o caso dos cinco conselheiros afastados do Tribunal de Contas do Estado (TCE)
que são investigados por receber suposta propina de R$ 53 milhões do ex-governador Silval Barbosa para aprovar suas contas quando
ocupava a cadeira no Palácio Paiaguás.
Antônio Joaquim, Sérgio Ricardo, José
Novelli, Valter Albano e Waldir Teis foram
afastados do TCE em setembro de 2017, por
determinação do ministro Luiz Fux. No caso
dos conselheiros, os cinco são apontados por
fazerem “vistas grossas” aos gastos do governo estadual com as obras da Copa de 2014. O
cinco teriam recebido R$ 53 milhões em propina do ex-governador Silval Barbosa.
Pesam contra eles acusações de crimes de
corrupção passiva, lavagem de dinheiro, sonegação de renda e organização criminosa. A
denúncia foi baseada na delação do próprio
Silval junto à Procuradoria-Geral da República, na época presidida por Rodrigo Janot, e
homologada por Fux.
Mesmo com a descida da denúncia de Maggi, as investigações dos conselheiros ainda
tramitam entre a Procuradoria-Geral da República e o STF. No entanto, o destino destas
ações pode mudar nas próximas semanas. O
ministro Fux não tem, em tese, mais a competência para conduzir o processo referente à
Ararath. Assim, o caso deve ser remetido ao
Superior Tribunal de Justiça, que é a instância
competente para julgar conselheiros de Tribunais de Contas Estaduais.
A ação tinha subido ao STF por conta da

prerrogativa de foro do ministro Blairo Maggi.
Mas, como os ministros decidiram que Maggi deve perder esse privilégio, a ação contra
os cinco conselheiros do TCE também deve
seguir o mesmo caminho, saindo da competência do STF.
Ao contrário do caso de Maggi, que terá
sua ação remetida para a primeira instância;
no caso dos conselheiros, a ação deve ir para
o Superior Tribunal de Justiça. Isso porque
eles são conselheiros e por isso também têm
direito a foro diferenciado. O fato de terem cometido crimes durante o exercício do cargo é
outro elemento que faz a ação permanecer nos
tribunais de Brasília.
Quando foram afastados, as defesas dos
cinco chegaram a entrar com vários recursos
ao ministro Fux como tentativa para retornar
ao cargo. À época o STF negou o seguimento
das ações de Antônio Joaquim, Sérgio Ricardo
e José Novelli. Contudo, o ministro Luiz Fux
ainda não decidiu sobre os pedidos dos conse-

lheiros Valter Albano e Waldir Teis.
“Nenhum foi analisado pelo ministro. Acho
que ele estava aguardando esse primeiro relatório da Polícia Federal”, disse o advogado Júnior Bezerra, que faz a defesa do conselheiro
Waldir Teis. A suposição do jurista faz menção
a um pedido da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral a Fux para prorrogar o prazo da
conclusão do inquérito. Em 2 de março, o ministro concedeu o pedido e deu mais 45 dias à
autoridade policial para fechar os relatórios.
Ainda para o advogado, o relatório do PF
não traz nenhum indicativo de que os conselheiros tenham recebido a propina milionária. “Não trouxe nenhuma incriminação para
os conselheiros. Pelo contrário, nas provas já
produzidas do inquérito com relação aos conselheiros a indicação dos fatos delatados não
é verdadeira. Até agora, a autoridade policial
desmente a versão dos delatores”, explicou.
Em maio do ano passado, o resultado de
uma comissão realizado por auditores do TCE

não conseguiu comprovar o pagamento dos
R$ 53 milhões aos conselheiros, como afirma
Silval em sua delação. A investigação chegou
a ser arquivada por falta de provas. O trabalho
dos servidores do Tribunal de Contas veio meses antes do afastamento dos conselheiros e da
própria deflagração da Operação Malebolge,
que levou ao afastamento dos cinco.
Mesmo afastados, os conselheiros ainda
recebem pelo cargo de conselheiro no TCE.
Fux não decidiu por retirar os salários dos
servidores quando resolveu afastá-los. “Em
qualquer nível de servidor público afastado de
suas funções, enquanto não declarada a perda
da função de qualquer autoridade e qualquer
funcionário público, não é retirado dele o direito de receber os proventos”, explicou o advogado Júnior Bezerra.
Segundo o Portal da Transparência do
TCE, a remuneração bruta é de R$ 30.471,11.
Além disso, eles recebem outros R$ 30.471,11
de subsídios e valores indenizatórios.

POR UM TRIZ

Ação em MT mudará futuro de Maggi
Chegada do processo ao estado, ainda em julho, possibilitará ao Ministério Público do Estado atuar na ação, até então remetida a instância superior
Por Allan Pereira e Juliana Arini

O

Marcelo Camargo_Agência Brasil

famoso processo no qual o senador licenciado e atual ministro
da Agricultura, Blairo Maggi,
responde pelo crime de corrupção ativa na Justiça pode mudar
o cenário político do estado. Tudo indica que nas
próximas semanas a ação decorrente da denúncia
da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, deve chegar ao Tribunal de Justiça de Mato
Grosso. O que possibilitará ao Ministério Público
do Estado atuar na ação, até então remetida a instância superior.
O único processo das dezenas de petições e
inquéritos que pesam sobre o ministro até agora
pelo Superior Tribunal Federal (STF) é relativo
ao suposto esquema de compra e venda da vaga
de conselheiros no Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso (TCE-MT). A denúncia da PGR
aponta como cúmplice de Maggi o ex-deputado e
conselheiro afastado Sérgio Ricardo, réu no mesmo processo.
Até quarta-feira (27), a denúncia contra Maggi ainda não havia chegado à Sétima Vara Criminal. A informação foi confirmada pelo Tribunal
de Justiça de Mato Grosso.
A ação estava no STF devido ao foro privilegiado, uma prerrogativa do cargo que Maggi
possui como ministro do governo federal. Mas,
desde o início de maio, os ministros do Supremo
decidiram restringir a aplicação do foro privilegiado aos parlamentares federais.

Contudo, o novo entendimento mudou o
destino de Maggi. O relator do seu processo, o
ministro Luiz Fux, que também foi responsável
por acolher a delação do ex-governador Silval
Barbosa em setembro de 2017, levou o caso para
os ministros da Primeira Turma. Fux pediu ao
STF para aplicar o mesmo precedente dos parlamentares federais aos nomeados para ocupar
os ministérios.
No dia 12 de maio, os ministros Luís Roberto
Barroso, Rosa Weber e Marco Aurélio seguiram
o voto de Luiz Fux. Somente Alexandre de Moraes votou contra por entender que o processo
deveria ser enviado para o Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
Dessa forma, caberá à Justiça de Mato Grosso decidir sobre o futuro de Maggi, o que deve
ocorrer em julho, antes das eleições 2018. O juiz
responsável pelo processo poderá ser Jorge Tadeu ou Marcus Faleiros.
Ao sair do STF, as chances condenação, e até
prisão, de Maggi aumentam. Isso porque ele seria indiretamente beneficiado pela mudança na
presidência do STF, quando em setembro o ministro Dias Tofolli assumirá o cargo.
Isso porque uma das defesas recentes do Maggi em 2016 contra a denúncia oferecida pela
PGR é que a mesma já havia sido arquivada por
“faltas de provas” pelo próprio Toffoli.

Supremo negou compartilhar
provas contra procuradores

Enquanto o processo de Maggi trafega de
Brasília para Mato
Grosso, o Ministério Público Estadual
(MPE) teve um pedido referente ao mesmo processo negado
pelo ministro Dias
Toffoli.
O MPE pediu o
desmembramento da
ação para ter acesso
às provas referentes
às acusações contra os
seus membros que figuram também como

réus no mesmo processo.
Paulo Roberto Jorge do Prado, Marcos Regenold Fernandes e outros 45 outros procuradores
e promotores do Ministério Público do Estado
são apontados pela denúncia em irregularidades
nas negociações das cartas de crédito da extinta
Cemat. É estimado um valor superior a R$ 10,3
milhões. Os nomes estavam relacionados em
uma planilha encontrada na residência de Eder
Moraes, secretário de Fazenda do governo Blairo Maggi.
Em parecer, a procuradora-geral Raquel Dodge negou o compartilhamento. Ela pontuou

que o pedido do ministério se encontra prejudicado, pois as provas já estão disponíveis
para a entidade. Além disso, “não houve indicação de quais as peças pretendidas no alegado
compartilhamento”.
O ministro Dias Toffoli acatou o pedido da
PGR. O magistrado concordou que a entidade
não apontou especificamente a quais provas dos
autos gostaria de ter acesso. Ele afirmou também que parte do processo foi desmembrada e
enviada ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT) e que todo o material solicitado pelo
MPE já se encontrava disponível.

Entenda a denúncia contra Blairo Maggi

S

egundo a denúncia da PGR, o caso
aconteceu em 2009. Sob a possível
condução do ministro Blairo Maggi, o
governador de Mato Grosso na época,
Eder Morares articulou para que Sérgio Ricardo ocupasse a vaga de conselheiro
de Alencar Soares Filho, que tinha recebido
R$ 2,5 milhões para se aposentar do cargo no
Tribunal de Contas.
Maggi voltou atrás e ofereceu outra proposta
de R$ 1,5 milhão para que, desta vez, Alencar
permanecesse na corte de contas. É estimado
que, no total, o ex-conselheiro tenha recebido
R$ 4 milhões com as negociações. O objetivo
desse segundo acordo era assegurar que Eder
Moraes fosse indicado para o TCE.
Mas a indicação para o ex-secretário nunca
chegou a ser proposta novamente. Como Maggi saiu do governo para concorrer ao Senado,
Silval Barbosa (seu vice na época) assumiu o
Executivo e nunca tocou no assunto.
Quando o caso foi denunciado pelo Ministério
Público de Mato Grosso, Eder disse que se
sentiu preterido, pois o cargo havia lhe sido
prometido por Silval.
O esquema de trocas só seria realmente efetivado em 2012. Em troca do cargo, Alencar
teria supostamente aceitado propina de R$
12 milhões de Sérgio Ricardo. A indicação
ocorreria após o conselheiro pedir sua apo-

sentadoria do tribunal. Assim, sua vaga seria
indicada pelo governador do Estado; na época,
Silval Barbosa.
Sérgio Ricardo ocupou o cargo de conselheiro
em 2012. Atualmente, ele está afastado do TCE
por determinação de Luiz Fux.
Segundo Dodge, todos os recursos usados nas
negociações vieram dos cofres públicos. Os
valores foram desviados da Assembleia Legislativa ou do Executivo por meio de estratégias
como contratações simuladas de serviços que
jamais foram prestados.
Na época, Maggi se defendeu por meio de uma
nota divulgada à imprensa. Ele disse que a
peça “causa profunda estranheza e indignação
à denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral
da República”. Para o ministro, Dodge oferece
a denúncia sem considerar que um inquérito
investigativo semelhante já fora arquivado
pelo STF.
Na denúncia, Dodge pediu que Maggi e Sérgio Ricardo perdessem os cargos públicos e
a reparação do dano patrimonial no valor
de R$ 4 milhões. Além disso, a procuradorageral requereu também o pagamento de uma
indenização por danos morais coletivos pelo
dolo causado à imagem e à credibilidade das
instituições públicas. Se condenados a regime
fechado, os dois podem pegar de dois a doze
anos de reclusão, segundo a legislação penal.
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OPOSIÇÃO CONFUSA

Conversas cruzadas racham oposição
Com aproximação de convenções, partidos políticos definem alianças. Rumores entre a oposição indicam rachaduras
Por Camilla Zeni e Juliana Arini

A

oposição ao governo Pedro Taques
(PSDB) tem se mostrado confusa
diante dos tantos rumos a seguir.
No cenário atual, os principais
grupos opositores ao governador
são os encabeçados pelo senador
Wellington Fagundes (PR) e pelo ex-prefeito de
Cuiabá Mauro Mendes (DEM), que ainda não
se oficializou como pré-candidato pelo partido,
embora já tenha sido lançado pela legenda e começado as andanças pelo interior do Estado.
Enquanto Mauro Mendes não se posicionava
a respeito das eleições, mesmo tendo expressado publicamente que havia “um desejo” de concorrer, o cenário da oposição se moldava. Antes
dele, a disputa principal era entre Fagundes e o
ex-prefeito de Lucas do Rio Verde Otaviano Pivetta (PDT), que chegou a manifestar a vontade
de compor com Mauro e, assim, refazer a chapa
que disputou contra Taques em 2014. No entanto, em razão da demora do ex-prefeito, acabou
se lançando como pré-candidato ao governo.
Recentemente, surgiram especulações a
respeito do recuo de Pivetta para compor com
Mauro. O posicionamento do ex-prefeito para
ser pré-candidato a vice chegou a ser posto pelo
presidente do partido, o deputado estadual Zeca
Viana (PDT), mas o empresário nunca se manifestou da mesma forma. Sobre isso, a informação nos bastidores é de que o político, que
chegou a ser considerado um dos mais ricos do
país, não está disposto a abrir mão da disputa ao
governo.
Desde o início das especulações, porém, o
Democratas já havia sinalizado o desejo de formar chapa com candidatura própria. Em 11 de
junho, o partido lançou, então, além de Mauro,
o ex-senador Jayme Campos, que concorre à sua
segunda eleição ao Senado Federal. A entrada
oficial do ex-prefeito na disputa pelo Palácio
Paiaguás, no entanto, pode ter ocasionado uma
rachadura na oposição ao governador. Isso porque as conversações entre os partidos estavam

em andamento e foram abaladas com a notícia.
Na segunda-feira (25), o senador Wellington
Fagundes chegou a comentar sobre as conversas
dos partidos com uns e outros.
“Ano passado vocês viviam apreensivos
para saber quais poderiam ser os candidatos.
Hoje já temos os candidatos postos, a principio,
e agora vamos fazer coligações. E é importante dizer das coligações, tanto para majoritárias
quanto as proporcionais, porque os atuais deputados querem estar em coligações que permitam
e facilitem as eleições. Agora é hora da engenharia política e na engenharia política é preciso
calma e cautela para que a gente possa formar
essa composição”, observou o pré-candidato.
No caso do Democratas, o partido ainda não
anunciou quais legendas estão, seguramente, na
base. O presidente, deputado federal Fabio Garcia, fala apenas em conversas e joga o resultado
das articulações para o início das convenções,
estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral para
começarem no dia 20 de julho.
“Essas coisas fecham na convenção. A gente vai continuar conversando e convidando todos os partidos que a gente acredita que podem
apresentar um projeto novo para o Estado, um
projeto melhor”, disse ao Circuito Mato Grosso.
“Oficialmente não temos como anunciar. Então
vamos alinhando com os partidos, mas as conversas estão muito boas e tudo está indo muito
bem”, completou.

No outro grupo, Fagundes não escondeu os
apoiadores. Disse desde o início que havia garantido o apoio de seis partidos: PR, PP, MDB,
PTB, PCdoB e PSD, além de iniciar conversas
com Podemos, PSDC, PMN, PROS, PRP, Avante e PSL.
No entanto, o grupo parece ter sido abalado
na última semana, quando o prefeito de Cuiabá,
Emanuel Pinheiro (MDB), anunciou que vai pedir o aval do partido para apoiar o ex-senador
Jayme Campos (DEM) nas eleições. Segundo
o gestor municipal, o apoio se daria exclusivamente pelo fato do político “representar a Baixada Cuiabana”.
Após a declaração, o pré-candidato ao Senado, presidente do PSD e ex-vice-governador
Carlos Fávaro, também confirmou que está em
conversa com o Democratas para viabilizar uma
possível aliança. Ocorre, porém, que Fávaro já
teria firmado apoio ao senador Wellington para a
disputa do governo. No entanto, em entrevistas
recentes, disse que sempre esteve conversando
com outros partidos.
“Com o Wellington a conversa é um pouco
mais longa. Estamos há 60 dias dialogando, mas
não temos nada definido com ele”, comentou
o pré-candidato, que disse ter intensificado as
conversas com o Democratas, principalmente
com o pré-candidato ao Senado Jayme Campos.
“Ficaria muito honrado em poder dobrar a chapa
com ele [Jayme] e também com Mauro Mendes,

mas é uma fase de diálogo”, disse em entrevista
nessa segunda-feira (25).
Com o Democratas também já se posicionou
o PRB, do deputado federal Adilton Sachetti,
que deve disputar uma vaga ao Senado. O parlamentar já garantiu que sua disputa é para o Senado Federal e não há a possibilidade de mudança. “Se não for o Senado, não disputo”, disse.
Sachetti fecha a segunda vaga para o Senado da chapa encabeçada pelo DEM. Ocorre que
Fávaro também se posicionou vislumbrando exclusivamente o Senado Federal, embora tenha
afirmado que trabalha pelo partido, sugerindo,
assim, maior flexibilidade, caso o PSD se alie
ao DEM. Aliás, o Senado é uma das posições
mais requisitadas pelas figurinhas carimbadas
da política. Por isso, ainda devem ser motivo de
muita discussão dentro das coligações, que, em
sua maioria, somam mais de dois nomes pré-colocados à disputa.
Pelo Democratas, por exemplo, seriam Jayme, Fávaro e Sachetti. Pelo grupo de Wellington, há a empresária Margareth Buzetti (PP), a
ex-reitora na UFMT Maria Lúcia Cavalli Neder
(PCdoB) e o deputado federal Carlos Bezerra (MDB), que afirmou que não abrirá mão de
vaga majoritária para o partido. Alheia a tudo,
há a juíza aposentada Selma Arruda (PSL), que
ainda não confirmou se deverá se coligar com
Fagundes. Vale lembrar que o partido da magistrada tinha o empresário Dilceu Rossato como
pré-candidato ao governo, que recuou após uma
possível conversa do presidente do partido, deputado federal Victório Galli, com o governador
Pedro Taques.
Por sua vez, o movimento da oposição pode
favorecer o governador Pedro Taques, que, mesmo não tendo se oficializado pré-candidato à reeleição, já participa de eventos partidários pelo
estado. Com as conversações entre as demais
legendas, Taques tenta negociar as vagas majoritárias do partido, abrindo a cadeira de vice, por
exemplo, e uma vaga para o Senado. Especulações apontam que não está descartada a possibilidade de aliança da juíza com o governador pela
posição em questão.

OBRA DO PRONTO-SOCORRO

Taques tem 10 dias para devolver dinheiro
Bancada federal destinou R$ 82 milhões para compra de equipamentos e cobra governo e prefeitura
Camilla Zeni

O

novo Pronto-Socorro é motivo
de uma série de discussões no
âmbito político: debatem desde o atraso na entrega da obra
à falta de agilidade dos chefes
dos poderes Executivos para
a finalização do espaço e há, ainda, a questão
central sobre o assunto – onde estão e qual será
a destinação dos R$ 82 milhões enviados pela
bancada federal como emenda para equipar a
unidade médica?
Como o governador é proibido de firmar
novos convênios e fazer repasses voluntários
às prefeituras a partir do dia 7 de julho, prazo estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), a bancada federal entrou na briga pelo
dinheiro. São dez dias corridos para Pedro Taques (PSDB) devolver o montante para compra
via prefeitura. Em diversas ocasiões, o deputado Fabio Garcia atacou o prefeito de Cuiabá.
À época coordenador da bancada, Garcia
tem feito duras críticas a Emanuel Pinheiro
(MDB), a quem atribui a culpa pela mudança
de destino da verba. Isso porque inicialmente o
dinheiro foi enviado para Cuiabá, mas, de acordo com Garcia, por negligência do prefeito, que
não encaminhou um projeto para o Ministério
da Saúde dentro do prazo, o montante precisou
ser convertido para custeio do setor e, assim,
enviado para o governo do Estado. A tramitação ocorreu no final de 2016.
No entanto, por ter sido enviado para custeio, os R$ 82 milhões não são, necessariamente, da prefeitura de Cuiabá. Ao menos foi o que
apontou o promotor de Justiça André Luiz de
Almeida, em uma audiência pública realizada a
pedido do vereador Dilemário Alencar (Pros),
no dia 11 deste mês, na Câmara Municipal. Segundo o representante do Ministério Público
Estadual (MPE), o repasse da emenda para ser
usada no novo Pronto-Socorro Municipal não
passa de um “acordo de cavalheiros”.
A declaração do promotor aflorou os debates
na Câmara, onde os vereadores determinaram
um prazo de 25 dias (contados a partir do dia
11 de junho) para que o prefeito e o governador
assinassem convênio para os equipamentos e,

assim, o dinheiro voltasse à sua destinação original. Por sua vez, Taques disse que depende de
um projeto do prefeito para que o repasse aconteça. “O grande causador dessa confusão toda
se chama prefeito Emanuel Pinheiro. O prefeito de Cuiabá não tem feito seu dever de casa.
Ele foi incapaz de apresentar ao Ministério da
Saúde um plano de trabalho para a compra desses equipamentos. Ele precisa assumir o papel
de prefeito, fazer as licitações, para que a gente
possa cobrar esse recurso”, disse.
Por outro lado, Pedro Taques confirmou que
utilizou o dinheiro enviado para, justamente, o
custeio da pasta. Apesar disso, garantiu que fará
o repasse dos R$ 82 milhões quando for apresentado o plano de trabalho por parte da prefeitura.
O governador defendeu a utilização do
recurso, garantiu que fará o repasse “quando
for o momento” e chegou a comparar a obra
da unidade médica com o Veículo Leve sobre
Trilhos (VLT).
Nesta segunda-feira (25), Emanuel Pinheiro convocou a imprensa para tratar do assunto.
Na ocasião, além de apresentar uma nova data
para a inauguração do Pronto-Socorro (que
deveria ter sido inaugurado, originalmente, no
dia 17 de julho de 2017 e, depois em 8 de abril
deste ano, segundo prorrogação estipulada
por ele mesmo), apresentou tabela de custos e
prestação de contas referentes à obra.
A burocracia, que também é alegada pelo
governador para justificar o atraso em inúmeros projetos, foi a mesma desculpa utilizada
pelo prefeito tanto na obra quanto na compra
de equipamentos. Pinheiro apresentou uma
listagem de pregões eletrônicos da prefeitura,
na qual a maioria resultou em processo deserto (quando nenhuma empresa se interessa)
ou fracassado (quando a empresa apresenta um preço superior ao desejado pelo Poder
Público).
Pinheiro também destacou a complexidade
da obra e da aquisição de itens básicos para
a estrutura do local. Para o prefeito, não há
motivos para “alarde”. Ele atribuiu a intensificação dos debates ao período eleitoral. Por sua
vez, o deputado federak Fabio Garcia rebateu
a acusação. “O prefeito foi infeliz na declaração dele. O problema não é questão política, é
a incompetência do prefeito Emanuel Pinhei-

ro. A gente está preocupado que ele cuide bem
da saúde de Cuiabá. A nossa parte a bancada
fez, colocou R$ 82 milhões para equipar o
Pronto-Socorro.
De acordo com o prefeito, Pedro Taques
se comprometeu a arcar com 65% da obra,
enquanto os outros 45% da estrutura seriam
pagos com recursos municipais. O valor inicial seria de R$ 76.969.215,18. No entanto, a
prefeitura precisou fazer sete termos aditivos,
que acrescentaram ao custo o montante de R$
14.540.688,40.
Ao todo, a obra, que teve andamento em
meados de 2015, já custa R$ 91.509.903,55,
dos quais R$ 41.509.903,55 foram pagos pela
prefeitura. Ou seja, apesar do acordo inicial

com o governo, o Estado custeou apenas 54%
da obra ao repassar, uma única vez, no dia 1º
de julho de 2015, o total de R$ 50 milhões.
O valor é apontado pelo governador como
verba repassada, mas não faz parte dos R$ 82
milhões que chegaram para o Estado após envio da bancada.
Sobre isso, Taques se disse estarrecido com
as cobranças do valor. “Eu não sei de onde caiu
esse número cabalístico de R$ 82 milhões.
Pode ser até... mas eu não tenho equipamentos, eu não sei quais são. Quem está fazendo o
processo de aquisição é o município. Ao Estado cabe – e faremos isso – repassar o dinheiro
para pagar os equipamentos. Fora disso, é só
conversa fiada”, disse em entrevista.
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SÔNIA GUAJAJARA

Indígena é candidata à copresidência
Rodivaldo Ribeiro

N

ascida em uma comunidade
indígena arariboia de Amarante
do Maranhão, Sônia Bone
Guajajara fez 44 anos em março
deste e tornou-se, meses depois,
a primeira pré-candidata
indígena à Presidência da República da
história do Brasil. Formalmente, é vice de
Guilherme Boulos pelo PSOL, internamente,
classificam a chapa como uma só, pois
comandariam o governo em pé de igualdade,
em sistema de coparticipação. “Sou candidata
à copresidência, não serei figurativa. Vice?
Só na nomenclatura oficial”, diz. É uma das
maiores lideranças dos povos autóctones do
país. Em torno dela, convergem pelo menos
305 etnias, agregadas na Articulação dos
Povos Indígenas do Brasil (Apib), da qual é
coordenadora executiva. Formada em letras
e em enfermagem, é especialista em educação
especial pela Universidade Estadual do
Maranhão.
Sua militância em ocupações e protestos
começou na Coordenação das Organizações
e Articulações dos Povos indígenas no
Maranhão (Coapima), de onde foi para
a Apib. Também é parte da Coordenação
das Organizações Indígenas da Amazônia
Brasileira (Coiab). Entre seus feitos estão a
entrega do prêmio Motosserra de Ouro para
a senadora Kátia Abreu (MDB), em 2010, e
autoria de várias denúncias às Conferências
Mundiais do Clima (COP) entre 2009 e
2017. Já subiu no palco do Rock in Rio, ao
lado e a convite de Alicia Keys. Leia abaixo
os principais trechos da entrevista que ela
concedeu ao Circuito Mato Grosso quando
esteve por aqui, mês passado..

blica, e dos evangélicos, bem conhecida como
bancada BBB [bala, boi e Bíblia]. Mas o que
nós apresentamos é uma proposta de governar
com o povo. Hoje, o poder de decisão é muito
centralizado na mão desses parlamentares.
Foram eleitos pelo povo para estar lá e representar, só que quando esses parlamentares
não conseguem contemplar toda essa diversidade da população, atender aos interesses
do povo, essas decisões deles precisam sim
ser questionadas. Nossa proposta é governar
com o povo, por meio de plebiscitos, de referendos. E isso não é invenção nossa, já existe
e é regulamentado pela Constituição Federal.
Outros países fazem isso regularmente, com
muito mais frequência. Precisamos adotar um
jeito que possibilite a participação do povo não
só na hora de votar, mas também na hora de
tomar as decisões.

CMT: Quantos indígenas ainda vivem
no Brasil?
S.B.G.: Somos 817.900. Basicamente
900 mil, segundo o último censo do IBGE.
Esses 817.900 falam 305 línguas diferentes
e temos ainda quase 100 grupos, chamados
pelo Estado brasileiro de povos isolados, que
vivem na Amazônia. Mato Grosso é um estado
que tem áreas indígenas e a presença de “povos isolados”, que nós chamamos de povos
autônomos, porque eles estão lá por decisão
própria, porque querem ficar lá, mantendo seu
modo de vida, e não somos nós que vamos
obrigar ao contato. Temos que respeitar a
decisão deles de continuar vivendo assim. Pra
poder garantir a sua existência, seu modo de
vida, o que cabe a nós, enquanto movimento
indígena organizado, que luta pela defesa e
manutenção de direitos territoriais, é lutar por
esses territórios, para que eles consigam viver
dentro de seus ambientes.

Circuito Mato Grosso: Como vai funcioCMT: Sabe quantos desses vivem em
nar essa copresidência na prática?
zonas de conflito?
Sonia Bone Guajajara:
S.B.G.: Eu não tenho um
A gente já faz isso na prática,
número de cor quando se trata
durante a campanha. Estamos
de povos isolados. Mas, no
com uma agenda totalmente
da população brasileira,
“Nossa proposta total
compartilhada e todas as noshá o seguinte: como eles não
sas atividades estão sendo deé governar com têm contato nenhum com a
cididas conjuntamente. Aonde
sociedade, são muito mais
um vai, tudo que o outro faz, o povo, por meio vulneráveis, porque dependem
é definido conforme a deman- de plebiscitos, de de nós pra fazer essa proteção
da. Não é mais importante
e fazer essa garantia territorial
estar o candidato a presidente referendos. E isso pra eles. Agora, entre os que já
(Guilherme Boulos) ou a conão é invenção estão em movimento, lutando
presidente.
seus direitos e fazendo
nossa, já existe e por
sua própria defesa, estamos
CMT: Mas caso ganhem, é regulamentado presentes no Brasil inteiro.
Boulos pegará a faixa, não?
Mas a pressão é muito maior
S.B.G.: Claro. Ele pega a pela Constituição no Nordeste, no Sul do país e
faixa porque há um sistema
sobretudo em Mato Grosso do
Federal”
que é regulamentado dessa
Sul que é o estado que tem a
forma, mas o que estamos
maior visibilidade da questão
dizendo é que na prática a iniciativa vem das dos conflitos fundiários, porque todos os terribases como uma forma de apresentarmos uma tórios tradicionais indígenas foram entregues
alternativa de maior participação. Porque his- nas mãos de fazendeiros. E foram entregues
toricamente os vices têm sido figurativos ou pelos militares, na época da ditadura militar,
só pra compor. Estamos com uma iniciativa pelo próprio Estado, assim como na Bahia
totalmente participativa e vamos levar isso foi por títulos de posse. Hoje nós indígenas
dessa forma. Sabemos que legalmente há os fazemos um processo de retomada. Ou seja,
padrões a serem seguidos, mas é uma forma sabem onde ficam as áreas tradicionais e entambém de irmos rompendo com essa velha tram nesses territórios para poderem retomar
forma do sistema político. Dando certo, com seu espaço. Quando fazem esse processo, são
certeza haverá muitas outras adesões e é uma vistos como invasores. Isso é inverter o procesforma de a gente apresentar uma mudança a so: ao invés de tirarem os invasores, quem está
partir de iniciativas populares.
ocupando território indígena, estão arrumando
um jeito de criminalizar os indígenas.
CMT: Como vão governar, caso ganhem,
com um Congresso como aquele?
CMT: Falando em criminalização indíS.B.G.: Um Congresso altamente con- gena, uma senhora Kamayura é acusada de
servador, centralizado nas mãos de poucos praticar infanticídio. Antropólogos dizem
interesses? Sim. Há bancada ruralista, a que que é uma minoria a praticar isso nos dias
vende uma segurança pública que na verdade, que correm, mas evitam falar sobre. Como
da forma como eles querem, é insegurança pú- funciona isso hoje em dia entre os povos?

S.B.G.: Dizem que ela é filha de criança
sem pai. Ela não é sem pai, é de pai ausente. Os
direitos são negados já a partir daí, de se colocar
a culpa nas costas da mulher. Se é uma mulher
indígena, querem pegar um caso e generalizar
toda a situação, como se todos os povos praticassem casos como esse. Pra nós, é totalmente
abominável, venha de onde vier. Casos como
esses não podem ser tolerados, não se pode
enterrar ninguém vivo, mas a mídia também não
pode se utilizar disso para colocar os indígenas
como assassinos de crianças. Não quero de jeito
nenhum justificar isso, mas vivemos sempre um
genocídio. Somos mortos, assassinados, pelo
próprio Estado brasileiro e até hoje em muitos
casos acontece isso, às vezes por desespero, de
não ter sequer terra regularizada, que leva a alto
índices de suicídio, por causa de falta de esperança. Repito: não quero justificar, mas o que
a família disse a respeito é que a avó, a priori,
imaginou que a criança estivesse morta. Fez o
ritual de enterro como são as práticas fúnebres.
Temos que ter cuidado, não podemos pegar
como base para a acrítica uma prática habitual
de todos os povos, há que se ter
outra abordagem.

CMT: Um Brasil com uma direita organizada, como acontece nos EUA, a senhora
já vê aqui no país, com grupos de poder
financiando as ações?
S.B.G.: Sim, tem muito financiamento
para bancar essa política da direita institucional. Tanto que quando se elegem não têm
nenhum compromisso com o povo, que pra
eles não importa, pois a conta deles é com os
empresários que os financiaram. Eles tentam
responder a eles e atender aos interesses deles
e só deles, não aos do povo. Com certeza no
Brasil a direita está muito articulada, o setor
empresarial, o agronegócio, a mídia tradicional e os políticos tradicionais. Todos juntos.
Desde o momento do golpe os três poderes
estão muito articulados, com o Judiciário
tomando partido desses pontos de vista ao
fazer uma justiça seletiva. Pretendem dominar mesmo todo o sistema político e só cabe
a nós fazermos nossa luta de baixo pra cima,
com o povo.

CMT: A senhora tem alguma proposta
como copresidente para melhorar a saúde indígena?
S.B.G.: A saúde indígena hoje
“Não se pode tem uma secretaria e um sistema
CMT: Caso não cheguem
ao segundo turno, vão cami- enterrar ninguém próprio a Sesai (Secretaria de
nhar com outros partidos de
Saúde Indígena), vinculada direvivo, mas a
esquerda?
to ao Ministério da Saúde e à SEI
S.B.G.: Estamos num amplo
mídia também (Secretaria Especial Indígena),
debate hoje com a esquerda para
mas falta a princípio uma adenão pode se
uma unidade que luta contra a
quação melhor desde o atendiinjustiça, fortaleça a democracia
mento da base, multidisciplinar,
utilizar disso
e combata as desigualdades.
até o Ministério da Saúde, em que
Isso agora, mas pra um processo para colocar os se centralizam os recursos. E há
eleitoral, cada partido tem seus indígenas como quantitativo suficiente que daria
pré-candidatos já lançados e a
para atender, mas o que falta –
assassinos de sempre faltou em toda a história
gente segue junto com nossa
pré-candidatura, mas o que vai
– é uma gestão comprometida,
crianças”
acontecer no segundo turno ainde qualidade, para poder usar
da é um debate que precisamos
esses recursos. Hoje o que falta
fazer para ver como chegaremos lá. Mas com
é isto: compromisso de fato, principalmente
certeza a unidade de esquerda é fundamental.
nos últimos anos de golpe, quando tudo foi
entregue a partidos políticos. As pessoas lá
CMT: Foi injusta mesmo a prisão do Lula
colocadas não têm nenhum compromisso com
ou ele devia sim responder pelas acusações e
a saúde dos povos, mas com o deputado que
crimes imputados a ele?
o colocou lá, o recurso da saúde indígena está
S.B.G.: Olha, nós temos muitas divergênsendo muito mal gerido e indo pelo ralo por
cias com o governo Lula e com o governo
atender a outros interesses que não a saúde.
Dilma. Muitas. Mas todos nós do movimento
Tem que haver uma auditoria para ver como
indígena, na pré-candidatura e o partido, o
estão sendo aplicados os recursos e porque eles
PSOL, apostamos a postura de defender o
não chegam. Tinha que haver uma destinação
direito dele ser candidato, porque nossas diverdireta para o bom atendimento da saúde dos
gências não podem de maneira nenhuma serem
povos indígenas, porque esse sistema como é
confundidas com injustiça porque essa prisão
hoje prevê fortalecimento dos conselhos, do
dele é totalmente arbitrária e é uma forma de
atendimento de parteiras, de valorização da
mandar um recado para nós todos que somos
medicina tradicional, mas na prática isso não
de esquerda e estamos ocupando os espaços. A
acontece. O que falta mesmo é execução por
direita jamais iria deixar ter continuidade um
parte de gente comprometida.
governo de esquerda. Consideramos sim arbitrária essa prisão e lutamos para que ele possa
CMT: No Maranhão há um problema
de fato concretizar sua candidatura.
grave com o agronegócio, como aqui?
S.B.G.: Tem demais, no Maranhão é onde
CMT: Foi algo sintomático então, um
começa o grande projeto do Matopiba, a expasso a passo para sufocar a esquerda?
ploração, a liberação de partes do cerrado do
S.B.G.: Sim. Foi passo a passo, primeiro
Maranhão, Tocantins e Bahia para o agronearquitetaram e executaram o golpe e agora os
gócio. O que contabilizamos não são só povos
efeitos dele continuam em curso. Não tenho
indígenas, mas tradicionais, ribeirinhos, toda a
dúvida de que é sim pra sufocar a esquerda. O
população que está ali naquele corredor entrepróprio assassinato da Marielle é um exemplo
gue à exploração desenfreada. O que acontece
disso. Muitas coisas aconteceram nos últimos
hoje lá é o que já aconteceu e continua acontempos que são etapas relacionadas ao golpe:
tecendo aqui e em Mato Grosso do Sul que é
a prisão arbitrária do Lula, a execução da Maentregar os territórios para exploração, seja
rielle, o ataque às caravanas do Lula quando
pra expansão da pecuária, da soja, da canaele ainda percorria o Brasil, agora a tentativa de
de-açúcar, do eucalipto, das monoculturas que
colocar uma ditadura militar, com muita gente
vêm sempre segundo o projeto de desenvoldefendendo isso. Então acho que estamos num
vimento deles: explorar, produzir para poder
momento muito perigoso, muito grave e que
resolver a “crise econômica”. O problema é
exige de nós uma resposta e ela é reorganizar
que pode até gerar lucro hoje, mas o futuro
a esquerda, trazer a população, fortalecer os
ninguém garante. Nós não vamos muito longe
movimentos de base para podermos apontar
se continuarmos com esse modelo predatório,
outro rumo.
dessa forma.
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Uma luz para os conflitos
CONSTELAÇÃO FAMILIAR

Modalidade de terapia que não faz um julgamento distinguindo o que é certo e errado foca no passado familiar dos participantes
José Lucas Salvani

C

hega a ser inimaginável para
alguns descobrir que determinados conflitos e situações acontecem por serem o
resultado de uma série de acontecimentos passados, mas é justamente esse
o papel das constelações
familiares, que podem ser
traçadas em grupo, realizadas em workshops ou individualmente. Em média, as
constelações variam entre
R$ 200 e R$ 1.200.
A constelação familiar é
uma modalidade de terapia
que não faz um julgamento
distinguindo o que é certo
e errado. Uma criança pode
roubar ou cometer crimes
diversos somente porque
está inserida em uma família que pratica tais atos.
Ela quer se sentir pertencente, logo, replica o comportamento. “A partir do
momento em que, através
de falas, a gente possibilita que aquela criança se liberte daquela família, fazer
diferente, é possível deixar de seguir o
mesmo destino dessa família”, explica a
consteladora Elicéia Loureiro Trindade,
43 anos, em entrevista ao Circuito Mato
Grosso.
A constelação traçada em grupo
acontece através de representações realizadas por pessoas que não estão familiarizadas com a situação do cliente.
Uma pessoa, por exemplo, gostaria de
traçar sua constelação para descobrir
os problemas relacionados à mãe ou dinheiro; a partir disso, pessoas são escolhidas pela consteladora ou constelante
para representar situações.
Os representantes, neutros quanto
à situação do cliente, conseguem se conectar imensamente com o campo familiar daquele que representa, agindo en-

tão de forma espontânea, replicando com
fidelidade comportamentos e sentimentos. A fidelidade da trama acontece porque, segundo Bert Hellinger, criador do
método, existe um campo de informações
para cada sistema e essas pessoas captam
de forma inconsciente tais informações.
Consteladora há quase quatro anos,

Elicéia Loureiro explica que “para a física
quântica tudo é energia, então é possível
através do magnetismo haver esta conexão.
A nossa energia se conecta com a energia
daquela outra pessoa que representa. A física quântica diz que o olhar do observador
altera a situação que está sendo observada”.
Já a constelação familiar traçada de forma individual se dá por bonequinhos que
representam as situações em que o cliente
tem a oportunidade de sentir os sentimentos do outro. Também é possível realizar o
método através de âncoras de solo. Paninhos são dispostos no chão, cada um deles representando uma pessoa, e o cliente
senta-se sobre eles, colocando-se no lugar
do outro. “Quando a pessoa passa a sentir o
que o outro sente, é mais fácil entender [a
situação]”, explica.

Com as representações, feitas através
dos voluntários, bonecos ou âncoras, é possível encontrar problemas ocultos que foram construídos ao longo de gerações, com
base na consequência de acontecimentos
na infância do cliente, pais ou avós — a lista pode se estender até que seja designado
onde começou o problema. “Por não tomar
consciência desses
acontecimentos,
muitas
vezes por
não conhecer, a gente passa a
repetir [os
comportamentos],
tornando-se um
padrão. As
histórias
da família
ficam
se
repetindo”, explica
Elicéia.
“A constelação familiar é um trabalho de reconciliação. Então, ela se reconcilia com todo o passado,
toda a história, com todas as dores, com os
perpetradores e com as vítimas. Dessa forma, ela vai se liberando de tudo isso para, a
partir daí, fazer sua própria história”.

Direito sistêmico

O juiz de direito do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia Sami Storch trouxe as
constelações familiares para a justiça, em
específico para a Vara da Família. A proposta é justamente entender o conflito profundamente, visando propor sentenças pacificadoras. Em Cuiabá, a técnica já está sendo
usada no meio jurídico, com advogados mediadores que também estão fazendo cursos
para se tornarem consteladores.

Ordens do amor

Bert Hellinger, psicoterapeuta alemão, foi quem definiu as diretrizes e
técnicas para se traçar uma constelação familiar sistêmica. Através dela e
estudos, o psicoterapeuta conseguiu
definir três leis básicas que juntas formam as ordens do amor: pertinência,
hierarquia do tempo e equilíbrio entre dar e receber. Cada uma dessas leis
é fundamental para estabelecer uma
ordem básica para a vida, atuando em
questões essenciais como o relacionamento familiar. Quando quebradas, elas
podem gerar conflitos.
“Todos fazem parte, independente de
estarem vivos ou não, existe uma energia que faz parte”, explica Elicéia. A lei da
pertinência ou do pertencimento propõe
que todos fazem parte de determinados
sistemas – seja ele familiar ou empresarial, por exemplo – e aqueles inseridos
neles buscam agir a fim de serem reconhecidos por outros pertencentes àquele
sistema.
Já a lei de ordem hierárquica ou hierarquia do tempo assume que cada um
tem sua posição específica na hierarquia
familiar, “programados” para cumprir tal
posição. Assim, os mais velhos estariam
no topo. Para Hellinger, a força masculina
vem em primeiro plano, enquanto a feminina em segundo, seguida dos filhos, que
também apresentam uma ordem entre
eles – nesta lei, ninguém pode cumprir o
papel ou tomar o lugar do outro. Quando
uma mãe sofre um aborto, por exemplo,
o filho que vem em seguida assume o lugar do primeiro que, em teoria, não seria
dele, podendo carregar questões que sequer seriam designadas a ele.
Por fim, a lei do equilíbrio entre dar
e receber. As relações seriam um sistema de troca entre iguais. Quando um
dos seres tem a sensação de que só entrega e não recebe nada em troca, ele
fica com raiva e injustiçado, podendo
resultar em um rompimento da relação
entre os dois.
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TÊNIS NACIONAL

Adolescentes mato-grossenses se destacam
Richard Gama e Paulo André Saraiva têm somente 15 e 17 anos, mas já exibem alto nível técnico

D

Junior Martins

ois jovens tenistas de
Cuiabá conseguiram
feitos notáveis recentemente e estão com
seus nomes inscritos
entre os atletas com potencial garantido para se tornar profissionais. Bem jovem, com 15
anos, Richard Gama surpreende a todos ao jogar
em alto nível a despeito da
pouca idade. E justamente contra outro destaque,
Paulo André Saraiva – que
tem 17.
Em uma final emocionante, conseguiu levar
o confronto com o tenista ATP para
o terceiro set, durante a 7ª etapa do
Circuito Estadual de Tênis de Mato
Grosso, a Copa Borges Veículos Open

de Tênis, na categoria 1ª classe pró,
entre os dias 19 e 24 de junho. Richard
não venceu a final, mas provou ter coração de leão para encarar qualquer
adversário.
Paulo Saraiva recentemente marcou seu primeiro ponto no ranking da
Associação de Tenistas Profissionais
(ATP), quando venceu o argentino Lorenzo Gagliardo por dois
sets a zero, no Circuito
Internacional de Tênis,
em maio deste ano, em
Brasília. O jovem é dois
anos mais velho do que
Richard, tem estrutura
física maior e está mais
avançado na carreira.
“Tive uma noite muito
complicada com febre e
dor de cabeça, mas mesmo assim estava preparado para jogar, me divertir
e tentar ganhar. No último set, foi com
o saque que garanti os pontos que me

salvaram. E estava mentalmente muito tranquilo na partida, mesmo estando em um dia abaixo do que poderia
render. Desfrutei ao máximo e acabei
me dando bem no final”, disse Paulo
André Saraiva.
Nascido em Cuiabá, Richard
Gama, 15, começou a jogar tênis aos
6 anos de idade por influência do pai
e professor de tênis Emerson Gonçalves. De lá para cá, já conquistou
inúmeros troféus de nível estadual,
nacional e internacional em categorias
infanto-juvenis.
“Esperava um jogo duro. Entrei em
quadra meio sem confiança, pois ele é
muito maior que eu, mais velho, alto
e forte. Mas dentro de quadra passei a
jogar bem e isso elevou minha confiança. Até que consegui achar um modo
de jogar contra ele e fiz um ótimo jogo.
Um dos meus melhores, mesmo tendo
perdido. Agradeço aos patrocinadores
e aos torcedores por terem confiado em
Junior Martins

Por Rodivaldo Ribeiro
Com Assessoria

mim”, diz Richard.
Na 1ª Classe Pro, Paulo Saraiva
faturou o título de campeão ao vencer
Richard Gama na final por dois sets a
um e placar parcial de 7/5, 4/6 e 6/4.
Ele também venceu Pablo Gomes nas
semifinais por 6/0 e 6/1, e Júlio Benegas nas quartas de final por 6/1 e 6/2,
superou Plínio Gomes nas oitavas de
final por 7/5 e 6/0 e ganhou de Flanderson Marques na primeira rodada
por 7/5 e 6/0.
Richard Gama começou a chave
com vitória sobre Elves Barreto por
6/3 e 6/4, depois venceu Gabriel Santos nas oitavas de final por duplo 6/3,
em seguida superou Pedro Paula nas
quartas de final por 6/1, 4/6 e 10/7,
ganhou de virada de Bryan Kuntz nas
semifinais por 2/6, 7/5 e 10/7 e, para
finalizar, sofreu a derrota na final contra Pedro Saraiva por 7/5, 4/6 e 6/4.
Por pouco não venceu.
O Circuito Estadual de Tênis de
Mato Grosso é organizado pela Federação Mato-grossense de Tênis
(FMTT) com academias, clubes e administradores de torneios. Terá a próxima etapa realizada no Caiçara Tênis
Clube, de 1 a 5 de agosto, em Rondonópolis (236 km de Cuiabá). Mais
informações via Facebook e site da
federação (http://www.tenisintegrado.
com.br/).

História de superação

Paulo André Saraiva tem 17 anos
e uma história de superação digna de
ser contada. Filho de um pedreiro e
de uma diarista, é morador da periferia de Brasília. Nada disso impediu,
entretanto, seu caminho de vitórias e
conquistas em um esporte considerado de elite ainda hoje, especialmente
no Brasil, onde quadras são exclusi-

vidade de clubes de títulos caros e o
equipamento também acompanha.
Jogos de bolas e raquetes têm custos
elevados para nossa média salarial.
O atleta passou por cima de tudo
isso e recentemente marcou seu primeiro ponto no ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais),
conquistado com uma vitória sobre o
argentino Lorenzo Gagliardo por dois
sets a zero, durante a segunda etapa
do Circuito Internacional de Tênis,
em maio deste ano, em Brasília.
Tudo começou no projeto social
Segundo Tempo no já distante ano
de 2007, em Brasília, para onde ia
enquanto os pais trabalhavam e não
tinham com quem deixá-lo. O projeto
é desenvolvido por um programa do
Ministério do Esporte e que alcança
mais de 4 milhões de jovens, crianças
e adolescentes em todo o país. Paulo
já liderou o ranking nacional nas categorias 16 e 18 anos.
De acordo com o presidente da
Federação Mato-grossense de Tênis
(FMTT), Rivaldo Barbosa, a Copa
Borges Veículos Open de Tênis é um
dos maiores torneios ou etapas do
Circuito Estadual de Tênis de Mato
Grosso. Segundo ele, bateu novamente o recorde, com 407 inscrições. No
ano passado, o torneio já havia batido
o recorde e registrado a marca de 322
inscrições.
“As sucessivas quebras de recordes de inscrições evidenciam o esforço de todos na construção do tênis. Isso só é possível pela união da
energia dos gestores de clubes, academias, federação, dos organizadores de
torneios, professores, atletas, público
e familiares, que dão suporte aos nossos tenistas”, comentou o presidente
da FMTT.
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ESPOSA SUSPEITA

Homem é morto com 27 facadas
Irene Alexandria Dias Moraes disse que homens invadiram a casa. PJC não acredita na versão
Por Jefferson Oliveira

Júnior, o trabalho para elucidação do crime foi
intenso e consumiu toda a madrugada.
“A esposa da vítima tentou projetar uma
cena com roteiro de filme de Hollywood que
acabou saindo errado, pois acreditava que tinha criado um plano de crime perfeito e com
álibi para tanto”, disse o delegado.
A suspeita foi autuada em flagrante pelo
crime de homicídio qualificado e posteriormente encaminhada para audiência de custódia. O delegado representou pela conversão
de prisão em flagrante da suspeita em prisão
temporária.

U

m homem identificado como Sebastião Fernandes Morais, 61, foi
brutalmente assassinado com 27
facadas enquanto dormia na noite de quinta-feira (21), em uma
residência localizada no bairro
Jardim Pitaluga, em Barra do Garças (515 km
de Cuiabá). Sua esposa foi presa horas depois,
suspeita de ser a autora do homicídio.
De acordo com o delegado da cidade, a esposa da vítima acionou a Polícia Militar e informou o crime, dizendo que homens haviam
invadido a casa dos dois e assassinado o marido
com diversas facadas. A mulher estava ensanguentada e com um ferimento na mão.
Em conversa com a até então mera testemunha, os policiais foram informados que o casal
dormia quando seis homens invadiram o imóvel e começaram a desferir os golpes contra o
marido dela, que morreu ainda no local.
A Perícia Oficial de Identificação Técnica
(Politec) foi acionada e realizou os procedimentos para liberar o corpo de Sebastião ao
Instituto Médico legal (IML). A Polícia Civil
encaminhou a mulher à delegacia para prestar
esclarecimentos e instaurou inquérito para investigar o homicídio.

Mulher presa

A investigação do assassinato do idoso em
Barra do Garças foi noticiada no mesmo dia,
quinta-feira (21) pelo Circuito Mato Grosso.

Outro homicídio

Na ocasião, dona Irene Alexandria Dias Moraes, 53 anos, ainda não fora presa. Isso só aconteceu na noite de sexta (22).
Ela mesma chamou a PM e contou a história de que uma gangue com pelo menos seis
homens teria invadido a residência do casal
e executado seu Sebastião com dez facadas.
Dona Irene trazia um ferimento na mão.
Segundo a versão contestada pela polícia,
os agressores teriam pegado um punhal dentro
do guarda-roupas da família e com este furado
o marido, agora se sabe, pelo menos 27 vezes.
Sebastião já estava morto quando chegaram
Samu e PM, que, desde o começo, achou estranha a história.

Na delegacia, ainda como testemunha, a
doméstica apresentou versões divergentes sobre a cena do crime. O delegado plantonista
daquela noite, Joaquim Leitão, percebeu as
contradições, ouviu familiares e testemunhas.
Conseguiu relatos recorrentes de convívio belicoso entre Irene e Sebastião, soube de tentativas anteriores de tentar matar a vítima.
As investigações apontaram que o homicídio teria como motivação a partilha de bens.
Os dois não aceitavam a parte que caberia a
cada um e também houve a passionalidade de
um caso amoroso que a vítima teve. Detalhe:
ele estava separado da esposa.
De acordo com o delegado Joaquim Leitão

A poucos quilômetros de onde o ancião foi
morto, o jovem Ygor Matos, 20, também morador de Barra do Garças, foi assassinado com
quatro tiros na noite de domingo (24) em uma
boate na cidade de Aragarças (GO), município
vizinho de Barra do Garças.
Segundo as informações locais, o jovem
estava no estabelecimento quando se desentendeu com dois homens e, após o início de
uma confusão, Ygor deixou a festa e pegou um
mototáxi, porém foi perseguido pelos desafetos e alcançado perto da Praça da Travessia.
Testemunhas relataram que o jovem desceu da moto e tentou correr, mas foi baleado
pelos suspeitos. A vítima acabou morrendo no
local, sem chance de ser socorrida. A Polícia
Militar de Barra do Garças explicou que o jovem era conhecido na cidade por ser usuário
de maconha.

SINOP

GEFRON

Homem e mulher são presos
após agredirem policiais

Policiais apreendem mais de 400
kg de droga dentro de caminhão

D

ois irmãos, sendo um homem e uma
mulher, foram presos nesse final de
semana na Avenida dos Tarumãs,
no município de Sinop (500 km
de Cuiabá), após se envolverem
em uma confusão com policiais militares e
agredir os agentes do Estado que cumpriam
um atendimento de ocorrência de perturbação
do sossego.
Segundo informações da PM, os policiais
foram acionados por profissionais de um
hospital particular que denunciou que um
veículo na referida avenida estaria com som
alto, atrapalhando pacientes e moradores. Os
militares ao chegarem ao endereço da denúncia, constataram a veracidade dos fatos e
multaram o veículo, que estava
com o som ainda ligado.
Depois de realizar a notificação ao proprietário do
automóvel, um amigo do dono
do carro interviu na situação e
passou a desacatar os policiais
militares que cumpriam o dever
de multá-lo. Durante a discussão
entre o acusado e os militares,
os policiais acabaram prendendo o homem, que estava descontrolado, por desacato.
A irmã do acusado, ao ver
a situação, também passou a
desacatar os policiais com xingamentos e agressões. Vídeo
que circula nas redes sociais

mostra o exato momento em que os policiais
vão colocar a mulher no porta-malas e, ao abrir
o compartimento do veículo, o homem que já
estava detido sai da viatura e acerta socos em
um policial, que teve o nariz quebrado e um
corte na boca.
Nos vídeos é possível ver uma enorme
confusão entre os policiais e os acusados, além
de aglomeração de populares em volta. Após
conseguir colocar os agressores na viatura
algemados, as pessoas passaram a criticar a
ação da PM e testemunhas relatavam que os
policiais estavam “batendo em mulher”.
O militar ferido foi encaminhado a um
hospital para receber atendimento médico e
foi liberado em seguida.

D

uas pessoas foram presas no início
da tarde de sábado (23), acusados
de tráfico de drogas. Eles estavam com mais de 400 quilos de
entorpecentes escondidos em um caminhão,
que foram localizados pela equipe do Grupo
Especial de Segurança na Fronteira (Gefron).
Segundo consta no boletim de ocorrência,
os policiais receberam denúncia anônima que
alertou sobre as drogas escondidas.
Após a comunicação, as equipes policiais
passaram a realizar pontos de bloqueio na
rodovia MT-388 e, já na região do município
de Campos de Júlio, se depararam com um

caminhão Volvo e um reboque, sendo que
ambos condiziam com a descrição passada
na denúncia. Os veículos tinham placa de
São Paulo e foram abordados, com revistas
pessoais e nos automóveis.
Os entorpecentes foram localizados,
durante a busca veicular, em um compartimento falso. Ao todo foram apreendidos 450
tabletes de substância análoga à pasta-base
de cocaína.
Diante do caso, os dois ocupantes dos
veículos foram conduzidos para a Delegacia
Especial da Fronteira (Defron) em Cáceres, a
220 km de Cuiabá.

DENISE
reincidente

Homem é preso se masturbando
no estacionamento da AL

U

m homem identificado como
A.L.C.S., 35, foi preso após ser denunciado por estar se masturbando
no estacionamento da Assembleia
Legislativa em Cuiabá. Segundo as
informações, essa não é a primeira vez que o
acusado é preso pelo mesmo crime.
De acordo com o boletim de ocorrência, a
Polícia Militar foi acionada por um funcionário
da Casa de Leis, que relatou sobre o suspeito
estar praticando ato obsceno no estacionamento da Assembleia. Imediatamente a
polícia foi ao endereço solicitado e encontrou
A.L., que, ao perceber a presença da polícia,
tentou fugir.

Os policiais realizaram o cerco contra o
acusado e conseguiram abordá-lo. Em conversa com o suspeito, este confirmou que estava
realizando o ato e foi detido pelos militares.
Durante o trajeto até a Central de Flagrantes, o
homem pediu aos policiais avisarem a esposa
sobre a sua prisão, porém, ao atender o telefone, a mulher não quis saber nada do ocorrido
e relatou que o marido já havia sido preso
quatro anos atrás pela prática do mesmo ato.
Ainda de acordo com o boletim, já havia
outras denúncias contra o suspeito pelo crime
de ato obsceno no estacionamento do local. O
homem foi conduzido à delegacia para serem
tomadas as medidas cabíveis.

J ove m s e m h a b i l i ta ç ã o e
embriagado atropela 2 pessoas

O

jovem Joberson da Silva Moraes,
19, foi preso na madrugada de domingo (24) na zona rural de Denise
(209 km de Cuiabá) após atropelar
um casal que deixava o Arraiá da
Judite, que acontecia em uma localidade
conhecida como Banco da Terra. Joberson
conduzia um veículo Saveiro sem Carteira
Nacional de Habilitação (CNH).
De acordo com a Polícia Militar, Joberson
é conhecido pelo apelido de Jobinha e entrou
no automóvel acompanhado de uma pessoa
identificada como J.M. Durante o trajeto para
deixar a festa, Jobinha acabou atropelando
Josivan da Silva Cana Brasil e Fernanda
Araújo Costa.
Durante o atendimento da ocorrência,

os policiais perceberam que Joberson apresentava sinais visíveis de embriaguez, como
confusão mental, exalando cheiro de álcool
e fala descoordenada. Em conversa com os
militares, o jovem confessou que fez uso de
bebida alcoólica na festa e não tinha CNH.
O casal ferido foi socorrido por uma
ambulância e encaminhado a uma unidade
de saúde do município. O jovem com o passageiro foram encaminhados ao Núcleo de
Polícia Militar para confecção do boletim de
ocorrências, e o veículo acabou conduzido ao
Ciretran da cidade.
A Polícia Civil de Barra do Bugres passa a
investigar o caso. Na festa havia aproximadamente 100 pessoas e o momento do atropelamento foi testemunhado por diversas delas.
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PEDIU SUSPENSÃO

OAB é contra aumento da taxa de bagagens
Entidade protocolou pedido ao Tribunal Federal para suspender aumentos no despacho das malas até decisão sobre legalidade sair

APRESENTA:

Por OAB

A
Rovena Rosa da Agência Brasil

OAB Nacional protocolou, dia
25/06, um pedido de liminar junto
ao Tribunal Regional Federal da
5ª Região (TRF-5) para que seja
suspenso o aumento na taxa de
despacho de bagagens por companhias aéreas até que seja julgada a ação
que discute a legalidade da cobrança em si.
O presidente nacional da OAB, Claudio
Lamachia, explica que a entidade agiu para
evitar um prejuízo ainda maior ao consumi-

dor e também para evitar o incentivo da prática generalizada desse ato lesivo. “A Ordem
dos Advogados do Brasil contesta na Justiça
a criação, pela Anac e pelas companhias aéreas, da taxa extra para despacho de bagagens.
Desde que a taxa foi colocada em prática, o
consumidor tem sido lesado. Para agravar
ainda mais o quadro, a Gol e a Azul agora
aumentam o valor desta taxa”, alerta.
Além da medida judicial, a Ordem também remeterá nos próximos dias um ofício
à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil)
cobrando da autarquia o cumprimento de seu
real papel, que é a regulação do mercado e a
proteção do consumidor.
Leia o protocolo da OAB junto ao TRF-5
em:
http://s.oab.org.br/arquivos/2018/06/
peticao-acp-anac-franquia-de-bagagensreitera-liminar-trf5.pdf

ARTIGO

O momento do Direito Condominial

É

público e notório que nos últimos
anos o mercado imobiliário brasileiro revelou-se inconstante e
passou por duas fases distintas:
a primeira, com a economia do país em
alta, experimentou forte crescimento e um
período de prosperidade; já a segunda, com
a desaceleração da economia brasileira nos
anos mais recentes, apresentou um declínio
significativo no ramo.
Ainda assim, os terrenos, vilas e casas
estão dando lugar a deslumbrantes condomínios, vez que o número de pessoas morando
nesses empreendimentos cresce em ritmo
alucinante, criando um fabuloso, complexo
e milionário mercado de administração
condominial.
Segundo dados de 2017 da Associação
Brasileira de Síndicos e Síndicos Profissionais
(ABRASSP), mais de 68 milhões de pessoas
moram em condomínios no Brasil, os quais
são administrados por mais de 421 mil síndicos e síndicas, movimentando mais de 165
bilhões de reais por ano.
Ademais, conforme expôs o mesmo estudo, existiam no ano passado aproximadamente 8.374 condomínios somente no Estado
de Mato Grosso, os quais eram administrados
por pouco mais de 200 síndicos profissionais.
Com isso, é certo que as operações e negociações envolvendo condomínios tornamse cada vez mais complexas e intrincadas,
justamente por ser um ambiente de natureza
coletiva, o que exige de todos aqueles envolvidos (Síndicos, Condôminos, Funcionários,
Advogados, Administradoras, entre outros)
estejam preparados para as mais diversas
situações.
Diante de um cenário tão promissor, é
certo que o Advogado também deverá preparar-se adequadamente, desenvolvendo
suas habilidades de negociação, aprimorando
suas redes de relacionamentos e procurando
especializarem-se nas áreas imobiliária e
condominial, já que o sucesso dos empreendimentos depende de uma ampla assessoria
jurídica, desde a aquisição do terreno até a
efetiva entrega das unidades.

Entretanto, o mercado imobiliário não
se apresenta promissor somente para os
Advogados, como também para os próprios
Síndicos que buscam sua profissionalização.
Prova disso é o Projeto de Lei nº 9.869/2018,
apresentado em 27 de março deste ano pelo
deputado Pompeo de Mattos, que visa regulamentar o exercício da profissão de Síndico
administrador de condomínios.
O projeto de lei propõe a criação de oito
artigos dispondo sobre quem poderá ser Síndico (condômino, empregado ou profissional
autônomo), os requisitos para o exercício
da profissão, suas atividades e atribuições,
dentre outras disposições.
Como se vê, o Direito Condominial tornou-se um verdadeiro nicho de mercado, com
oportunidades abertas a todos aqueles que
se comprometerem a participar do universo
condominial, desde que com a devida qualificação e o propósito de tornar os condomínios
ambientes mais harmoniosos para todos que
neles convivem.

Miguel Zaim é doutor em Ciências Jurídicas
e Sociais, especialista em Direito Imobiliário,
Direito e Processo Penal, Direito e Processo
Civil, Direito Constitucional, Direito Tributário
e Direito Ambiental e presidente da Comissão
de Direito Condominial da OAB-MT

DECISÃO

Animais têm direito a
visita do dono
Por TJMT

P

ara muitos brasileiros, os animais de
estimação são parte da família e são
criados como filhos, cheios de mimos,
melhores ‘médicos’, roupas da moda,
enfim, tudo do bom e do melhor. Mas o que
fazer quando essa família por algum motivo
se separa? Por muitas vezes, quando a briga
envolvia animais, o litígio se tornava ainda
mais difícil. Agora, com a última decisão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o assunto, a resolução de separação envolvendo a
guarda de animais parece que será mais fácil.
Na última semana, terminou o julgamento
que considerou possível a regulamentação
de visitas a animais de estimação quando
os donos se separam. No caso concreto, os
‘pais’ do cachorro viviam em união estável e
quando se separam a ex-companheira passou
a impedir o contato do autor da ação com o
bichinho. Segundo ele, o impedimento lhe
causou intensa angústia.
Na decisão, foram fixadas visitas em períodos como fins de semana, feriados e festas
de final de ano para que o ex-companheiro
pudesse visitar o animal. Ele também poderá
participar de atividades como levar o cachorro
ao veterinário. A decisão, que foi tomada pela
Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
deu fim a tempos de angústia.
O voto condutor majoritário foi proferido pelo ministro Luis Felipe Salomão, que
manteve a decisão do Tribunal de Justiça de
São Paulo. Ele entendeu no julgamento que a

resolução do caso depende da análise do caso
concreto, mas resguardada a ideia de que não
se está frente a uma “coisa inanimada”, mas
sem lhe estender a condição de sujeito de
direito.
“Reconhece-se, assim, um terceiro gênero,
em que sempre deverá ser analisada a situação
contida nos autos, voltado para a proteção
do ser humano e seu vínculo afetivo com o
animal”, apontou o relator do recurso especial, ministro Luis Felipe Salomão. O ministro
afastou ainda a alegação de que a regulamentação de visitas a animais seria tema de
“mera futilidade”, já que a questão é típica da
pós-modernidade e envolve questão delicada,
que deve ser examinada tanto pelo ângulo da
afetividade em relação ao animal quanto pela
proteção constitucional dada à fauna.
No âmbito legal, o relator mencionou que
o Código Civil definiu a natureza jurídica dos
animais, tratando-os na categoria das coisas
e, por consequência, como objetos de relações
jurídicas. Todavia, destacou a notoriedade do
vínculo afetivo entre os homens e seus animais
de estimação e lembrou que, de acordo com
pesquisa do IBGE, já existem mais cães e gatos
em lares brasileiros do que crianças.
Ele foi acompanhado pelos pares Antonio
Carlos Ferreira e Marco Buzzi. Já os ministros
Isabel Gallotti e o desembargador convocado
Lázaro Guimarães votaram em sentido divergente, pelo restabelecimento da sentença de
improcedência do pedido de regulamentação
de visitas.
O processo tramita em segredo de justiça.

CULTURA

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

Aberta a Exposição: NA MÃO JUNTO AO PEITO
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.
(Poema de Matheus Guménin Barreto, junho de 2018)

O

artista plástico Valques Pimenta, lidando com ausência de seu
pai, o artista e arte-educador
Nilson Pimenta, tomou a iniciativa e resolveu fazer uma homenagem a três artistas que dedicaram suas vidas à indústria
criativa em Mato Grosso. Valques organizou este ato para João Sebastião, Osvaldina Santos e ao seu pai, falecido em
23 de dezembro de 2017. Nilson Pimenta
mudou-se para Mato Grosso aos 6 anos
de idade. O artista viveu em várias localidades trabalhando como peão, lavrador
e cortador de cana antes de vir morar em
Cuiabá. Tornou-se um dos mais importantes e reconhecidos artistas do Estado,
com exposições pelo Brasil, pela Europa,
e com seu trabalho como arte-educador
no Ateliê Livre da UFMT. Esta exposição
é um tributo, com peças de amigos, exalunos, artistas profissionais, amadores e
parentes. Ganhou o nome de ‘NA MÃO
JUNTO AO PEITO’ devido à poesia acima, de Matheus Guménin Barreto. Quando a pessoa falece, uma homenagem não
é entrega em mãos, ela vai na lembrança,
no olhar para o alto, ou com os olhos
fechados, quando se doa, quando se en-

trega para os que se foram, na maioria
das oferendas colocamos o presente na
mão, junto ao peito. Participantes: 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, Ro-

drigo Sávio, Ruth Albernaz, Sitó, Tânia
Pardo, Valdivino Miranda, Valques Pimenta, Vanusa Brito, Vicente Paulo e
Waldomiro de Deus (GO). A exposição
está aberta na CASA DO PARQUE com
entrada franca. INFO: (65) 3365 4789 e
98116 8083

e o companheirismo. Ajudou vários artistas e voltou a residir em Cuiabá com nossa
família, ao lado da mãe também artista ar-

tesã que fazia lindas bonecas, presépios e
esculturas. Foi fiel à família, quanto a mim
ajudou-me a formar meus filhos. Fomos

parceiros pela vida toda. Nos ajudávamos
um ao outro SEMPRE! João faleceu em 28
de fevereiro de 2016.

I

NÊS BARROS COSTA: Nos anos
60 tudo acontecia em ritmo frenético.
E assim foi com as artes plásticas em
Mato Grosso, num movimento no Estado
capitaneado por Adelaide Vieira e Aline
Figueiredo. Foi quando surgiu João Sebastião Costa, então residente em Campo
Grande, de uma sensibilidade profunda,
com pinceladas de cores vibrantes, foi
aos poucos conquistando respeito e admiradores até se tornar mais um grande
representante das nossas artes plásticas.
Participou da Exposição de artistas Mato-grossenses na sede do Rádio Clube em
Campo Grande. Foi um sucesso. Pietro Maria Bardi, grande crítico de artes plásticas,
encantou-se pelas obras de João Sebastião.
A sociedade correspondeu tendo adquirido
todas as obras dele. Traços marcantes do
meu irmão João Sebastião eram a alegria

O

svaldina dos Santos de Oliveira
nasceu em 18 de abril 1931 em
Cuiabá, filha de pais cuiabanos,
foi professora na Escola Benedito de Carvalho. Começou a frequentar o Ateliê Livre
da Fundação Cultural de Mato Grosso em
1978, sendo orientada pela professora e artista plástica Dalva Maria de Barros. Osvaldina se apresentou em salões dentro e fora
do Estado, com várias premiações, seleções
e moções de congratulações. Trabalhou
como arte-educadora ensinando suas técnicas e abordagens. Pintava cachoeiras, quintais, igrejas e casarios antigos enaltecendo
costumes. Osvaldina faleceu no dia 28 de
agosto de 2010.
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ENTRA, SÃO BENEDITO
Entra, a casa é sua, Frei Benedito. A minha
fé em meu padrinho espiritual é tanta que basta
uma ajoelhada aos pés do Santo Negro, o Glorioso
São Benedito, e ele intercede a Jesus e tudo reluz a
luz. Com muito prazer, a minha residência estará
aberta para receber o Rei Niuan Ribeiro Roberto, a Rainha Cecília Fortes e os demais festeiros,
nos dias 30 de junho e 1º julho, rumo à Praça
do Rosário, para a missa das 5h, em meio à movimentação de toda a sociedade cuiabana. Celebrar São Benedito é receber a luz da fé católica,
enaltecendo cada vez mais essa tradição do povo
cuiabano rumo aos 300 anos. Nas missas das 5h
da matina no Largo do Rosário, ao chegar você
é acolhido pelas mãos negras do Frei Benedito e
por vários espíritos de luz que derramaram o seu
sangue nesta terra de fé chamada Cuiabá. Entra,
São Benedito, com o manto cheirando a cravo e
rosas; ao sair, me ensina a calçar a sandália da humildade nesta minha caminhada neste planeta. E
deixa esta humilde de sua casa que cheira a flor
de laranjeira.

Por Anna Maria Ribeiro Costa

TERRA BRASILIS

UMA ATMOSFERA DA FÉ
Durante os quatro dias da Santa Missa às 5h
da matina no Largo do Rosário em torno do glorioso São Benedito, é uma pá de gente de todas
as origens de nomes e sobrenomes louvando o
Santo Festeiro da Cidade Verde. Nesta louvação
surge uma atmosfera de fé, neste local se encontram muitos espíritos que não se encontram entre nós recebendo as energias da multidão na fé

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

N

o início dos anos de 1980, o
que Jacutinga viveu ao chegar
no cerrado do Planalto Central
não estava na programação que
havia desenhado em sua cabeça e em seu coração. Não estava escrito nos
livros que leu sobre povos indígenas e em
qualquer outro lugar.
Os índios estavam morando em uma aldeia
na beira da BR 364 e viviam do que um horroroso vilarejo chamado Chefão lhes oferecia: mão de obra barata, álcool, quinquilharias, pratos ou restos de comida. Pesadelos
ocuparam por muito tempo as noites de
Jacutinga. Acordava de seus sonhos aflitivos depois de
visualizar o
vilarejo invadindo a terra
dos índios.
Culturalmente, o povo
Nambiquara do Cerrado vive em
pequenas
aldeias
distribuídas
estrategicamente
por
seu território
de ocupação
tradicional,
hábito passado de geração
a geração. A
chegada dos
missionários

LEVANTA A MULTIDÃO
Neste dia 1ª, ao entardecer, brota o silêncio
dos pássaros e a multidão se aproxima do Largo
do Rosário, na união dos homens das Irmandades
de São Benedito, todos de capa azul, e os povos de
Deus. Em sua fala, disse: “Quem é aquele? É São
Benedito!”. E o Frei Benedito entra na sua cozinha,
onde é saudado pelas cozinheiras com emoção, fé,
amor ao Santo Negro, o que nos faz derramar lágrimas de gratidão. E assim São Benedito desce
a sua rua que leva seu nome até a Av. Rubens de
Mendonça, e a multidão, com muita fé, só agradece por graças mais graças, e cada vez mais ele vem
operando milagres. A procissão de São Benedito
que percorre ruas de Cuiabá conta anualmente
com a participação de aproximadamente 10.000
pessoas que louvam e cantam o Santo Negro. É
tão emocionante esta procissão, nela os devotos
de São Benedito expressam a fé, nesta caminhada de luz. A Festa de São Benedito é reconhecida
como a mais popular do Estado, onde se reúnem
nos quatros dias mais de 100.000 mil pessoas.
São Benedito nos ensina a viver na humildade.

Jacutinga e a
andorinha-da-mata
protestantes, das frentes expansionistas e
da Funai trouxe o movimento de agrupar os
índios em um menor número possível de aldeias, a fim de facilitar a assistência a eles e
a vida dos novos colonizadores – de terras e
de mentes.
Jacutinga, recém-chegado, tinha raras certezas. Uma delas era a de que aquela situação
teria que ter um fim ou exterminaria física
e culturalmente os índios. Assim, nosso pássaro iniciou um movimento de reocupação e
revitalização territorial. Convenceu Daniel,
João Maxixe, Erdo, Lourenço, Eutímio e Orivaldo, depois de ter conversado com suas
mulheres, sobre as perigosíssimas doenças
que habitavam o Chefão, visualizadas em um
livro comprado em um sebo. Graças a elas,
Jacutinga obteve o sucesso esperado.
Nessa época, ao distribuir a população indígena em pequenas aldeias, Jacutinga não
fazia a menor ideia de que seu gesto estava
inscrito na narrativa mítica Nambiquara.
Contaram, tempo depois, quando já estavam
longe do Chefão, que no início do mundo todos moravam no interior de uma montanha
de pedra preta. Com poderes mágicos, a andorinha-da-mata retirou grande parte dos
índios, indicando-lhes o lugar apropriado
para suas aldeias.
A andorinha-da-mata fez de Jacutinga seu
mediador...

Talensu, de Loyuá Ribeiro F.M. da Costa

Por João Manteufel Jr.

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

T

enho saído pouco de casa. Cuiabá me deprime. Deprime porque
tenho na minha cabeça a apaixonante Cuiabá do início dos anos
90. Havia recém-chegado a Cuiabá, estudava no Anglo, morava no
Renoir. Naquela época, em 1991, meu apelido
era Shampoo. Época boa. Muito boa. Overnight, Get Up ou Ópera. Ópera era foda, porque

Por Wania Monteiro de Arruda

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

em torno de São Benedito. Quando toca o Hino de
São Benedito, brotam da alma as saudades de Lélio Duarte, Maria da Glória Alves Corrêa, Benedita
Libânio de Souza, Dona Bembém, Edgar Viera, Leopoldo Fortunato, Ney Pinheiro, Rosa Maluf, Archimedes Pereira Lima, Anita Negrão Vieira, Telé
Viera, Elza Biancardini, Lenine Póvoas, Dunga Rodrigues, Silva Freire, Edio Barreto, enfim, muitos
devotos que antigamente trabalhavam de corpo e
alma para manter essa tradição e compartilhar as
delícias com os mais humildes. A festa da gastronomia regional reina na Praça do Rosário durante
os quatro dias com as barracas das famílias, e o
destaque vai para Carne com Arroz, Paçoca e Farofa de Banana. E assim o Frei São Benedito celebra a Cidade Verde com festa.
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Banzo ou quase isso
só podia entrar de maior e de sapato. Como
alguém que faz terceirão tem sapato. Naquela época ficávamos na frente de casa até de
madrugada. Não existia essa de condomínio.
A cidade era repleta de árvores, lembro de
duas churrascarias, Bosque e Bierhaus, em
que caíam folhas e mangas nas mesas e eram
uma delícia. Cuiabá, mesmo provinciana, tinha ares de capital. Lembro de vestir camiseta Pier, tomar sorvete na Patotinha. Quem
não foi, no auge do seus 10 anos, no Shopping
Goiabeiras sozinho? Hoje acho inimaginável
deixar meu filho de 10 anos sozinho em lugar
nenhum. Éramos cheios de sonhos. Todos da
minha turma, o Basfond, tinham a certeza de
que Cuiabá seria o melhor lugar do universo
para se viver.
–Papai, você quer ver Peppa comigo? – grita
Maria do quarto.
Meus pensamentos voam. Nem lembro
o que pensava. Um passarinho canta alto no
quintal. Olho para o lindo pé de jambo. Francisco vem até mim e dispara um joia com o
dedão, mostrando o que acabara de aprender.
Parece o banzo que os escravos sentiam da terra natal a qual ela mesma o escravizara. Como
diria o poeta Mário Quintana, “o passado não
reconhece o seu lugar: está sempre presente”.

Do que as nossas
crianças têm se
alimentado?

NUTRITIVA

CADEIRA DE BALANÇO

Por Carlinhos Alves Corrêa
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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

oi publicado no Jornal USP um estudo com as crianças brasileiras
que estão expostas a níveis altos
de parabenos e benzofenonas, duas
classes de disruptores endócrinos
(um tipo de molécula que não ocorre de forma natural no organismo e que pode alterar o
equilíbrio hormonal) presentes em cosméticos
e produtos de cuidado pessoal. É a principal
conclusão de um estudo publicado na revista Environmental International, realizado por
pesquisadores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP) da USP
em colaboração com pesquisadores norte-americanos. No estudo, os pesquisadores analisaram amostras de urina de 300 crianças entre
6 e 14 anos, coletadas em 2012 e 2013 nas cinco regiões do Brasil. Nas amostras foi avaliada
a presença de disruptores endócrinos. Apesar
de também afetar a saúde dos adultos, a expo-

sição a essas substâncias é especialmente preocupante em crianças, já que o balanço hormonal é fundamental para um desenvolvimento
saudável. Em comparação com estudos feitos
em outros países, a principal peculiaridade da
amostra brasileira foi a alta concentração nas
amostras de urina de disruptores endócrinos
que costumam fazer parte da formulação de
cosméticos. “Compostos como os parabenos, as
benzofenonas, o triclosan e o triclocarban são
frequentes em produtos relacionados ao cuidado pessoal como desodorantes, shampoos,
sabonetes, protetor solar etc. Outro disruptor
endócrino que se destacou nos resultados foi
o bisfenol A, uma substância utilizada na produção de alguns tipos de plásticos e resinas.
Embora seu uso em mamadeiras seja proibido
no Brasil desde 2012, o bisfenol A foi detectado em 98% das amostras. A exposição ao bisfenol A é grande. Dentre outros, a molécula está
presente em alimentos enlatados, garrafas de
água, brinquedos, papel térmico e inclusive na
poeira de ambientes fechados. Apesar do achado, os níveis de bisfenol A encontrados nas
amostras brasileiras foram similares aos de países como EUA e Canadá, e muito menores do
que os observados na Índia e na China. Como
podemos perceber, nossas crianças estão expostas a substâncias químicas muito tóxicas
que podem causar doenças cardíacas, diabetes,
infertilidade, disfunção sexual, obesidade etc.,
e para evitá-las use produtos de higiene naturais, vendidos em lojas de produtos naturais,
e tome água e sucos em garrafas e copos de
vidro. Conserve os alimentos na geladeira em
vasilhas de vidro.
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garimpo cultural
Por Luiz Marchetti

ORQUESTRA SINFÔNICA DA UFMT >
O diretor musical e regente da ORQUESTRA SINFÔNICA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, Fabrício Carvalho,
convida a todos para a estreia no Brasil da peça “Concerto para
violoncelo em Mi bemol maior”, de Luigi Boccherini, no domingo
1º de julho, às 20h, no Teatro Universitário, com a participação especial do violoncelista Antônio Lauro Del Claro. A apresentação faz
parte da série “Gabriel Novis Neves”,
que tem como foco a música
erudita sinfônica. E atenção:
haverá ensaio aberto à
comunidade no sábado
30 de junho, das 9h ao
meio-dia. Ambas
as atividades,
que compõem
a agenda
Cuiabá Tricentenária,
são gratuitas.
INFO: (65)
3615 8372

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
A MULHER FLOR >
O Museu da Imagem e do Som
(Misc) convida a todos para a exposição de esculturas em madeira
“A Mulher Flor”, do artista africano
Hermínio Nhamtumbo. Há poucos
meses no Brasil, Hermínio retrata
em sua arte não só a beleza da mulher, mas também a sua valorização
na sociedade. O Misc está aberto de
segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
Confira.

ATENÇÃO, JORNALISTAS! >

Vamos nesta quinta-feira 28 de junho às 19h no Auditório do Centro Cultural da UFMT prestigiar o lançamento do documentário
“Pantanais do Pantanal”, sexto longa-metragem do casal de sócios
da Código Solar Produções, Carla Mendes e Marcelo de Paula. Dez
mil quilômetros rodados em dois meses por Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul para registrar as subdivisões do Pantanal Brasileiro.
Nesta ação do Cineclube Coxiponés, após a projeção teremos um
bate-papo com realizadores mediado pelo cineasta Luiz Borges.
Entrada franca. INFO: (65) 3615 8377
SESC CASA DO ARTESÃO >

A FÉ DE FRANCISCA >

Segue na Galeria do Sesc Arsenal a exposição do fotógrafo
Henrique Santian com fotos, vídeos e uma instalação. Dona Francisca é benzedeira e raizeira com 104 anos, residente em Chapada
dos Guimarães. As imagens mostram cenas do cotidiano, a simplicidade de seus dias e a devoção em diferentes religiões. Vale a pena
conferir. Horário de funcionamento: terça a sábado das 14h às 21h
e domingos e feriados das 15h às 21h. Livre e com entrada franca.
INFO: (65) 3616 6900

AUDIOVISUAL: PANTANAIS DO PANTANAL >

Um dos mais importantes propósitos do jornalismo contemporâneo
é focalizar as classes mais oprimidas e seus agressores. Cuiabá já foi
a cidade mais violenta contra a comunidade LGBTI+. Os números
de assassinatos e atos homofóbicos foram reduzidos porque agora
as vítimas e suas famílias denunciam nas redes sociais e na imprensa. Estive no lançamento do Manual de Comunicação LGBTI+ na
Câmara de Vereadores de Cuiabá. Um guia prático que esclarece
dúvidas conceituais e de linguagem sobre a pauta da população
LGBTI+ e visa ajudar comunicadores a fazer um jornalismo com
menos estigmas e preconceitos. É preciso atualizar vocabulários,
acompanhar dados e a agenda de diversos dias já programados
para diferentes atos nacionais, na batalha contra todo tipo de violência, de ignorância e injustiça contra a comunidade LGBTI+. O
manual está disponível online no link www.forumempresaslgbt.
com/didatico/manual-de-comunicacao-lgbti-substitua-o-preconceito-pela-informacao-correta

Grafite ou Graffiti (do italiano graffiti, plural de graffito)
quer dizer "marca ou inscrição feita em um muro" e é o nome
dado às inscrições feitas em paredes desde o Império Romano. A recente história do Grafite é construída exatamente na
ausência de galerias e museus prestigiando esta arte popular.
A exposição “Fluido” reúne o trabalho dos mato-grossenses
André Gorayeb, Babu 78 e Nadja Lammel, num processo da
rua pra galeria. São artistas com temas distintos compartilhando seus métodos criativos e promovendo uma agradável
possibilidade de compararmos três diferentes maneiras de
lidar com as latas de spray e suas abordagens. A exposição
ficará na unidade temporária da Casa do Artesão até 22
de setembro. Av. Tenente-Coronel Duarte, 2140, junto ao
Programa Mesa Brasil, pertinho do Shopping Popular.
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s tendências do mercado de arquitetura em 2018 seguem a criação dos
bons projetos e estão em busca das
exigências dos clientes.
São vários pedidos para que
seu projeto tenha complemento com os seus desejos individuais, as necessidades, o custo estipulado da obra e com a criatividade e o bom senso.
Aos profissionais de arquitetura em
tempos competitivos, cabe estarem atualizados
com tudo que o mercado da construção tem de
lançamentos, editando o ano de 2018. Com tantas informações obtidas pelo cliente quando vai
construir através da internet, revistas específi-

cas, conceitos da qualidade de vida da família,
atentos às construções cotidianas e viagens,
sempre ligados nas atualizações do mercado de
acabamentos.
Algumas tendências que movem este ano
são as construções pré-moldadas, otimizando
estruturas previamente fabricadas e montadas
in loco, dando atenção à opção da instalação sem
incômodo à rotina da casa ou escritório.
Outro desejo do cliente é de um projeto
com o pé-direito alto relembrando o passado dos
nobres salões de casarões de antigamente.
O estilo retrô tanto nos projetos residenciais quanto corporativos transmite o aspecto antigo, não sinônimo de ultrapassado e sim de
nostalgia. É de extrema importância que o uso de
móveis clássicos, papel de parede e cores vibrantes, é importante nesta caracterização do estilo.
A otimização de espaços pequenos, o
humor e a cultura pop do estilo fun design e a
sustentabilidade são fatores de grande valor nos
projetos mais conectados com a atualidade.
Com todos esses conhecimentos aliados
às suas habilidades técnicas e suas pesquisas nas
novas tendências mundiais, você vai atender e
ser reconhecido pelo seu cliente como um profissional atualizado e diferenciado no mercado
profissional da arquitetura.
Esteja sempre à frente. É o que faz a
diferença.
www.facebook.com/arqedmilsoneid

Por Theresa Piraja

Arquitetura em
tendências
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FENG-SHUI

Por Edmilson Eid
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energia é a base de tudo. Tendo
dentro de si e nos ambientes energias equilibradas, não teremos nos
rodeando energias estagnadas que
bloqueiam a circulação sadia de vibrações. A má resolução afetiva interfere nos
circuitos energéticos dos ambientes, vamos
cuidar disso. Sabem que as energias seguem
os pensamentos. Cada um é o que pensa. Fios
energéticos interligam as pessoas. Às vezes
energias densas grudam nelas e fazem um estrago. Ou estes fios são esparramados pelos
aposentos formando uma goma, resultando

Vestimentas da
alma
uma baixa nas vibrações e na espiritualidade
do morador. A verdadeira proteção nossa não
são as vestimentas e sim a nossa aura. Por isto
temos que a tratar bem e alimentá-la sempre
com verdade e luz. Da mesma maneira que
higienizamos o corpo, temos que higienizar a
aura, este campo de luz que nos envolve. As
energias ruins existem e a cada dia estão se espalhando mais e mais a nossa volta. Estas não
ligam e não sabem se a pessoa tem formação
acadêmica ou tem algum cargo elevado etc...
Elas entram e invadem as pessoas e os ambientes por sintonia com o que elas pensam sentem
e fazem na vida. Não interessa se o indivíduo
tem diploma de pós-graduação ou é um conhecedor do mundo, pois estas energias nefastas
procuram o clima psíquico interno adequado
para agir e tomar posse. Doutores de várias
áreas são infligidos por estes danos. Alguém
pode comprar o amor verdadeiro de outro? E
que coisa da Terra poderá preencher o vazio
existencial do coração? Nem bebida ou drogas
são capazes de dar o que o próprio coração
não descobriu: a arte de ser feliz. A missão de
todo homem é uma só: viver! E, se puder, fazer
o melhor possível. Talvez por isso o grande sábio chinês Lao Tzé ensinou o seguinte: “O sábio pode até andar vestido em andrajos, mas ele
carrega uma joia dentro do seu coração”.
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Por Jacqueline Haddad

PELO MUNDO

sta semana nossa cidade celebra a
memória do conhecido santo negro
Benedito. A festa, que é centenária,
sempre foi celebrada na cidade com
grande alegria, reunindo no entorno
da Igreja do Rosário grande quantidade de fiéis
e/ou curiosos. A tradição de celebrar São Benedito é tão antiga na cidade que às vezes a própria
identidade do santo negro é confundida com a
dos cuiabanos, tanto que alguns afirmam, de forma carinhosa, ser ele o maior festeiro da cidade.
Para fins de hagiografia, São Benedito nasceu
no sul da Itália em 1524, no seio de uma família
pobre e descendente direta de escravos africanos. Aos 18 anos de idade já havia decidido que
iria abraçar a vida religiosa e alguns anos depois
foi convidado a entrar na congregação franciscana, o que o fez e viveu até seus últimos dias.
De frade estranho e aparentemente sem cultura,
Benedito se tornou uma sumidade local à medida que os moradores descobriam suas capacidades espirituais como a ressureição de mortos, a
revelação de segredos ocultos do presente e do
passado, a multiplicação de pães que realizava
com frequência na cozinha do convento quando
por ela era responsável, as curas e milagres dos
males espirituais e físicos, as visões espirituais
e as levitações frequentes. A tradição italiana
conta que o frade era sempre preocupado com
os pobres da cidade e com frequência retirava
alguns mantimentos do convento, escondia-os
dentro de seu hábito de frade e os levava para
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ada vez mais brasileiros estão se
aposentando e optando por ir para
o exterior. Essa mudança para o exterior após a aposentadoria pode ser
dramática, mas frequentemente leva
a uma nova vida que é mais emocionante e que
pode ser até mais barata.
Alguns países podem receber aposentados e
até incentivar que aposentados se mudem para
o país. É o caso de Portugal, onde você só precisa comprovar sua renda para poder se mudar e
receber também isenções de impostos no país.
O mesmo vale para países como Canadá, Austrália e outros da Europa.
O que é importante saber para a possibilidade de se aposentar e mudar para outro país é:

os famintos que enchiam as ruelas de Palermo
até que em uma dessas saídas o novo superior
do convento o surpreendeu e perguntou-lhe: "O
que escondes aí, embaixo de teu manto, irmão
Benedito?" E ele, humildemente, respondeulhe: "Rosas, meu senhor!", e, abrindo o manto,
de fato apareceram rosas de grande beleza e
não os alimentos de que suspeitava o Superior.
Essa passagem de sua história é frequentemente lembrada por seus devotos quando cantam
“meu São Benedito, vosso manto cheira, cheira
a cravo e rosa, cheira a flor de laranjeira...”.
Benedito morreu em 4 de abril de 1589 em
Palermo, estava com 65 anos de idade e a partir
dali sua devoção se espalhou por todo o mundo
cristão, fazendo com que ele se tornasse um dos
santos mais populares da história, chegando até
mesmo aos mais longínquos pontos da terra.
Em Cuiabá a devoção ao santo é antiga; poucos sabem, mas na Igreja do Rosário é venerada
uma preciosa relíquia do santo: um pedaço de
pele retirada de seu corpo que se encontra incorrupto na Itália. A preciosa relíquia se encontra guardada em uma teca conservada dentro de
uma rosa de prata.
Viva São Benedito!!!

Recebendo
aposentadoria no
exterior
eles dão preferência a cidadãos bem educados:
pós-graduados, mestres, doutores e pós-doutores têm mais aposentados que comprovem renda própria ou que possam se sustentar, aposentados que têm parentes no país de destino têm
mais chances de obter a residência.

Como receber aposentadoria morando
no exterior?
A melhor forma é escolher um banco que
tenha unidade no país de destino e no Brasil,
como é o caso do Banco do Brasil. Porém, você
pode também utilizar de transferências internacionais e outros meios para receber o valor
da sua aposentadoria no exterior, lembrando
que 25% do valor ficarão retidos pela Receita
Federal.
Uma maneira bem inteligente de transferir
recursos para o exterior hoje é através da transferwise, ou moedas virtuais.
No exterior, é possível também contribuir
com a Previdência Social brasileira, para obtenção de benefícios, desde que não esteja vinculado ao sistema previdenciário do país com o qual
o Brasil mantém acordo de previdência social.
O Ministério das Relações Exteriores (MRE),
em conjunto com o Ministério da Previdência
Social (MPS), tem buscado esforços no sentido

Por José Carlos Branco

Benedito - o mouro
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omo sempre firmamos e afirmamos, o Universo Divino é um todo
em entrelaçamento único. Somos
a integração perfeita de prótons,
nêutrons e elétrons que coexistem harmoniosamente por todo o sistema
infinito.
Sim, unicidade da vida, pois somos todos: essência do Criador!...
Somos, como poderia se dizer, um universo, onde qualquer pedaço do sistema
tem inserido em si próprio todo o sistema.
A partir dessa premissa, entenderemos a mensagem transposta por entidade
espiritual que nos visitou há poucos dias,
incorporada em irmão médium e que nos
postou: “O Divino é tudo que faz parte do
Universo, e o universo: é o Divino”.
Portanto, irmãos, somos essência do Divino, estamos inseridos “Nele”.
Essa verdade é magnífica. Nossa ignorância é que transporta barreiras céticas
por compreensões.
Em termos terrenos, somos um conjunto Divino, formado pelo elemento matéria,
espírito ou alma (constituídos por energia
pura universal) dotada de uma consciência
única e com vontade própria, agindo conforme deliberações por livre decisão. Focados sempre no crescimento próprio e de
todo o sistema: “O Divino!...”.
Seriamos como terminais de enorme e
de ampliar o número de países com os quais o
Brasil mantém acordo em matéria previdenciária, cujo objetivo é o de habilitar os trabalhadores dos países contratantes a totalizar, para fins
de solicitação de aposentadoria ou de outros
benefícios, os tempos de contribuição registrados nos respectivos sistemas previdenciários.
É importante lembrar, entretanto, que para se
beneficiar de tais acordos é necessário estar em
situação regular no país de acolhimento.
A negociação dos Acordos de Previdência
Social constitui uma das principais demandas das comunidades brasileiras no exterior. De modo geral, a primeira etapa nesse
processo são conversações bilaterais ao intercâmbio de informações técnicas e ao melhor
conhecimento mútuo dos sistemas previdenciários de cada país.
Brasileiros que residem em país com o qual
o Brasil mantém Acordo de Previdência. Precisa estar filiado à Previdência Social do país
onde reside e estar coberto pelo sistema previdenciário daquele país, garantindo assim seus
direitos – adquiridos ou em fase de aquisição
– no outro país, no âmbito do Acordo. Caso o
cidadão brasileiro resida em país com o qual o
Brasil mantém acordo, mas por algum motivo
esteja impossibilitado de se filiar à previdência
local, é possível inscrever-se como segurado
facultativo.
Já no caso dos brasileiros que residem em
país com o qual o Brasil não mantém Acordo de
Previdência, é possível continuar contribuindo
para a Previdência Social brasileira. Para isto
basta filiar-se ao Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) como segurado facultativo e, des-

Unicidade divina
magnífico centro de computação de dados
que captam informações, processam e redirecionam os resultados à central, em beneficio de todo o sistema.
Esse sistema se processa em evolução,
contínuo e infinito.
Se levarmos em consideração esse comparativo em nível de nosso planeta, perceberemos que os terminais por excesso de
uso devem ser trocados, ou seja, nossos
corpos uma vez rotos devem ser substituídos. Daí nossos nascimentos e renascimentos, a fim de mantermos em evolução nosso
sistema verdadeiro, o espiritual.
Acima afirmamos: somos corpo, alma e
vontade, não dissemos pensamento. E então, como ficamos em relação a ele?
Esse não é individual, pertence ao todo
universal, nós o buscamos ou o recebemos
por influências positivas ou negativas a
todo o momento, dependendo do poder de
atração de nossas mentes. Se equilibrada
ou não.
É no poder do controle de atração da
mente que reside o segredo de nossas
atitudes e conquistas evolutivas. Rhonda
Byrne transcreve em seu livro “O Segredo”
que: “Os maiores gênios da história: Platão,
Galileu, Beethoven, Einstein – assim como
outros inventores, teólogos, cientistas e
grandes pensadores – já compreendiam a
importância desse Poder de Atração”.
Quando conseguirmos equilibrar nossos pensamentos no sempre aqui e agora,
ao lado positivo, o sistema planetário vibrará em harmonia conjunta, pois não haverá energia negativa por desviar as rotas
dentro do sistema unificado.
Portanto, por estarmos inseridos na
“Grande Unicidade Divina", não nos esqueçamos que somos parte da evolução desse sistema e temos obrigações individuais
com seu desenvolvimento e suas evoluções.
Que Jesus, nosso irmão maior e coordenador do sistema, direcione com firmeza
nossos passos e obrigações,
Pelo sempre!...

MARCO ANTONIO
(espírito)

NARDEZ

BRANCO

de que cumpridas as condições estabelecidas
para cada benefício, poderá fazer jus às aposentadorias por idade, invalidez e por tempo
de contribuição, ao auxílio-doença e ao salário
-maternidade, bem como à pensão por morte
e auxílio-reclusão para os seus dependentes. A
inscrição do segurado facultativo é feita de forma eletrônica pelo sítio do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS). Caso esteja impossibilitado de se inscrever, o interessado poderá constituir um procurador no Brasil para proceder à
sua inscrição em uma Agência da Previdência
Social (APS). O pagamento das contribuições
pode ser efetuado por terceiros, no Brasil, por
meio da Guia da Previdência Social (GPS) ou por
débito em conta corrente, via internet, para os
que tiverem conta bancária no Brasil. Já o requerimento e o recebimento de benefícios devem ser realizados exclusivamente nas APS por
seu procurador.
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Rosemar Coenga é
doutor em Teoria Literária e
apaixonado pela literatura de
Monteiro Lobato
cultura@circuitomt.com.br

N

elson Falcão Rodrigues (Recife,
23 de agosto de 1912 – Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1980)
foi um teatrólogo, jornalista, romancista, folhetinista e cronista de costumes e de futebol brasileiro, e tido
como o mais influente dramaturgo do Brasil.
Seus textos tratam sempre de temas como
amor, sexo, morte e traição, e têm se tornado
cada vez mais populares. Escreveu 17 peças.
A representação de “Vestido de Noiva” (1943),

numa montagem dirigida por Ziembinski, é
considerada um grande marco do teatro brasileiro. O autor fez história com a coluna A vida
como ela é que até hoje é lembrada por inúmeros leitores.
A Editora Nova Fronteira tem publicado importantes obras do autor. São elas: Brasil
em campo, uma antologia de contos sobre o
futebol. Já A cabra vadia é uma seleção de crônicas publicadas no jornal O Globo entre 1967
e 1969, que trata com sinceridade a radicalização de posições políticas.
Publicou ainda: Meu destino é pecar;
Não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo; O
Casamento e Nelson Rodrigues na TV. Além desse conjunto de obras, a Editora Nova Fronteira
publicou o romance inacabado Cidade, concluído por André Sant’Anna, Carlito Azevedo, Aldir
Blanc e Veronica Stiger. Também foi lançada a
reedição de A menina sem estrela.
Seus contos recriam temas sempre
polêmicos: a fidelidade, o ciúme, a dualidade
entre amor e sexo e a distância moral entre
as famílias do subúrbio do Rio de Janeiro e a
nascente população de classe média e alta carioca. A Nova Fronteira também fez a seleção
dos cem melhores contos de A vida como ela
é inaugurando a reedição de sua obra mais
célebre.

Por Iracema Borges

Nelson Rodrigues
para jovens leitores

www.circuitomt.com.br

VIDA INTERIOR

ALA JOVEM

Por Rosemar Coenga

CUIABÁ, 28 DE JUNHO A 4 DE JULHO DE 2018

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

h

á muitos anos, um aluno de Inglês chegou pra aula com os
olhos vermelhos de cansaço e
disse que tinha acabado de chegar de viagem e tinha vindo direto pra aula. Eu disse: vai pra casa, remarcamos
a aula. Ele imediatamente respondeu: “Não, eu
escolhi e vou cumprir, na minha vida eu queimo as pontes e não olho pra trás”. Me lembro o
quanto essa fala dele despertou uma profunda
admiração em mim. Hoje, muitos anos depois,
lendo um artigo da Endeavor sobre o empreendedor Marcos Arruda, da Moneto, me lembrei
disso novamente. Segue um trecho do artigo:
“O QUE DEPENDIA DE MIM, EU FUI LÁ E FIZ”:
“Nascido no interior da Bahia, Marcos sempre
sonhou alto. Desde os 14, queria estudar na AFA
– Academia da Força Aérea. E foi depois de uma

O que dependia de
mim, eu fui lá e fiz
conversa com um piloto da Esquadrilha da Fumaça, que descobriu que a distância entre ele e
seu sonho era uma questão de sentar e estudar.
E foi o que ele fez. Estudou muito e conseguiu
ingressar na FAB. Só que como a vida não é um
caminho reto, o sonho foi interrompido antes do
esperado: durante uma pane em seu rádio em
um voo de instrução aérea, a torre de comando
começou a enviar sinais coloridos que Marcos
não foi capaz de enxergar. Imagine a surpresa
e a frustração quando naquele dia ele descobriu que era daltônico. QUEIMANDO O BARCO.
Precisou sair da FAB e voltou para o interior
da Bahia para se reinventar. Você teria desistido? Ele também não. Decidiu que queria entrar
no ITA – Instituto de Tecnologia e Aeronáutica,
em São José dos Campos. Fez um acordo com o
cursinho universitário da cidade, pegou alguns
livros emprestados e, como ele mesmo conta,
‘queimou o barco’. Na antiga história, se você
chega a uma ilha e queima seu barco, não existe
mais a possibilidade de voltar atrás, de desistir.
Só te resta seguir em frente. E mais uma vez foi o
que ele fez. Não só entrou na faculdade como no
segundo ano já estava à frente de um projeto de
tecnologia que acabou se tornando seu primeiro negócio de crescimento acelerado.” Incrível,
né? Penso que cada vez mais precisamos fortalecer esse músculo da escolha e decisão, nada
enfraquece mais uma relação do que a falta de
palavra e a falta de ação. O convite que gostaria
de te fazer é: escreva a frase acima e medite sobre ela, “O QUE DEPENDIA DE MIM, EU FUI LÁ
E FIZ”. Faça a sua parte. Fique bem.
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Na segunda, 25, meu amigoestilista-irmão-amado
Jhosemar Corrêa inaugurou
seu ateliê no Shopping 3
Américas. Ele, que é talentoso e
batalhador, merece só o melhor
nesta vida. Na foto, os amigos
que foram levar seu carinho.
Eu e a madrinha do ateliê
Acilene Clini com Jho, e os
brothers Edson Guilherme, Luis
Fernando Xuxu, Ziad Fares,
Hebert Mattos e o the best in
selfs, Akerman Magalhães.
Adoro!

www.anamariabianchini.com.br
instagram: @anamaria_bianchini

Pela primeira vez, Festa de São Benedito contará
com "happy hour" em noite de abertura
Se a Festa de São Benedito já se tornou um evento especial
para os cuiabanos, imagine então quando ela traz consigo algo
inédito. Nesta quinta-feira (28.06), o fim de tarde contará com a
primeira edição do "Happy Hour São Benedito" – uma opção para
aqueles que querem chamar os amigos, reunir a família e começar
as comemorações mais cedo, a partir das 18h.
Sob uma tenda exclusiva, um ambiente agradável e intimista
aguarda o público no local. Para animar a "hora feliz" ["happy
hour", em inglês], um pocket show de "O Samba, a Bossa e as
Novas" irá embalar a trilha sonora, enquanto a leve atmosfera de
boemia ganhará diversos sabores com uma barraca exclusiva de
comida de boteco, bem como por meio das viagens gastronômicas
proporcionadas pelas clássicas barracas das famílias.
"A cultura do 'happy hour' é forte. E nada melhor do que mesclá-la com a nossa já tradicional Festa de São Benedito. Inédito, o
'Happy Hour São Benedito' tem tudo para se tornar uma atração
à parte. Com entrada gratuita, ele irá abrir com chave de ouro as
festividades. Uma alternativa bacana para aqueles que querem
sair direto do trabalho para o evento – e, é claro, relaxar, se divertir, desfrutar de boa música, comidas e muita energia positiva",
comenta o rei da Festa de São Benedito, Niuan Ribeiro.
FESTA DE SÃO BENEDITO – A fé e devoção ao Santo Padroeiro
de Cuiabá, São Benedito, irá movimentar milhares de mato-grossenses esta semana. 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 história de São Benedito se confunde com a da nossa querida
capital e caminha para completar 300 anos. Hoje, a festa venceu
as barreiras da religião e se tornou um importante acontecimento
cultural mato-grossense”, destaca a rainha da Festa de São Benedito, Cecília Fortes.
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.
... viva São Benedito. Viva a nossa tradição. Adoooro festa de
santo. Eu vou. Vamos?

Dra. Mara Kenia Dier, odontóloga, especializada em
harmonização orofacial, com sua paciente Rosaninha
Sperandio, super top maker do Studio278. Lindas e
competentes, sou fã!

Achismo: aproveitando os jogos do Brasil...
Todos vocês, meus amigos-leitores, que me acompanham
nessa minha trajetória em estar colunista social há mais de 11
anos, sabem que o meu diferencial é falar verdades. Sempre com
muita educação. As verdades são minhas e eu não tenho nem
nunca tive a pretensão de que elas fossem absolutas. Como tenho
a bênção de trabalhar escrevendo, e de poder falar o que penso,
eu uso essa bênção tentando acrescentar sempre algo de bom.
Tento. E este textão foi pra contar que eu não curto futebol. De
4 em 4 anos, conto isso, hehe. Mas, que neste novo momento de
vida, em que tento ver tudo com alegria e com bons olhos, que
já moro longe da Praça Popular – amém –, longe do barulho, eu
tenho ido às casas de amigos e curtido com eles os jogos. Não
gosto do sofrimento do futebol e, como sou coerente, nem da
felicidade momentânea que ele causa quando da vitória, mas a
companhia, o carinho e a felicidade dos meus amigos me bastam.
Porque a vida é linda e devemos ser gratos sempre. Deus é bom
todo o tempo. Amém!

É comum entre os brasileiros lavar
o arroz na hora de preparar a
comida. Fazendo isso, parte dos
nutrientes como ferro, potássio,
fósforo, magnésio e vitaminas B1,
B2, B3 e B6 se vão com a água pelo
ralo.
O arroz é um produto não perecível,
não atrai bactérias. Além disso,
quando vai para o fogo, as altas
t e m p e ra t u ra s s e e n c a r r e g a m
de eliminar possíveis microorganismos prejudiciais à saúde.
Portanto, conserve seu arroz cru
em um recipiente hermeticamente
fechado, em local seco e arejado e
ele estará sempre pronto para uso.
#unimedesseéoplano

Laura Queiroz, minha personal – yes, voltei a malhar! – é candidata a Rainha do Miss Peladão. Ela é
formada em Educação Física e vem até minha casa
treinar comigo. Superdedicada e perfeita!

Renda-se aos
encantos das
rendas e ao
perfume das
flores. Em breve
no Shopping
Estação.
#Intimissimi
#Italianlingerie
#IntimissimiBrasil
#intimissimi_
cuiaba

Dica para as assessorias de imprensa...
Muito cuidado com as listas de convidados, minha gente. Quando você faz um evento e convida
apenas algumas pessoas intituladas "colunistas", você entra na lista negra dos que não convidou. Eu, particularmente, não faço questão alguma de ser convidada, mas confesso que guardo.
Quando chega o e-mail, o whats informando e pedindo alguma notícia, eu simplesmente ignoro,
como fizeram comigo. A vida é uma troca. Simples assim. Falei? #ficaadica

Pra pensar:
"Não vale a pena sofrer, meu amor. De tudo o que eu passei essa foi a única lição."
(Cazuza)
... é o que eu acho. Vamos ser leves e verdadeiros, estamos aqui de passagem, Cazuza sempre
soube. Boa semana amigos-leitores. Um beijo!

