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A Praça Ipiranga foi devolvida à população há uma 
semana e meia. Desde então, várias discordâncias e 
discussões públicas se formaram em torno dela. A maior 
é devido à decisão dos restauradores de pintar tanto o 
coreto quanto o chafariz de dourado. Historiadores não 
gostaram muito. O Instituto do Patrimônio Histórico 
Nacional (Iphan) informou que não aprovou o projeto 
da reforma. Por fim, os ambulantes que defendiam o 
sustento também reclamam do local reservado a eles, 
na lateral, em frente ao Ganha Tempo.

Chafariz da disCórdia

pg.6

Com ônibus, espaço 
pode ser opção popular

NOVA SALGADEIRA

pan.2

Encontro reúne atletas de 
5 países e 15 cidades

CAPOEIRA

pg.7

Uma força-tarefa do TRE
mantém processos em dia

LEGISLAÇÃO ELEITORAL

pan.3

Vida de moradores 
de rua segue difícil

CHACINA DO BECO

pg.5

BORA FRESCAH
Se você topar um rolê neste finde, sugerimos Selva Neon, 
fervo organizado pela galera Borá Frescah. Neste sábado 
7 de julho às 22h com ingressos por R$ 15 e R$ 20. Uma 
cenografia tropical assinada por Douglas Perón vai te acender 
no Mosteiro Bar, Rua Cândido Mariano, ao lado do Liceu 
Cuiabano. Pode levar isopor no esquema rolha free (sem 
garrafa de vidro). Cola lá. INFO: (65) 98175 1402. O Circuito 
Mato Grosso segue promovendo o melhor da nossa cultura, 
pra todos os gostos e idades.pg.8
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CIRCUITOMATOGROSSO

Salário de figurões quebra MT
O Estado de Mato Grosso 
está em plena crise, em 
estado crítico há cinco anos 
por causa de pagamentos 
acima do permitido pela 
Lei de Responsabilidade 
Fisca l  (LRF) .  Ainda 
assim, aposentadorias 

milionárias continuam. 
S empr e  v i t a l í c i a s  e , 
depois que seus titulares 
morrem, herdadas por 
seus descendentes. É uma 
conta que não fecha nunca 
e ultrapassa os milhões de 
reais todos os meses.

Pgs. 4 e 5



Leviatã é descrito por Thomas 
Hobbes como o mais terrível 
dos monstros marinhos: 
“Quando se levanta, tremem 
as ondas do mar (…)”. De 

proporções homéricas e poderes gigantescos, 
se encaixa muito bem como metáfora do 
poder absoluto de regimes de governo que 
tudo controlam e podem. 
Com um déficit público de quase R$ 2 
bilhões, a máquina pública de Mato Grosso 
segue inchada. Enquanto isso, ao invés de 
seguir as recomendações do Tribunal de 
Contas do Estado e reduzir os custos com 
pessoal, o governo nega que há problemas. 
A questão seria a base de cálculo e não 
um excesso de repasse aos poderes e uso 
indevido do dinheiro público com salários e 
aposentadorias questionáveis.  
Especialistas em contas públicas afirmam 
que Mato Grosso logo pode chegar à 
mesma situação de estados extremamente 
endividados, como Rio de Janeiro e 
Rio Grande do Sul, que enfrentam uma 
verdadeira convulsão social. É deste alerta 
que trata a matéria especial desta edição. 
O Circuito também relembrou os 20 anos 
da chacina do Beco do Candeeiro, quando 
um grupo de adolescentes – esquecidos pelo 
poder público – foi executado brutalmente. 
Uma situação de violência e abandono que 
perdura entre a população de rua de Mato 
Grosso.  A proposta desta edição é debater 
justamente o porquê de o Estado ser tão 
generoso com uns e tão omisso com outros. 
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O
OS GASTOS PúBLICOS E 
O ALERTA PARA MT

#bombounarede

fatos da semana

#FASE DECISIVA DA COPA

entre aspaseditorial
“Não se pode falar em plano B. Nós temos um plano AA, que é o Mauro Men-
des. Não existe essa hipótese, Jayme [Campos] é candidato a senador e com 
grandes possibilidades de ser eleito.” Júlio Campos (DEM) ao comentar que não existe 
segundo plano para a campanha deste ano ao governo, caso o ex-prefeito Mauro Mendes não se 
recupere a tempo de concorrer.  

“Algumas pessoas não gostam do governador. Não gostam porque eu não roubo, 
porque não faço maracutaia. Eles não gostam porque estamos tratando o cida-
dão mais humilde com a qualidade do serviço que ele tem direito.” Governador 
Pedro Taques (PSDB) ao rebater as declarações da oposição contra sua gestão, durante apresentação 
e lançamento do projeto da Rodoviária Shopping de Cuiabá.  

“Nas pesquisas que eu tenho acompanhado, a rejeição do governador Pedro 
Taques vem caindo dia a dia e já foi bem maior do que é hoje. Nós não temos 
data, caminho e hora para um ponto de partida. Nós já estamos trabalhando 
a candidatura do governador e nossa expectativa é realmente diminuir essa 
rejeição.”  Deputado estadual Guilherme Maluf ao comentar que, segundo as pesquisas que vem 
acompanhando, a rejeição ao governador Pedro Taques caiu nos últimos tempos.  

“Nossa candidatura está posta desde o ano passado. Hoje, existe uma conver-
gência em cima do meu nome como candidato a governador e temos que formar 
a chapa. E é isso que estamos discutindo. São dois senadores, quatro suplências 
e o vice. Eu vejo que quanto mais candidatos, melhor” Senador e pré-candidato ao 
governo do Estado Wellington Fagundes (PR) ao comentar que não abre mão da disputa para bus-
car um único candidato pela oposição contra o projeto de reeleição do governador Pedro Taques.  

“Nós estamos preparados para uma batalha jurídica com o Consórcio VLT. 
Todo processo que fizemos de auditoria, das ações de improbidade que estão 
ocorrendo, a rescisão do contrato, a punição à empresa, tudo isso já fizemos. 
Tudo o que a administração poderia fazer está feito. Estamos juridicamente 
seguros.” Secretário-chefe da Casa Civil, Ciro Rodolpho Gonçalves, ao afirmar que o Estado está 
preparado para uma batalha jurídica com o Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande assim que publicar 
o edital para garantir a continuidade da obra, que segue paralisada desde 2014.

A internet fervilhou esta semana com um grande assunto que gerou outros 
vários. Obviamente a vitória do Brasil sobre o México tomou todas as atenções 
no país, assim como a definição dos times que avançaram às quartas de final. 
Por aqui, entretanto, muita coisa séria seguia em jogo, como a revogação da pri-
são do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu e as consequentes farpas trocadas 
entre o juiz Sergio Moro (que o condenou) e os ministros do STF Dias Toffoli, que 
o liberou inclusive do uso de tornozeleira eletrônica, e Edson Facchin, contra o 
entendimento do fim das cautelares para o petista. Dias antes, junto com os co-
legas Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, Toffoli havia revogado a pena de 
30 anos de prisão confirmada pelo TRF 4. Também ocupou o noticiário nacional 
a subida do dólar a R$ 3,92, com o dólar turismo chegando a picos de R$ 4,07.  

E
vandro Santos Souza, 
29, que estava atuando 
como ‘mula do tráfico’ 

(pessoa que recebe dinheiro para 
transportar drogas) foi baleado e 
preso na noite de domingo (1º), 
quando tentava atravessar com 
82 tabletes de cocaína no municí-
pio de Porto Esperidião (325 km 
de Cuiabá), região de fronteira do 
Brasil com a Bolívia.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a equipe do Gefron 
realizava rondas em uma zona 
rural, quando, próximo à Fazen-
da Morro Branco, visualizou qua-
tro suspeitos com mochilas nas 
costas e ordenou que os mesmos 
parassem para abordagem.

Os suspeitos não obedece-
ram a ordem policial e come-
çaram a atirar contra a equipe 
do Gefron, que revidou e houve 

troca de tiros. Os criminosos fugi-
ram para dentro de um matagal. 
Os policiais cercaram a região 
e acionaram reforço, que se fez 
presente e, durante as buscas, 
conseguiram encontrar Evandro 
baleado no abdômen e um revól-
ver calibre 38 com seis munições.

Nas sacolas deixadas pelos 
suspeitos foram apreendidos 82 
tabletes de drogas, sendo 21 ta-
bletes de cloridrato de cocaína 
e 61 tabletes de pasta-base de 
cocaína. Os próprios policiais do 
Gefron encaminharam o suspeito 
ferido a uma unidade de saúde 
de Porto Esperidião e em segui-
da o criminoso foi transferido 
para o Hospital Regional de Cá-
ceres para realizar uma cirurgia.

O material apreendido foi 
encaminhado à Defron em Cá-
ceres.

P
oliciais militares de Cá-
ceres (225 km de Cuia-
bá-MT), prenderam 

em flagrante delito o suspeito 
M.Q.S., 43 anos, quando tomava 
banho no Rio Paraguai com duas 
meninas. No local, ‘Praia do Da-
veron’, as duas crianças estavam 
dentro do rio, uma delas, a de 13 
anos, sem as roupas íntimas.

Ao perceber a presença dos 
policiais, o homem ordenou para 
as meninas que não saíssem do 
rio e que não relatassem o que 
estavam fazendo. Todavia, am-
bas atenderam ao pedido dos 
policiais e a mais nova, de 12 
anos, chegou a dizer que teste-
munhou o ato sexual do suspei-
to com sua irmã.

A menina também disse que 

já havia relatado em sua casa 
que a irmã estava sendo alicia-
da e “saindo” com esse mesmo 
homem. Localizada, a mãe delas 
argumentou que no final do ano 
passado registrou BO na delega-
cia contra o suspeito.

Os policiais da Força Tática 
acionaram o Conselho Tutelar e 
uma conselheira acompanhou 
a confecção do BO e o encami-
nhamento de vítimas e suspeito 
para a delegacia. A prisão acon-
teceu na tarde deste domin-
go(01.07), por volta das 15h30.

De acordo com levanta-
mento feito, M.Q.S. tem passa-
gens na polícia, sendo três por 
lesões corporais(artigo 129) e 
uma por contravenções penais 
(artigo 21).
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Mula é baleada e Gefron 
apreende 82 tabletes 
de droga

Homem é preso em flagrante 
acusado de estupro contra 
uma garota de 13 anos

COMBATE AO TRÁFICO ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Á 
parte o governador 
Pedro Taques se-
guir não admitindo, 

a Executiva Nacional do PSDB 
já trata a candidatura à reelei-
ção ao comando de Mato Gros-
so como fato consumado. Ele 
aparece na lista de três tuca-
nos que vão disputar um novo 
mandato nos Estados do país 
em outubro próximo.

Num texto publicado nes-
ta segunda (2) de balanço dos 
candidatos em 2014 em com-
paração com a projeção para 
deste ano, Taques é citado 
como nome certo na disputa de 
cargo majoritário pelo partido, 
ao lado de outros governado-
res em mandato. “Disputando a 
reeleição estão Pedro Taques, 
no (sic) Mato Grosso, Reinaldo 
Azambuja no (sic) Mato Grosso 

do Sul e José Eliton, em Goiás”.
Além dos três, outros dez 

políticos devem entrar na 
disputa por governo de Esta-
dos pelo PSDB. A confirmação 
ocorre quatro dias antes da 
vinda do presidenciável tucano 
Geraldo Alckmin a Mato Grosso 
e depois de fugas de Taques em 
falar de sua candidatura.

Desde o início da cogitação 
da disputa, em meados do ano 
passado, o governador teve o 
projeto ameaçado por desen-
tendimento com o deputado 
federal Nilson Leitão, que à 
época comandava o partido em 
Mato Grosso. As arestas foram 
aparadas no início deste ano, 
quando Leitão decidiu pela dis-
puta ao Senado numa composi-
ção de chapa encabeçada por 
Taques.

Direção nacional do PSDB 
já fala em campanha de 
reeleição de Taques

ELEIÇÕES 2018
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“O que o governo fez foi um acordo com a prefeitu-
ra [de Cuiabá] de aporte de dinheiro. A prefeitura 
entraria com R$ 30 milhões e o governo com R$ 
50 milhões. Daí dizer que o governo decidiu fazer 
o projeto... é falta de compromisso com a verdade, 
falta de humildade. O projeto é de 2012, o go-
vernador nem candidato era nessa época, ele era 
senador.” Deputado federal e presidente do Democratas 
em Mato Grosso, Fabio Garcia, ao acusar o governador Pedro 
Taques de mentir quando atribui a si a construção do novo 
Pronto-Socorro de Cuiabá.

Estagiário:  
José Lucas Salvani

Reportagem:  
Rodivaldo Ribeiro
Reinaldo Fernandes
Jefferson Oliveira

Celestino Carlos
Allan Pereira



SOBE
 Brasil ganhou 7 mil novos milionários em 2017, sugere 

estudo. 

  Venda de veículos novos sobe 14,47% no primeiro semestre.     

  Produção agrícola mundial deve crescer 20% em dez anos, 
segundo órgão da ONU. 

   Aneel mantém bandeira vermelha nas contas de luz de julho 
e energia elétrica irá custar R$ 5 a cada 100 kWh.      

  Com crise, país perde 46.322 empresas comerciais em 2016.   

 Mercado financeiro aumenta estimativa de inflação para 
4,03%.  

DESCE
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LIMPEZA NA SESP 
A Secretaria de Estado de 

Segurança Pública firmou um 
termo aditivo ao contrato nº 
021/2015 com a Empresa 
Coreco Terceirização e Ser-
viços Ltda. Ela alterou três 
cláusulas do contrato que 
tem por objeto a prestação 
de serviços de limpeza e 
asseio, compreendendo área 
total interna e externa, com 
fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de 
obra, nas dependências de 
unidades descentralizadas da 
Secretaria de Estado de Segu-
rança Pública. O valor mensal 
do contrato passará para R$ 
659.925,42 e o valor anual, 
para R$ 7.882.317,7, com 
efeito a partir da assinatura 
do presente termo aditivo. 

ASFALTO EM ALTO GAR-
ÇAS 

A Prefeitura Municipal 
de Alto Garças divulgou 
que a empresa Construtora 
Amil Ltda foi a vencedora 
no processo administrati-
vo nº 070/2018. Objeti-
vo: contratação de empresa 
especializada em serviços 
de pavimentação asfáltica, 
drenagem de águas plu-
viais e meio-fio e sarjetas. 
O valor total do contrato 
é de R$ 2.032.066,33. Os 
interessados também po-
derão obter informações 

através do e-mail licitacao-
ag2017-2020@hotmail.com, 
pelo site www.altogarcas.
mt.gov.br ou pelo telefone 
(66) 3471-2450/3471-1155. 

ASFALTO EM TANGARÁ DA 
SERRA 

 A Prefeitura Municipal 
de Tangará da Serra divul-
gou que a empresa Quintino 
Construção e Locação Ltda 
foi a vencedora da con-
corrência nº 003/2018. O 
objetivo é a construção civil, 
demolição asfáltica, constru-
ção de drenagem de águas 
pluviais e recomposição as-
fáltica nas seguintes ruas do 
bairro Bela Vista: Rua A en-
tre a estrada vicinal e a Rua 
E; Rua B entre a Rua C e a 
Rua E; Rua C entre a estrada 
vicinal e a Rua E; Rua D entre 
a estrada vicinal e a Rua E; 
Rua E entre a Rua A e a Rua 
D. Pavimentação asfáltica, 
drenagem de águas pluviais, 
construção de ciclovia e de 
calçadão na estrada vicinal 
entre o bairro Bela Vista e 
a rodovia MT-480, constru-
ção de emissário ligando 
a drenagem de águas plu-
viais do bairro Jd. Morada 
do Sol até as coordenadas 
geográficas 14º36’11,03’ s 
e 57º31’6,32’ o, do córrego 
Pantanal, conforme memo-
rial descritivo, planilhas 
orçamentárias e cronograma 

físico-financeiro, compo-
sições e a A.R.T., e demais 
anexos do edital. O valor 
total é de R$ 3.755.495,97.  

ARAUTO DE RONDONÓPOLIS 
A Prefeitura de Rondonó-

polis torna público que a data 
de abertura de envelopes 
da concorrência pública nº 
07/2018 foi prorrogada para 
o dia 03/07/2018, às 9 ho-
ras, na Sala de Licitações da 
prefeitura, localizada na Av. 
Duque de Caxias, 1000, Vila 
Aurora. O objeto da contrata-
ção é estudo, planejamento, 
conceituação, concepção, 
criação, execução interna, 
intermediação, supervisão 
da execução externa e a dis-
tribuição de publicidade aos 
veículos e aos demais meios 
de divulgação objetivando 
promover a venda dos bens 

e serviços de qualquer natu-
reza, difusão de ideias e in-
formação ao público em geral 
da administração municipal.  

UM TETO PARA OS CARROS 
DOS SERVIDORES JUDICI-
ÁRIOS 

O Tribunal de Justiça 
do Estado de Mato Grosso 
divulgou o edital para a 
execução da obra de cons-
trução de Edifício Gara-
gem, de 5.806,35m² de área 
construída, para abrigar 
veículos de servidores do 
Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso, conforme Projeto 
Básico anexado no edital. 
A contratada foi a empresa 
BK Construções e Incorpo-
rações Ltda. Contrato com 
vigência pelo prazo de 270 
dias. O valor total da contra-
tação é de R$ 6.350.106,29.

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

Carta ConVite  as mais Comentadas

pÉrolas
NOVO AMOR CASEIRO     
O governador Pedro Taques sempre teve uma vida 
amorosa bastante discreta. Pelo menos até onde se sabe 
ou se começou a querer saber depois que ele a tornou 
pública. Há algumas semanas, entretanto, conversas 
de bastidores colocavam um novo relacionamento na 
conta dele. Com aquele ar de maldade mezzo novidade 
e excitação, as pessoas nomeavam estar ele de caso com 
uma de suas assessoras de comunicação. Como agora 
anda rolando até selinho em público e ela se senta junto 
com filha e mãe do chefe do Executivo em inaugura-
ções, não há mais problema em dar o nome. Trata-se da 
publicitária Marina Marchio, vinte e poucos anos (não 
se sabe quantos ao certo), no máximo 30. Desde a antiga 
namorada, Samira Martins, que esteve com ele desde 
antes dos tempos da campanha ao governo até cerca 
de um ano depois de assumir, só havia especulações 
acerca de namoradas. Acabaram agora.       
 
AO ATAQUE  
O deputado e desafeto declarado Zeca Viana (PDT) 
resolveu protocolar uma ação contra o governador 
Pedro Taques (PSDB) por prática de promoção pes-
soal e propaganda extemporânea na quarta-feira (4). 
Zeca viu más intenções de Taques ao “receber” a obra 
ainda não concluída do novo Centro de Reabilitação 
Dom Aquino Corrêa. A representação foi impetrada 
no TRE. Na justificativa, o presidente regional do PDT 
lembrou que a campanha eleitoral, conforme versa a 
legislação, só pode começar após 15 de agosto, mas 
Taques largou antes, “rasgando e mandando às favas 
a legislação pátria”. As acusações também dão conta 
de uso da comitiva governamental e até de servidores 
do Gabinete de Comunicação. “Em clara fraude à lei, 
realiza promoção pessoal ao arrepio do §1º do artigo 
37 da Constituição Federal, quebrando a necessária 
paridade de armas na disputa”.                

MAIS MUDANÇA NO STAFF 
E as denúncias de corrupção e operações causaram nova 
mudança no staff do governador Pedro Taques, que 
tem um dos governos com mais mudança de escalão 
da história de Mato Grosso.  Dessa vez foi o advogado 

Flanelinhas em Cuiabá

 CENAS DA CIDADE
AHMAD JARRAH

O pré-candidato ao senado Jayme Campos (deM) anda bem 
na foto com a justiça. acionado pela procuradoria regional 

eleitoral (pre), que encasquetou com um post dele no Facebook, 
foi inocentado pelo juiz paulo César alves Sodré. além de negar a 
representação, a pedir condenação do ex-senador por propaganda 
extemporânea, o magistrado permitiu também a manutenção da 
publicação. a decisão foi publicada no diário oficial do estado 
que circulou na quarta-feira (4). “pessoal, como vocês puderam 
acompanhar na mídia, eu e o Mauro Mendes decidimos que vamos 
trabalhar para viabilizar a nossa candidatura ao Senado e ao gover-
no, respectivamente. estamos abertos para ouvi-los e decidirmos 
JuNToS qual é o Mato grosso que queremos. espero contar com 
o apoio de vocês nessa caminhada! #Jayme Campos #dem #MT 
#25” era o texto publicado em junho passado.

02/07/2018 - Adolescente que tinha doença 
rara morre em Cuiabá
Maria de Fátima Antunes dos Santos: grande 
guerreiro. descanse em paz.   
Lu Fraga: Meus sentimentos à família!
Vera Paes: descanse em paz e deus conforte a 
família.

29/06/2018 - Taques: ‘Não gostam de mim por-
que eu não roubo nem faço maracutaia’
Ronny Lacerda: Corrupção na Seduc é o quê?   
Welton Bastos: grampolândia, o senhor deveria 
estar preso.
Adelar Bender: É um inocente?!!!
Libio Marte: esse pedrim fala muito! aprendeu o 
jargão do lula – “não tem uma alma viva mais ho-
nesta do que eu”.
Carmem Mesquita: deixa de ser cara de pau, pedro 
Taques. Ninguém acredita mais em você. Se você 
sentar para pensar nas burrices que fez e ter a 
humildade de reconhecer, vai ver que o povo tem 
razão de ter raiva de você.
Joacir Inês: É a piada do ano, é?

28/06/2018 - As drogas que fazem a cabeça da 
juventude bem-nascida de MT
   
Felipe do Mato: É assim no mundo inteiro.
Elli Maria: Mas a polícia só fecha festa na quebra-
da, não é?
Luciano Pedro: os nóias da bala.
Oscar Yoshihara: São essas pessoas que tocarão 
os negócios das suas famílias no futuro. Que futuro 
que vai ser?
Felipe Colombo Cechini: aponte um lugar do mundo 
em que não existe consumo de drogas.   

28/06/2018 - Taques tem 10 dias para devolver 
dinheiro do PS
Natalino Fran: Quero ver quem tem coragem de 
votar nesse camarada.   
Sebastião Lacerda: Me enganou uma vez, duas não.
Féliquinho Almeida: governo corrupto!
Fabiano Saulo Rocha: Será que a ignorância é 
tão grande que não se dão conta que o governa-
dor conversa com o prefeito? o recurso existe no 
estado; o prefeito discursa que vai terceirizar os 
equipamentos, por serem rápidas as reposições. É 
já estão difamando o governo. Quem me enganou 
não foi ele.

Thiago França que pulou fora da gestão do complicado 
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 
(Detran-MT), alvo das recentes Operação Bereré e 
Bônus.  Thiago anunciou, nesta quarta-feira (4), a saída 
dele da presidência do Detran-MT. Segundo o próprio, 
ele deixará o órgão para se dedicar a projetos pessoais. O 
governo ainda não divulgou quem deve ocupar o cargo. 
Nos bastidores, comenta-se que a saída seria por conta 
da pré-candidatura do ex-prefeito de Cuiabá Mauro 
Mendes (DEM) ao governo do Estado.  

TJ NEGA QUE TAQUES ESTEJA EM CAM-
PANHA 
Apesar das fotos e muitas propagandas associando a 
imagem do atual governador a obras públicas, à Ca-
ravana da Transformação e até a inauguração de obras 
não concluídas, o desembargador Pedro Sakamoto, do 
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, negou 
uma ação do Partido da República (PR) contra o go-
vernador Pedro Taques por abuso de poder e campanha 
extemporânea. A decisão é da terça-feira (3).  Segundo 
o magistrado, é “natural” que agentes públicos usem 
eventos para ressaltar suas realizações e criticar seus 
opositores. Para o magistrado, proibir o governador de 
falar sobre o seu governo pode caracterizar censura.

BEM NA FOTO
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s gastos com pagamento de 
pessoal e encargos pessoais 
representam o maior peso no 
orçamento de Mato Grosso. 
Segundo o Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), em 2017, o 

governador Pedro Taques chegou a ultrapassar 
o limite estabelecido pela Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LRF, ou LC 101/2002), sobre 
o uso da Receita Corrente Líquida do Estado 
com esses gastos. 

Segundo o parecer assinado pelo conselhei-
ro relator, o interino João Batista de Camargo, 
o custo com Pessoal e Encargos Sociais da 
gestão de Pedro Taques de 2017 repre-
sentou 64,67% do orçamento esta-
dual, alcançando o volume de R$ 
11.762.024.011,73. No cálculo 
do resultado orçamentário efe-
tuado, constatou-se a ocorrên-
cia de um déficit orçamentário 
no valor de R$ 1,632 bilhão, 
grande parte deste déficit está 
diretamente ligado aos gastos 
excessivos com despesas pessoais 
e repasses aos poderes. 

A situação faz Mato Grosso, há mais 
de cinco anos, estar entre os 16 estados que 
vivem no chamado “limite de alerta”. Isso sig-
nifica uma proximidade de quase 10% com 
os limites legais da LRF. Caso a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (que completou 18 anos 
recentemente) fosse levada a sério pelo poder 
público, esse gasto excessivo poderia levar o 
atual governador inclusive a perder o manda-
to.  Embora até hoje não exista nenhum caso 
desse tipo registrado no país. 

O TCE chegou a apontar as irregularidades 
com gastos da folha de pagamento e repasses 
por parte do governador Pedro Taques. Duran-
te divulgação do parecer das contas públicas 
de 2017, o conselheiro relator, o interino João 
Batista Camargo, considerou o gasto com pes-
soal “explosivo”. 

“O crescimento das despesas com pessoal 
nos últimos anos, senhores conselheiros, é ex-
plosivo. Nós vimos os números e, disparado, 
Mato Grosso é o Estado com maior crescimen-
to real com despesas de pessoal”, disse no dia 
19 de junho, à época da divulgação do parecer. 
Uma das indicações do parecer do TCE é que 
o governo efetue cortes na folha de pagamento 
do Estado. 

Camargo chegou a fazer apontamentos que 
poderiam resultar na diminuição do gasto: a 
demissão de 20% dos comissionados e a exo-
neração dos servidores concursados não está-
veis. Mas o governador Pedro Taques negou 
que irá tomar esse tipo de medida.

O TCE apontou que no exercício de 2017 a 
despesa total com pessoal do Estado de Mato 
Grosso foi de R$ 7.959.480.238,45, corres-
pondendo a 59,44% do total da Receita Cor-
rente Líquida.

A reportagem do Circuito Mato Grosso 
foi checar de perto o universo dos salários em 
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O

LEGAL MAS IMORAL

Supersalários causam peso e desequilíbrio nas contas públicas de MT
Servidores com duplo rendimento, supersalários e aposentadorias vitalícias são os principais problemas da folha de pagamento estadual 

Camilla Zeni, Reinaldo Fernandes e 
Juliana Arini

Mato Grosso. Uma das causas nesse inchaço 
de custos, apontado inclusive pelo próprio 
TCE, é o aumento, desde 2010, de salários su-
periores a R$ 8 mil. A dupla contratação é ou-
tro problema permitido por lei, mas que infla a 
máquina pública. 

As aposentadorias representam um terceiro 
grave problema. O pagamento de aposentado-
rias vitalícias a ex-governadores e deputados é 
um dos gastos mais questionáveis do Estado. 
Ex-governador de Mato Grosso entre 1966 e 
1971, João Pedrossian (falecido em 2017) é 
um dos exemplos dessa situação, muitas ve-
zes injusta, com o cidadão mato-grossense que 
sustenta essa gastança.

O detalhe dos abusos com esse tipo de 
remuneração não é apenas referente ao 

questionamento do pagamento da 
aposentadoria ao ex-governador. 

No caso, além de uma apo-
sentadoria muito superior ao 
tempo de contribuição na 
função, Pedrossian recebeu 
por mais de duas décadas 
dupla remuneração pela 
mesma função, ou seja, uma 

aposentadoria paga pelo Esta-
do de Mato Grosso e outra paga 

por Mato Grosso do Sul, pois teria 
sido governador de ambos os estados 

antes da divisão em 1976.
Segundo uma estimativa da reportagem, 

somente a aposentadoria paga a esse ex-go-
vernador pode ter custado algo como R$ 7 
milhões aos cofres públicos. Se somada ao pa-
gamento de outros governadores nos últimos 
anos, seria possível inclusive equipar o novo 
Pronto-Socorro Municipal, que segue fechado 
por falta de repasses básicos como R$ 30 mi-
lhões que faltam para equipar o prédio já cons-
truído há anos.     

Apesar de já receber por Mato Grosso do 
Sul, o ex-governador voltou a pedir pensão por 
Mato Grosso. Uma ação tramita no Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso e o benefício duplo 
poderá voltar a ser pago à viúva de Pedrossian. 

Em maio o desembargador Márcio Vidal 
determinou que a Secretaria de Estado de Ges-
tão (Seges) analise, em até 30 dias, o processo 
em que a viúva do ex-governador Pedro Pe-
drossian, Maria Aparecida Pedrossian, pede 
para receber a pensão especial que seu marido 
ganhava em vida. A última movimentação do 
requerimento ocorreu no dia 14 de novembro 
de 2017.

Os altos repasses aos outros poderes é outra 
questão que possibilita a continuidade dos su-
persalários. Segundo a prestação das contas de 
Mato Grosso, o pagamento para o Judiciário e 
o próprio Tribunal de Contas em 2017 repre-
sentou 11% por cento do orçamento estadual. 

“Essa é uma das questões da administra-
ção do Pedro Taques, ele aumentou muito o 
repasse aos poderes. Isso possibilitou que mui-
tas obras não muito necessárias fossem exe-
cutadas dentro desses órgãos, enquanto faltam 
recursos para áreas fundamentais”, afirmou o 
ex-deputado federal e atual secretário do De-
mocratas (DEM) Júlio José de Campos. 

Em 2017 esses repasses somados tota-
lizaram R$ 1.999.796.278,18, muito mais 
do que o déficit orçamentário que foi de R$ 
1,632 bilhão, por exemplo. “É muito dinhei-
ro, esses repasses não poderiam ultrapassar 
7% do orçamento do Estado”, afirmou Júlio 
Campos. Caso sejam somados os chamados 
gastos essenciais à Justiça, com valor de R$ 
509.024.242,44 (2,80%), a média desses re-
passes sobe para 13,8%. 

 Não é de se espantar que frente a tamanha 
generosidade estatal, a gastança com salários 
nesses órgãos também seja alta. Oura prática 
comum é a dupla contratação e recontratação 
de servidores que já recebem de outros órgãos. 

No TCE, por exemplo, existem funcio-
nários duplamente contratados de outros ór-
gãos. Um exemplo são servidores como Estela 
Biancardini, que além de aposentadoria de R$ 
35 mil, ainda é recontratada por um salário de 
R$ 11.900,00 segundo o Portal Transparência. 

Na Assembleia Legislativa a aposentadoria 
dos deputados também pesa no bolso do Esta-
do. Um dos aposentados do órgão, por exem-
plo, é o atual prefeito de Cuiabá, Emanuel 
Pinheiro (MDB) que desde os 48 anos recebe 
aposentadoria como deputado estadual, valor 
que acumula com o seu salário de prefeito.

A lei que criou o Fundo de Assistência 
Parlamentar (FAP) e que possibilita os depu-
tados esse tipo de aposentadoria surgiu para 
proteger parlamentares da ditadura militar.  O 

grande problema é que após o fim do regime mili-
tar (1985) demorou dez anos para o benefício ser 
revisto.  

Hoje o FAP está extinto pela Assembleia, 
mas o detalhe é que mesmo após a morte a es-
posa e depois os filhos passam a receber esse 
valor, que se trata de uma previdência vitalícia 
e hereditária.

O valor dessa pensão é calculado com base 
nos anos em que os parlamentares contribuí-
ram. Mas nada que altere muito o custo total 
ao Estado.  Alguns, por exemplo, recebem 75% 
do salário atual fixado em R$ 24 mil e a grande 
maioria 100% desse montante. 

Extinto em 1995, o FAP foi “ressuscitado” 
diversas vezes pelos próprios deputados. A últi-
ma foi na 16ª legislatura (2007-2011), manobra 

que acabou sendo vetada pelo governador Sil-
val Barbosa (PMDB).  

Assim, deixaram de ter direito a pensão:  
Chica Nunes, Maksuês Leite, Adalto de Frei-
tas (o Daltinho), Vilma Moreira, Ságuas Mora-
es e Alexandre Cesar. 

  Hoje, mais de 100 ex-parlamentares, de-
pendentes e pensionistas têm direito a pensão 
vitalícia da ALMT, que consome mais quase R$ 
1 milhão do duodécimo da Casa Legislativa. 

Entre os políticos em exercício, além do atu-
al prefeito de Cuiabá, também recebem o be-
nefício do FAP, os deputados estaduais Pedro 
Satélite (PSD) e Gilmar Fabris (PSD). Ambos 
recebem o benefício mais o salário como par-
lamentares, além da verba de gabinete, o que 
somado chega a mais de R$ 100 mil por mês. 

ara o secretário de Estado de Fa-
zenda, Rogério Gallo, no entanto, 
a “extrapolação” do limite seria 
relativa à base de cálculo utili-
zado e não a gastos excessivos 

“reais”. Para reduzir o valor total, em 2015, 
o governo entrou com pedido para que se 
retirasse do cálculo os valores com imposto 
de renda. 

Segundo o secretário, o preocupante se-
ria a forma de cálculo do TCE. “Se fizer isso, 
o nosso gasto passará a 52%, que é acima 
dos 49% que são previstos na Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, e, consequentemente, 
temos sanções a serem aplicadas na área de 
pessoal”, complementou. O secretário defen-
deu que a Corte não reavalie a medida. “Se 
adotarmos o entendimento anterior, nosso 
índice ficaria algo em torno de 47% ou 48%, 
portanto abaixo dos 49%”, afirma.

Apesar do apelo do governo, a Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN) não compactuou 
com o entendimento. Assim, as contribuições 
tendem a voltar a serem consideradas e os 
números do parecer do TCE pesarão contra 
Pedro Taques. 

 “Se fizer isso, o nosso gasto passará aci-
ma do previsto na Lei de Responsabilidade 
Fiscal, e, consequentemente, temos sanções 
a serem aplicadas na área de pessoal”, pon-
derou Gallo. 

Atualmente, a questão quanto ao limite 

P
GOVERNO JUSTIFICA QUE NÃO EXTRAPOLOU LRF

permitido de comprometimento dos recursos 
para despesa com pessoal resultou em um 
entrave na Corte de Contas, que suspendeu o 
pagamento da Revisão Geral Anual (RGA) dos 
servidores, cuja última parcela seria paga em 
setembro deste ano. O governo chegou a re-
correr, mas teve o pedido negado no Tribunal 
de Contas.

Outra justificativa do governo é que o 
aumento de gastos com pessoal é culpa das 

gestões passadas.  “O conselheiro já fez um 
apontamento dizendo que os gastos de pes-
soal decorrentes de aumentos reais, dados 
no passado, e também da RGA, fizeram com 
que a massa salarial de Mato Grosso tivesse 
o maior crescimento em todos os entes da 
federação. Então isso implica, de fato, numa 
preocupação que, num ponto de vista da polí-
tica fiscal e do equilíbrio, cresceu mais do que 
a receita”, avaliou o secretário Rogério Gallo.

 Nome Pensionista Data Exercício
Remuneração Bruta

Jan a Nov.14 Nov.14

CARLOS GOMES BEZERRA 15/03/1987 142.560,48   11.597,08

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 08/07/2006THELMA P. FIGUEIREDO DE OLIVEIRA  103.785,33   9.435,03

EDISON FREITAS DE OLIVEIRA 01/04/1995 127.567,88 11.597,08

FREDERICO CARLOS SOARES DE CAMPOS 15/03/1979 292.486,48  26.589,68

IRACI ARAUJO MOREIRA 01/04/2007 165.921,69 15.083,79

JARY GOMES SHIRLEY GOMES VIANA 01/08/1996   127.567,88 11.597,08

JAYME VERISSIMO DE CAMPOS 01/01/1999  127.567,88 11.597,08

JOSE GARCIA NETO MARIA LYGIA DE BORGES GARCIA 01/12/2009  180.879,05 16.443,55

JOSE MANOEL FONTANILLAS FRAGELLI MARIA DE LOURDES RIBEIRO FRAGELLI 01/05/2010  152.086,88  13.826,08

JOSE MARCIO PANOFF DE LACERDA 01/04/2000 127.567,88 11.597,08

JOSE ROGERIO SALLES 01/01/2003 165.921,69 15.083,79

JULIO JOSE DE CAMPOS 15/05/1986 265.294,04 24.117,64

MARIA VALQUIRIA DOS SANTOS CRUZ 01/01/2003 165.921,69 15.083,79

MOISES FELTRIN 01/01/1999 175.810,58 15.982,78

OSVALDO ROBERTO SOBRINHO 01/04/2000 127.567,88 11.597,08

PEDRO PEDROSSIAN 20/02/1988 265.294,04 24.117,64

WILMAR PERES DE FARIAS CANDIDA DOS SANTOS FARIAS 15/03/2006 187.358,82 17.032,62

SILVAL DA CUNHA BARBOSA 186.095,47 16.917,77

prerrogativa de legislação pre-
videnciária particular para 
agentes políticos é o motivo 
para a discrepância no pa-

gamento de benefícios a ex-ocupantes de 
cargos do alto escalão estatal. Hoje, cada 
Estado possui leis próprias para a regulação 
de contribuição, sem restrição a múltiplos 
pagamentos a uma mesma pessoa. Eles 
conseguem acumular recebimentos em dife-
rentes tipos de rubrica. 

A supervisora de Controle Externo de 
Contas do Tribunal de Contas (Secex), Áurea 
Maria Abranches Soares, diz que os regimes 
próprios de compensação de trabalho a 
agentes políticos não se encaixam na regra 

A
LEI ANTIGA GARANTE PRIVILÉGIOS A POLÍTICOS

geral de contribuição previdenciária regulada 
pela legislação brasileira, o que impossibilita 
os mesmos critérios da Previdência Social a ex-
governadores, vices, que exerçam o cargo titular 
mesmo que somente por alguns meses.

“Não podemos nem chamar de previdência 
o pagamento do benefício porque não está 
regulado pela lei geral de contribuição. Ele tem 
regras próprias que precisam ser sim passar por 
auditoria. E isso não acontece só em Mato Gros-
so, cada Estado tem regimes próprios regulando 
esses benefícios para políticos”.

Foi essa brecha que possibilitou, por exem-
plo, o ex-governador Pedro Pedrossian receber 
salários de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 
onde exerceu os cargos por mais de 20 anos. O 

salário vitalício foi suspenso 
em 2015 pelo Tribunal de Justi-
ça, a decisão alcançou também 
outros ex-governadores a par-
tir de novembro de 2014, mas 
foi revista pelo STF (Supremo 
Tribunal Federal) em setembro 
de 2016. 

O secretário da Secex 
Francis Bortoluzzi afirma 
que a regra de acúmulo de 
aposentadorias  é  vál ida 
somente para cargos exercidos 
em áreas técnico-científicas 
e da saúde, valendo para 
ocupação da mesma função. 
Por exemplo, o professor ou o 
médico que trabalhe em mais de 
uma instituição podem receber 
mais de uma aposentadoria se 
tiver na posição de efetivo.

“O pagamento que é feito 
hoje a políticos, governadores, 
por exemplo, está submetido 

a leis antigas e não dá para mexer. Isso só 
vai mudar se a lei for alterada”, explica 
Bortoluzzi.

O artigo 38 da Constituição Federal 
serve de base para a formulação de regras 
estaduais. No mesmo texto se estabelecem 
medidas para a ocupação de cargos públicos 
eletivos, o que é garantido aos eleitos em 
nível municipal, estadual, federal e distrital 
que “para efeito previdenciário, no caso de 
afastamento, os valores serão determinados 
como se no exercício estivesse”. 

A mudança poderia ser incluída no pro-
jeto de reforma previdenciária que ocupou 
o debate público no ano passado. Mas as 
alterações são de pouco efeito. 

 Estado de Mato Grosso gasta 
atualmente mais de R$ 3 milhões 
com salários a ex-governadores. 
A lista está composta por 18 
nomes e a partir de 2019 pode 

aumentar em mais um. A mais antiga come-
çou a ser paga em 1979 a Frederico Carlos 
Soares de Campos que também recebe o 
maior valor no momento, conforme tabela 
do TCE (Tribunal de Contas do Estado). 

Frederico Campos recebe, em média, R$ 
26,5 mil por mês, acumulando R$ 292.486 
na média anual. Ele governou Mato Grosso 
de 1979 a 1983 e antes disso foi prefeito 
de Cuiabá, de 1967 a 1969. O seu sucessor 
no comando do Estado, Júlio Campos (DEM), 
tem o segundo maior benefício na história 
de Mato Grosso, com mensalidade média 
de R$ 24 mil e média anual de R$ 265.294. 
Campos comandou o Estado até 1986. 

Empatado no segundo lugar com salário 
mais alto aparece Pedro Pedrossian, que 
exerceu mandato entre 1966 e 1971. Logo 
em seguida no ranking aparece Wilmar 
Peres de Farias. Ele ocupou o cargo alto do 
Paiaguás entre 1986 e 1987, o que lhe ga-
rante ganho mensal de R$ 17 mil, chegando 

O
ESTADO GASTA R$ 3 MILHÕES POR ANO COM 18 EX-GOVERNADORES

à média mensal de R$ 187.358.
Mas esse não é o período mais curto de 

mandato em Mato Grosso. Iraci Araújo Moreira, 
que exerceu o cargo por pouco mais de trinta 
dias durante o primeiro mandato de Blairo 
Maggi, recebe R$ 15 mil em benefício mensal.

O pódio dos benefícios mais altos se encer-

ra com Silval Cunha Barbosa. O primeiro 
ex-governador de Mato Grosso já preso re-
cebe R$ 16 mil por mês pelo seu mandato 
entre 2010 e 2014. No primeiro ano, ele 
assumiu a cadeira titular em março com a 
saída de Blairo Maggi (PP) para disputar 
o Senado.
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s gastos com pagamento de 
pessoal e encargos pessoais 
representam o maior peso no 
orçamento de Mato Grosso. 
Segundo o Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), em 2017, o 

governador Pedro Taques chegou a ultrapassar 
o limite estabelecido pela Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LRF, ou LC 101/2002), sobre 
o uso da Receita Corrente Líquida do Estado 
com esses gastos. 

Segundo o parecer assinado pelo conselhei-
ro relator, o interino João Batista de Camargo, 
o custo com Pessoal e Encargos Sociais da 
gestão de Pedro Taques de 2017 repre-
sentou 64,67% do orçamento esta-
dual, alcançando o volume de R$ 
11.762.024.011,73. No cálculo 
do resultado orçamentário efe-
tuado, constatou-se a ocorrên-
cia de um déficit orçamentário 
no valor de R$ 1,632 bilhão, 
grande parte deste déficit está 
diretamente ligado aos gastos 
excessivos com despesas pessoais 
e repasses aos poderes. 

A situação faz Mato Grosso, há mais 
de cinco anos, estar entre os 16 estados que 
vivem no chamado “limite de alerta”. Isso sig-
nifica uma proximidade de quase 10% com 
os limites legais da LRF. Caso a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (que completou 18 anos 
recentemente) fosse levada a sério pelo poder 
público, esse gasto excessivo poderia levar o 
atual governador inclusive a perder o manda-
to.  Embora até hoje não exista nenhum caso 
desse tipo registrado no país. 

O TCE chegou a apontar as irregularidades 
com gastos da folha de pagamento e repasses 
por parte do governador Pedro Taques. Duran-
te divulgação do parecer das contas públicas 
de 2017, o conselheiro relator, o interino João 
Batista Camargo, considerou o gasto com pes-
soal “explosivo”. 

“O crescimento das despesas com pessoal 
nos últimos anos, senhores conselheiros, é ex-
plosivo. Nós vimos os números e, disparado, 
Mato Grosso é o Estado com maior crescimen-
to real com despesas de pessoal”, disse no dia 
19 de junho, à época da divulgação do parecer. 
Uma das indicações do parecer do TCE é que 
o governo efetue cortes na folha de pagamento 
do Estado. 

Camargo chegou a fazer apontamentos que 
poderiam resultar na diminuição do gasto: a 
demissão de 20% dos comissionados e a exo-
neração dos servidores concursados não está-
veis. Mas o governador Pedro Taques negou 
que irá tomar esse tipo de medida.

O TCE apontou que no exercício de 2017 a 
despesa total com pessoal do Estado de Mato 
Grosso foi de R$ 7.959.480.238,45, corres-
pondendo a 59,44% do total da Receita Cor-
rente Líquida.

A reportagem do Circuito Mato Grosso 
foi checar de perto o universo dos salários em 
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O

LEGAL MAS IMORAL

Supersalários causam peso e desequilíbrio nas contas públicas de MT
Servidores com duplo rendimento, supersalários e aposentadorias vitalícias são os principais problemas da folha de pagamento estadual 

Camilla Zeni, Reinaldo Fernandes e 
Juliana Arini

Mato Grosso. Uma das causas nesse inchaço 
de custos, apontado inclusive pelo próprio 
TCE, é o aumento, desde 2010, de salários su-
periores a R$ 8 mil. A dupla contratação é ou-
tro problema permitido por lei, mas que infla a 
máquina pública. 

As aposentadorias representam um terceiro 
grave problema. O pagamento de aposentado-
rias vitalícias a ex-governadores e deputados é 
um dos gastos mais questionáveis do Estado. 
Ex-governador de Mato Grosso entre 1966 e 
1971, João Pedrossian (falecido em 2017) é 
um dos exemplos dessa situação, muitas ve-
zes injusta, com o cidadão mato-grossense que 
sustenta essa gastança.

O detalhe dos abusos com esse tipo de 
remuneração não é apenas referente ao 

questionamento do pagamento da 
aposentadoria ao ex-governador. 

No caso, além de uma apo-
sentadoria muito superior ao 
tempo de contribuição na 
função, Pedrossian recebeu 
por mais de duas décadas 
dupla remuneração pela 
mesma função, ou seja, uma 

aposentadoria paga pelo Esta-
do de Mato Grosso e outra paga 

por Mato Grosso do Sul, pois teria 
sido governador de ambos os estados 

antes da divisão em 1976.
Segundo uma estimativa da reportagem, 

somente a aposentadoria paga a esse ex-go-
vernador pode ter custado algo como R$ 7 
milhões aos cofres públicos. Se somada ao pa-
gamento de outros governadores nos últimos 
anos, seria possível inclusive equipar o novo 
Pronto-Socorro Municipal, que segue fechado 
por falta de repasses básicos como R$ 30 mi-
lhões que faltam para equipar o prédio já cons-
truído há anos.     

Apesar de já receber por Mato Grosso do 
Sul, o ex-governador voltou a pedir pensão por 
Mato Grosso. Uma ação tramita no Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso e o benefício duplo 
poderá voltar a ser pago à viúva de Pedrossian. 

Em maio o desembargador Márcio Vidal 
determinou que a Secretaria de Estado de Ges-
tão (Seges) analise, em até 30 dias, o processo 
em que a viúva do ex-governador Pedro Pe-
drossian, Maria Aparecida Pedrossian, pede 
para receber a pensão especial que seu marido 
ganhava em vida. A última movimentação do 
requerimento ocorreu no dia 14 de novembro 
de 2017.

Os altos repasses aos outros poderes é outra 
questão que possibilita a continuidade dos su-
persalários. Segundo a prestação das contas de 
Mato Grosso, o pagamento para o Judiciário e 
o próprio Tribunal de Contas em 2017 repre-
sentou 11% por cento do orçamento estadual. 

“Essa é uma das questões da administra-
ção do Pedro Taques, ele aumentou muito o 
repasse aos poderes. Isso possibilitou que mui-
tas obras não muito necessárias fossem exe-
cutadas dentro desses órgãos, enquanto faltam 
recursos para áreas fundamentais”, afirmou o 
ex-deputado federal e atual secretário do De-
mocratas (DEM) Júlio José de Campos. 

Em 2017 esses repasses somados tota-
lizaram R$ 1.999.796.278,18, muito mais 
do que o déficit orçamentário que foi de R$ 
1,632 bilhão, por exemplo. “É muito dinhei-
ro, esses repasses não poderiam ultrapassar 
7% do orçamento do Estado”, afirmou Júlio 
Campos. Caso sejam somados os chamados 
gastos essenciais à Justiça, com valor de R$ 
509.024.242,44 (2,80%), a média desses re-
passes sobe para 13,8%. 

 Não é de se espantar que frente a tamanha 
generosidade estatal, a gastança com salários 
nesses órgãos também seja alta. Oura prática 
comum é a dupla contratação e recontratação 
de servidores que já recebem de outros órgãos. 

No TCE, por exemplo, existem funcio-
nários duplamente contratados de outros ór-
gãos. Um exemplo são servidores como Estela 
Biancardini, que além de aposentadoria de R$ 
35 mil, ainda é recontratada por um salário de 
R$ 11.900,00 segundo o Portal Transparência. 

Na Assembleia Legislativa a aposentadoria 
dos deputados também pesa no bolso do Esta-
do. Um dos aposentados do órgão, por exem-
plo, é o atual prefeito de Cuiabá, Emanuel 
Pinheiro (MDB) que desde os 48 anos recebe 
aposentadoria como deputado estadual, valor 
que acumula com o seu salário de prefeito.

A lei que criou o Fundo de Assistência 
Parlamentar (FAP) e que possibilita os depu-
tados esse tipo de aposentadoria surgiu para 
proteger parlamentares da ditadura militar.  O 

grande problema é que após o fim do regime mili-
tar (1985) demorou dez anos para o benefício ser 
revisto.  

Hoje o FAP está extinto pela Assembleia, 
mas o detalhe é que mesmo após a morte a es-
posa e depois os filhos passam a receber esse 
valor, que se trata de uma previdência vitalícia 
e hereditária.

O valor dessa pensão é calculado com base 
nos anos em que os parlamentares contribuí-
ram. Mas nada que altere muito o custo total 
ao Estado.  Alguns, por exemplo, recebem 75% 
do salário atual fixado em R$ 24 mil e a grande 
maioria 100% desse montante. 

Extinto em 1995, o FAP foi “ressuscitado” 
diversas vezes pelos próprios deputados. A últi-
ma foi na 16ª legislatura (2007-2011), manobra 

que acabou sendo vetada pelo governador Sil-
val Barbosa (PMDB).  

Assim, deixaram de ter direito a pensão:  
Chica Nunes, Maksuês Leite, Adalto de Frei-
tas (o Daltinho), Vilma Moreira, Ságuas Mora-
es e Alexandre Cesar. 

  Hoje, mais de 100 ex-parlamentares, de-
pendentes e pensionistas têm direito a pensão 
vitalícia da ALMT, que consome mais quase R$ 
1 milhão do duodécimo da Casa Legislativa. 

Entre os políticos em exercício, além do atu-
al prefeito de Cuiabá, também recebem o be-
nefício do FAP, os deputados estaduais Pedro 
Satélite (PSD) e Gilmar Fabris (PSD). Ambos 
recebem o benefício mais o salário como par-
lamentares, além da verba de gabinete, o que 
somado chega a mais de R$ 100 mil por mês. 

ara o secretário de Estado de Fa-
zenda, Rogério Gallo, no entanto, 
a “extrapolação” do limite seria 
relativa à base de cálculo utili-
zado e não a gastos excessivos 

“reais”. Para reduzir o valor total, em 2015, 
o governo entrou com pedido para que se 
retirasse do cálculo os valores com imposto 
de renda. 

Segundo o secretário, o preocupante se-
ria a forma de cálculo do TCE. “Se fizer isso, 
o nosso gasto passará a 52%, que é acima 
dos 49% que são previstos na Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, e, consequentemente, 
temos sanções a serem aplicadas na área de 
pessoal”, complementou. O secretário defen-
deu que a Corte não reavalie a medida. “Se 
adotarmos o entendimento anterior, nosso 
índice ficaria algo em torno de 47% ou 48%, 
portanto abaixo dos 49%”, afirma.

Apesar do apelo do governo, a Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN) não compactuou 
com o entendimento. Assim, as contribuições 
tendem a voltar a serem consideradas e os 
números do parecer do TCE pesarão contra 
Pedro Taques. 

 “Se fizer isso, o nosso gasto passará aci-
ma do previsto na Lei de Responsabilidade 
Fiscal, e, consequentemente, temos sanções 
a serem aplicadas na área de pessoal”, pon-
derou Gallo. 

Atualmente, a questão quanto ao limite 

P
GOVERNO JUSTIFICA QUE NÃO EXTRAPOLOU LRF

permitido de comprometimento dos recursos 
para despesa com pessoal resultou em um 
entrave na Corte de Contas, que suspendeu o 
pagamento da Revisão Geral Anual (RGA) dos 
servidores, cuja última parcela seria paga em 
setembro deste ano. O governo chegou a re-
correr, mas teve o pedido negado no Tribunal 
de Contas.

Outra justificativa do governo é que o 
aumento de gastos com pessoal é culpa das 

gestões passadas.  “O conselheiro já fez um 
apontamento dizendo que os gastos de pes-
soal decorrentes de aumentos reais, dados 
no passado, e também da RGA, fizeram com 
que a massa salarial de Mato Grosso tivesse 
o maior crescimento em todos os entes da 
federação. Então isso implica, de fato, numa 
preocupação que, num ponto de vista da polí-
tica fiscal e do equilíbrio, cresceu mais do que 
a receita”, avaliou o secretário Rogério Gallo.

 Nome Pensionista Data Exercício
Remuneração Bruta

Jan a Nov.14 Nov.14

CARLOS GOMES BEZERRA 15/03/1987 142.560,48   11.597,08

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 08/07/2006THELMA P. FIGUEIREDO DE OLIVEIRA  103.785,33   9.435,03

EDISON FREITAS DE OLIVEIRA 01/04/1995 127.567,88 11.597,08

FREDERICO CARLOS SOARES DE CAMPOS 15/03/1979 292.486,48  26.589,68

IRACI ARAUJO MOREIRA 01/04/2007 165.921,69 15.083,79

JARY GOMES SHIRLEY GOMES VIANA 01/08/1996   127.567,88 11.597,08

JAYME VERISSIMO DE CAMPOS 01/01/1999  127.567,88 11.597,08

JOSE GARCIA NETO MARIA LYGIA DE BORGES GARCIA 01/12/2009  180.879,05 16.443,55

JOSE MANOEL FONTANILLAS FRAGELLI MARIA DE LOURDES RIBEIRO FRAGELLI 01/05/2010  152.086,88  13.826,08

JOSE MARCIO PANOFF DE LACERDA 01/04/2000 127.567,88 11.597,08

JOSE ROGERIO SALLES 01/01/2003 165.921,69 15.083,79

JULIO JOSE DE CAMPOS 15/05/1986 265.294,04 24.117,64

MARIA VALQUIRIA DOS SANTOS CRUZ 01/01/2003 165.921,69 15.083,79

MOISES FELTRIN 01/01/1999 175.810,58 15.982,78

OSVALDO ROBERTO SOBRINHO 01/04/2000 127.567,88 11.597,08

PEDRO PEDROSSIAN 20/02/1988 265.294,04 24.117,64

WILMAR PERES DE FARIAS CANDIDA DOS SANTOS FARIAS 15/03/2006 187.358,82 17.032,62

SILVAL DA CUNHA BARBOSA 186.095,47 16.917,77

prerrogativa de legislação pre-
videnciária particular para 
agentes políticos é o motivo 
para a discrepância no pa-

gamento de benefícios a ex-ocupantes de 
cargos do alto escalão estatal. Hoje, cada 
Estado possui leis próprias para a regulação 
de contribuição, sem restrição a múltiplos 
pagamentos a uma mesma pessoa. Eles 
conseguem acumular recebimentos em dife-
rentes tipos de rubrica. 

A supervisora de Controle Externo de 
Contas do Tribunal de Contas (Secex), Áurea 
Maria Abranches Soares, diz que os regimes 
próprios de compensação de trabalho a 
agentes políticos não se encaixam na regra 

A
LEI ANTIGA GARANTE PRIVILÉGIOS A POLÍTICOS

geral de contribuição previdenciária regulada 
pela legislação brasileira, o que impossibilita 
os mesmos critérios da Previdência Social a ex-
governadores, vices, que exerçam o cargo titular 
mesmo que somente por alguns meses.

“Não podemos nem chamar de previdência 
o pagamento do benefício porque não está 
regulado pela lei geral de contribuição. Ele tem 
regras próprias que precisam ser sim passar por 
auditoria. E isso não acontece só em Mato Gros-
so, cada Estado tem regimes próprios regulando 
esses benefícios para políticos”.

Foi essa brecha que possibilitou, por exem-
plo, o ex-governador Pedro Pedrossian receber 
salários de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 
onde exerceu os cargos por mais de 20 anos. O 

salário vitalício foi suspenso 
em 2015 pelo Tribunal de Justi-
ça, a decisão alcançou também 
outros ex-governadores a par-
tir de novembro de 2014, mas 
foi revista pelo STF (Supremo 
Tribunal Federal) em setembro 
de 2016. 

O secretário da Secex 
Francis Bortoluzzi afirma 
que a regra de acúmulo de 
aposentadorias  é  vál ida 
somente para cargos exercidos 
em áreas técnico-científicas 
e da saúde, valendo para 
ocupação da mesma função. 
Por exemplo, o professor ou o 
médico que trabalhe em mais de 
uma instituição podem receber 
mais de uma aposentadoria se 
tiver na posição de efetivo.

“O pagamento que é feito 
hoje a políticos, governadores, 
por exemplo, está submetido 

a leis antigas e não dá para mexer. Isso só 
vai mudar se a lei for alterada”, explica 
Bortoluzzi.

O artigo 38 da Constituição Federal 
serve de base para a formulação de regras 
estaduais. No mesmo texto se estabelecem 
medidas para a ocupação de cargos públicos 
eletivos, o que é garantido aos eleitos em 
nível municipal, estadual, federal e distrital 
que “para efeito previdenciário, no caso de 
afastamento, os valores serão determinados 
como se no exercício estivesse”. 

A mudança poderia ser incluída no pro-
jeto de reforma previdenciária que ocupou 
o debate público no ano passado. Mas as 
alterações são de pouco efeito. 

 Estado de Mato Grosso gasta 
atualmente mais de R$ 3 milhões 
com salários a ex-governadores. 
A lista está composta por 18 
nomes e a partir de 2019 pode 

aumentar em mais um. A mais antiga come-
çou a ser paga em 1979 a Frederico Carlos 
Soares de Campos que também recebe o 
maior valor no momento, conforme tabela 
do TCE (Tribunal de Contas do Estado). 

Frederico Campos recebe, em média, R$ 
26,5 mil por mês, acumulando R$ 292.486 
na média anual. Ele governou Mato Grosso 
de 1979 a 1983 e antes disso foi prefeito 
de Cuiabá, de 1967 a 1969. O seu sucessor 
no comando do Estado, Júlio Campos (DEM), 
tem o segundo maior benefício na história 
de Mato Grosso, com mensalidade média 
de R$ 24 mil e média anual de R$ 265.294. 
Campos comandou o Estado até 1986. 

Empatado no segundo lugar com salário 
mais alto aparece Pedro Pedrossian, que 
exerceu mandato entre 1966 e 1971. Logo 
em seguida no ranking aparece Wilmar 
Peres de Farias. Ele ocupou o cargo alto do 
Paiaguás entre 1986 e 1987, o que lhe ga-
rante ganho mensal de R$ 17 mil, chegando 

O
ESTADO GASTA R$ 3 MILHÕES POR ANO COM 18 EX-GOVERNADORES

à média mensal de R$ 187.358.
Mas esse não é o período mais curto de 

mandato em Mato Grosso. Iraci Araújo Moreira, 
que exerceu o cargo por pouco mais de trinta 
dias durante o primeiro mandato de Blairo 
Maggi, recebe R$ 15 mil em benefício mensal.

O pódio dos benefícios mais altos se encer-

ra com Silval Cunha Barbosa. O primeiro 
ex-governador de Mato Grosso já preso re-
cebe R$ 16 mil por mês pelo seu mandato 
entre 2010 e 2014. No primeiro ano, ele 
assumiu a cadeira titular em março com a 
saída de Blairo Maggi (PP) para disputar 
o Senado.
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ma das formas mais baratas e 
tranquilas de chegar ao balneá-
rio da Salgadeira (ou Complexo 
Turístico Ramis Bucair), loca-
lizado às margens da Rodovia 
MT-251 e inaugurado na última 

semana, é por ônibus. 
Por incrível que pareça (e para os que des-

conhecem o serviço), existe uma linha inter-
municipal, feita pela empresa Consórcio Me-
tropolitano de Transportes, que vai de Cuiabá 
a Chapada de Guimarães. Àqueles que que-
rem economizar e garantir a chegada ao novo 
destino reaberto, o ônibus deixa a pessoa em 
um ponto em frente ao novo espaço, garante 
a empresa. O preço da viagem é de R$ 14,90 
em qualquer uma das paradas, e os horários 
podem ser conferidos na tabela ao lado.

O Consórcio Metropolitano ganhou a con-
cessão em abril deste ano. Após receber a au-
torização da Agência Estadual de Regulação 
dos Serviços Públicos Delegados (Ager-MT), 
a empresa passou a operar as linhas que aten-
dem praticamente todos os municípios da Re-
gião Metropolitana da Baixada Cuiabana.

Além de Cuiabá e Chapada dos Guimarães, 
a empresa atende as cidades de Várzea Grande, 
Poconé, Nossa Senhora do Livramento, Santo 
Antônio de Leverger, Barão de Melgaço, No-
bres, Acorizal, Jangada e Rosário Oeste.

Allan Pereira

ROLEZINHO DE BUS

Por R$ 14,90, passageiro pode ir até o complexo reinaugurado há uma semana em linha Cuiabá-Chapada

Salgadeira volta a ser rota

U
Até então as viagens eram feitas 

pela empresa Expresso Rubi Ltda, 
que atualmente faz outras linhas. Ela 
era conhecida pelos viajantes que 
queriam se refrescar nas águas da 
Salgadeira, mas não possuía carro 
próprio. Ela ficou por vários anos re-
alizando o trajeto entre Cuiabá e Cha-
pada, mas uma série de irregularida-
des na concessão forçou as mudanças 
(veja mais informações no box).

Também eram comuns preços di-
ferenciados, conforme a quilometra-
gem ou o ponto em que era tomado 
o ônibus. O custo variava de acordo 
com o destino. Se o passageiro qui-
sesse chegar à Salgadeira, por exem-
plo, ele pagaria um valor bem menor 
se fosse a Chapada dos Guimarães.

O valor único dado pela nova con-
cessão, independente de qualquer pa-
rada, foi garantido pela Sinfra, após 
atualizar o coeficiente tarifário.

O contrato da Consórcio Metro-
politano de Transportes foi homologado e 
finalizado com a Secretaria de Infraestrutura 
e Logística (Sinfra). Isto porque cabe ao go-
verno a obrigação de administrar o transpor-
te de passageiros entre municípios dentro de 
um mesmo Estado. Já a Ager é responsável 
por planejar, regular, controlar e fiscalizar os 
serviços de locomoção intermunicipal conce-
didas pela pasta.

Conforme a Constituição Federal de 1988, 
o transporte coletivo rodoviário de passagei-
ros entre um Estado e outro é de competência 
da União. Entre municípios, é do governo es-
tadual, como apontado. E a responsabilidade 
da locomoção de pessoas dentro de uma mes-
ma cidade é da prefeitura.

A Salgadeira foi interditada em 2010 de-
vido ao uso desordenado do espaço, princi-
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O HISTÓRICO PROBLEMÁTICO DAS CONCESSÕES

Mas uma determinação da Justiça fez com 
que a licitação fosse suspensa mais uma vez. 
Somente em abril deste ano que o certame foi 
retomado, após o presidente do Tribunal de 
Justiça, desembargador rui ramos, atender 
o pedido da procuradoria geral do estado 
e Ministério público estadual e autorizar o 
governo a retomar o procedimento licitatório 
do sistema de transporte coletivo intermuni-
cipal de passageiros.

No momento, o principal objetivo do 
governo é regularizar o transporte intermu-
nicipal de passageiros em Mato grosso.

a Sinfra dividiu o sistema de transporte 
coletivo rodoviário em oito mercados (regi-
ões), com duas categorias de serviços: uma 
básica e outra diferenciada, totalizando 16 
lotes. o serviço diferenciado são as linhas 
diretas. Já no serviço básico, os ônibus fazem 
paradas em diversas localidades – são os 
conhecidos “pinga-pinga”.

Segundo a assessoria da Sinfra, há novas 
aberturas de propostas para a análise no dia 
12 de julho. a assinatura do contrato com as 
novas empresas vencedoras ocorrerá efeti-
vamente em setembro deste ano. elas terão 
seis meses para começar a rodar e assumir 
as linhas. o plano de outorga estipula que 
as concessões serão realizadas pelo período 
de 20 anos.

(Com informações da assessoria)

discussão em torno da realização 
das linhas intermunicipais se ar-
rasta desde a década de 1990. os 
antigos contratos de concessões 

estão vencidos há quase 20 anos e as em-
presas não pagam a taxa de regulação à ager. 
um Termo de ajustamento de Conduta (TaC) 
precisou ser celebrado em decorrência das 
consecutivas prorrogações realizadas nas 
gestões passadas, sem prévia licitação, das 
concessões de direito das empresas, além 
do aumento significativo da população e de 
uma série de decisões judiciais envolvendo 
o assunto.

em 2012, foi iniciada uma nova concor-
rência pública. dos 16 lotes definidos no 
plano de outorga, apenas nove foram homo-
logados e adjudicados. os demais, segundo a 
Comissão de licitação, tiveram as empresas 
inabilitadas ou não tiveram vencedores. 
Houve ainda uma série de interposição de 
recursos e liminares que impediram o pros-
seguimento da licitação.

o processo foi retomado no início de 2017 
sob a Concorrência pública nº 001/2017. o 
governador pedro Taques editou um decreto 
anulando o antigo decreto 2.499 de 2014 
elaborado pelo ex-governador Silval Bar-
bosa, que autorizava a operacionalização do 
sistema de transporte público intermunicipal 
de passageiros até 2031.

A
PERGUNTAS E RESPOSTAS 

O que a revitalização trouxe?
o complexo passa a contar com um restaurante amplo, um minimuseu, uma loja de sou-

venires, um posto policial, um miniauditório, área administrativa, playground, paisagismo 
e duas guaritas.

a novidade do projeto está na construção de uma estação de tratamento de esgoto, 
24 postes de oito metros de altura com lâmpadas de led movidas a energia solar e a im-
plantação de 540 metros de trilhas metálicas, por onde os visitantes irão andar durante o 
passeio para evitar o contato com o solo e, consequentemente, sua depredação.

o local também tem mirantes, rampas e portas que permitem acesso de pessoas com 
deficiência, além de estacionamento com 100 vagas para veículos, sendo cinco para ônibus, 
84 para carros, além de 10 reservadas ao administrativo do complexo.

O banho será permitido?
o banho na águas da Salgadeira era um questionamento recorrente após as degradações 

ambientais por anos de uso irregular, de acordo com o Mpe. Mas ele será liberado – embora 
com restrições.

Só será permitida a entrada de 45 banhistas simultaneamente em dois pontos situados 
na margem direita da rodovia.

para autorizar o banho, o governo firmou um Termo de ajustamento de Conduta (TaC) 
com o Ministério público. o documento prevê que será feito monitoramento contínuo nas 
áreas de banho, com a possibilidade de que a capacidade de carga do local seja reavaliada 
para menos ou mais. para haver um incremento no número de banhistas, precisará de novo 
parecer técnico e anuência do órgão ambiental.

O que será gratuito no novo Complexo?
Somente a entrada será gratuita para banhistas, visitantes e turistas.

E o que será pago?
praticamente todo e qualquer consumo no restaurante e nas lojas do Complexo. o es-

tacionamento e o banho nas águas da Salgadeira também serão cobrados. eles terão valor 
de r$ 10 e r$ 5 respectivamente.

Quem é a nova empresa a administrar o Complexo?
a nova empresa a administrar a Salgadeira é a lB Steak House ltda, que também admi-

nistra os estabelecimentos ditado popular e Bar das Águas. ela poderá explorar as áreas 
comerciais internas e externas, bem como o estacionamento. o contrato tem vigência de 
dez anos. a empresa também deverá pagar r$ 10 mil por mês ao governo por dez anos, 
o que totalizará r$ 120 mil por ano e r$ 1,2 milhão na década que perdurar o contrato.
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9:30h        10:30h

11:00h       11:00h

13:00h       12:00h
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17:50h       16:30h

19:40h       19:40h

hORÁRIOS DOS ÔNIBUS

CUIABÁ - ChAPADA DOS GUIMARãES (IDA) ChAPADA DOS GUIMARãES - CUIABÁ (VOLTA)

palmente pelos banhistas e turistas, e também 
por vários problemas ambientais, como a dis-
posição de resíduos a céu aberto causados pela 
ocupação e uso irregular do espaço ao longo 
dos anos. As obras de revitalização começa-
ram em 2014 e deveriam ter sido entregues até 
a realização da Copa Mundo daquele ano. Mas 
ficaram paralisadas até 2016 e só vieram a ser 
retomadas neste ano.
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semana foi marcada pela celeu-
ma e disputa da paternidade do 
novo Pronto-Socorro de Cuia-
bá. Tudo começou depois que 
o deputado federal Fabio Gar-
cia (DEM) andou falando des-

de maio, e repetindo até hoje, que a bancada 
mato-grossense em Brasília destinou nada 
menos que R$ 80 milhões para o PS e que 
este só não foi inaugurado ainda por incom-
petência de Pedro Taques (PSDB) e Emanuel 
Pinheiro (MDB).

Ênfase, porém, evidente no governo do 
Estado. Taques rebateu há poucos dias dizen-
do que pra começo de conversa quem pla-
nejou a construção do novo PS foi ele. Isso 
levou o presidente regional do Democratas a 

Reinaldo Fernandes

É MEU, É MEU

Todos querem ser pai do novo PS
Deputado Fabio Garcia (DEM) e governador Pedro Taques (PSDB) andam disputando paternidade da obra

A
subir o tom e dizer que o governador, ao atri-
buir a si a construção do novo PSMC, teria 
como objetivo a autopromoção, sem “com-
promisso com a verdade”.

“O que o governo fez foi um acordo com a 
prefeitura [de Cuiabá] de aporte de dinheiro. 
A prefeitura entraria com R$ 30 milhões e o 
governo com R$ 50 milhões. Daí dizer que o 
governo decidiu fazer o projeto... é falta de 
compromisso com a verdade, falta de humil-
dade. O projeto é de 2012, o governador nem 
candidato era nessa época, ele era senador”, 
disse o congressista em entrevista à Rádio 
Capital FM, na terça (3).

Na semana passada, Garcia já havia criti-
cado o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) por 
demora no recolhimento e aplicação de R$ 80 
milhões destinados pela bancada federal de 
Mato Grosso para a compra de equipamen-
tos. O democrata disse que o dinheiro está 

disponível para a aquisição desde o fim de 
2016 e a aplicação ainda não ocorreu por “in-
competência de gestão” de Pinheiro.

A primeira crítica de Fabio Garcia ao im-
passe quanto à construção do Pronto-Socor-
ro foi feita em maio passado, ao ressaltar a 
demora da prefeitura em gerenciar o dinhei-
ro liberado pela bancada. Disse ainda que 

o modelo em etapas de pregão adotado por 
Pinheiro para a compra de equipamentos é 
desnecessário.

A construção do novo Pronto-Socorro 
teve início em 2016, com previsão inaugura-
ção da primeira parte em meados do ano pas-
sado. Mas a entrega teve novas prorrogações 
desde então.

 dia 31 de julho de 2018. Esta 
é a data final que o Tribunal 
Regional Eleitoral de Mato 
Grosso (TRE) se impôs para 
julgar, antes dos registros das 
candidaturas, todas as ações 

judiciais que possam vir a tornar um candida-
to “ficha suja”. De acordo com os números do 
sistema, os esforços para julgar os processos 
eleitorais estão bem adiantados.

A ação faz parte do projeto Pauta Limpa. 
Instituído pela Resolução nº 2.039 de 2017, ele 
cria metas para o julgamento de processos que 
podem resultar em perda de mandato eletivo 
ou em qualquer causa de inelegibilidade. Esta 
é a terceira eleição em que a ação acontece.

O projeto é inédito em todo o país. Criado 
pelo próprio TRE, ele foi criado com o objeto 
de forçar os juízes e desembargadores eleito-
rais a dar prioridade aos casos que podem tor-
nar algum candidato um ficha suja. A Justiça 
Eleitoral de Mato Grosso é a única instância 
judiciária eleitoral que se propôs esta meta até 
o momento, segundo a assessoria.

O Ministério Público Federal (MPF) e o 
Ministério Público Eleitoral (MPE) também 
participam da força-tarefa. As entidades as-
sinaram um ato no começo de maio deste 
ano para auxiliar temporariamente a Procu-
radoria Regional Eleitoral na elaboração de 
manifestações e pareceres dos processos que 
tramitam no TRE. Oitenta e seis pareceres de 
processos já foram concluídos e mais 54 serão 
priorizados.

O Projeto Pauta Limpa, além de fazer men-
ção aos candidatos que são tidos como idône-
os para a justiça, alude diretamente também ao 
propósito da Lei Complementar nº 135/2010, 
mais conhecida como Lei da Ficha Limpa. Ela 
torna, em resumo, inelegíveis os candidatos 
que têm débitos com o Judiciário.

Allan Pereira

SEGUNDO O TRE

Julgamentos eleitorais estão adiantados
Ideia é avaliar todos os processos que resultarem em perda de mandato ou tornarem candidatos inelegíveis

O

Ela vem sendo aplicada desde as eleições 
municipais de 2012. Desde então, a Justiça 
Eleitoral aponta se os candidatos têm ou não 
as causas de inelegibilidade.

Na prática, o candidato que possui uma 
decisão transitada em julgado (aquela em que 
não cabem mais recursos) ou proferida pela 
segunda instância fica impedido por oito anos 
de pleitear um cargo representativo na admi-
nistração pública.

As metas para os julgamentos de processos 
eleitorais foram divididas em três indicadores 
e são aplicadas tanto para a primeira quanto 
para a segunda instância do Judiciário Eleito-
ral Mato-grossense.

A primeira, ou Meta A, busca dar priorida-
de a investigações ou ações judiciais que po-
dem resultar em pedidos de cassação de diplo-
ma, de candidatura ou até de perda de mandato 
eletivo. Em primeira instância, 82% dos pouco 
mais de 200 processos já foram concluídos até 
o momento. Já em segundo grau, 54% foram 
apreciados. Apesar da tímida porcentagem, o 
TRE acredita que conseguirá julgá-los, já que 
as ações somam aproximadamente 160.

Na segunda, a Meta B julga ações de na-

tureza penal e que podem, inclusive, resultar 
numa pena de prisão. Foram 54% dos proces-
sos neste indicador já julgados na primeira 
instância e 100% de todas as ações já foram 
apreciadas.

Entre os processos que tramitam em pri-

meiro grau sob esta meta, o TRE ressaltou que 
parte é decorrente das eleições municipais de 
2016 e que o rito de julgamento para os mes-
mos é mais demorado, pois isso envolve varas 
eleitorais de todo o Estado de Mato Grosso.

Já na Meta C, são avaliados os casos de 
prestações de contas de partidos políticos e 
seus candidatos. Foram 92% já julgados em 
primeira instância e 64% na segunda instância.

Cabe ressaltar que as metas A e B são as 
únicas em que os acusados respondem como 
réus e, consequentemente, podem se tornar 
inelegíveis para uma eleição. O mesmo não 
acontece na Meta C, em que não dá cassação 
de registro nem pode tornar um candidato 
inelegível.

Caso um (pré) candidato seja condena-
do até 31 de julho e homologada em segun-
da instância, ele já pode se tornar inelegível 
para a eleição deste ano. Mas se a condenação 
for posterior a esta data, ele seguirá na dispu-
ta do pleito, mesmo com a pena que manche 
sua ficha, pois o que vale são as sentenças 
que uma pessoa tem até a data de inscrição da 
candidatura.

Tr
e

 M
T
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tualmente, a Praça Ipiranga é um 
ponto de circulação intensa de 
pessoas, recentemente passou por 
obras de reforma em sua estru-
tura. O espaço ficou oito meses 
fechado e os investimentos para 

recuperação foram orçados em R$ 311 mil. Os 
trabalhos foram concluídos e a praça entregue 
novamente para uso da população no último 
dia 4 de junho.

A praça fica localizada em uma região que 
reúne um conjunto de construções tombadas 
pelo patrimônio histórico. Em virtude disso, 
todo projeto de intervenção precisa passar 
por um processo de aprovação do Instituto 
de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan).

Realizada pela prefeitura de Cuiabá, a obra 
não recebeu aprovação do Iphan. Segundo a 
instituição, porque o projeto não atendia aos 
parâmetros da normativa para a região e por 
isso foi embargada. Mesmo com esse parecer 
de reprovação, o Poder Executivo municipal 
ignorou as recomendações do órgão e realizou 
as obras. 

Após a reabertura, a obra foi bastante 
questionada pelas autoridades e outros órgãos 
competentes. Embora a reforma tenha mudado 
para melhor o visual da praça, com paisagis-
mo, troca de piso, reconstrução de calçadas, 
piso tátil, construção de banheiros, o traba-
lho realizado no local é alvo de protestos e 
indignação.

Uma análise técnica de reforma foi ela-
borada pela Secretaria de Estado de Cultura, 
após um pedido do promotor de justiça do 
Ministério Público do Estado de Mato Gros-
so na 29ª Promotoria de Defesa e da Ordem 
Urbanística. 

Esse pedido de análise teve como objeti-

Celestino Carlos

PRAÇA IPIRANGA 

Reforma não foi aprovada pelo Iphan 
Obras duraram oito meses, investimentos foram de R$ 311 mil, local foi entregue no dia 4 de junho, mas desagrada especialistas

A

vo a verificação de impactos visuais nega-
tivos que possam ter causado danos ao bem 
tombado. 

 No dia 24 de abril, três profissionais da se-
cretaria (um engenheiro civil, Marcos Antônio 
Ferreira Sampaio, um engenheiro eletricista, 
Jonil Oliveira Jesus, e o arquiteto Robinson de 
Carvalho Araújo) elaboraram um laudo sobre 
a reforma. 

O relatório apontou que alguns locais so-
freram intervenções, como o revestimento ce-
râmico da pavimentação e a requalificação do 
chafariz utilizando elementos definidos como 
“falso histórico”. 

Além disso, foi detectado que, no projeto 
apresentado pela prefeitura, os desenhos do 
calçamento e dos canteiros não são os mes-

mos. Houve também a construção de um ba-
nheiro. Todos esses fatores demonstram que 
houve alteração na hora de executar o projeto.

A construção de um banheiro pode até re-
presentar algo positivo para os frequentado-
res, mas essa obra alterou as características 
originais da Praça Ipiranga. Os técnicos consi-
deram que essa construção acarreta movimen-
tação de terra em camadas arqueológicas e que 
precisariam passar por análise específica de-
vido ao tratamento. Foi considerado que essa 
construção causou obstrução na visão parcial 
de um prédio tombado, a antiga Iomat, onde já 
funcionou o primeiro Mercado Público da Ci-
dade e atualmente funciona o Ganha Tempo. 

O relatório também aponta que o chafariz 
sofreu intervenções em sua estética na recupe-
ração do espelho d’água, que teve acabamento 
em ladrilho hidráulico amarelo em suas extre-
midades, considerado “um falso histórico” e 
que pode confundir os visitantes que não têm 
conhecimento técnico sobre o assunto, o que 
causaria uma confusão visual. 

Um ponto de ônibus na Praça Ipiranga 
está em fase de construção. Toda a obra seria 
bem semelhante à existente na Praça Alencas-
tro. Essa construção foi considerada como de 
grande proporção. A equipe técnica a consi-
derou como uma barreira visual, alterando a 
ótica urbana, gerando um bloqueio da visão 
permanente da praça. 

 Não são apenas a Secretaria de Cultura 
e o Iphan que falam de todas essas divergên-
cias presentes nas reformas e que descaracte-
rizaram parte da estrutura na histórica Praça 
Ipiranga.  A historiadora Neila Barreto afirma 

que os trabalhos realizados pela prefeitura 
de Cuiabá foram uma tentativa de revitaliza-
ção do local, mas isso não foi feito de forma 
adequada. 

“Eles tentaram revitalizar, reformaram a 
praça, fizeram um banheiro, mas em minha 
opinião não é adequado”, comentou Neila. 

Ainda de acordo com a historiadora, o ba-
nheiro até poderia ser construído para atender 
a população, mas isso deveria ser feito em ou-
tro ponto, em algum local nas proximidades da 
praça para não acarretar alteração na estrutura. 

“O movimento da população deve ser li-
vre em torno da praça para caminhar. Quando 
você coloca um banheiro no meio da praça, 
você coloca uma pedra no meio do cami-
nho, interrompe o passeio do pedestre”, diz a 
historiadora.  

 Além disso, ela questiona de forma vee-
mente as cores da pintura do chafariz, pois ter 
um monumento pintado em preto e dourado 
não representa absolutamente nada do passa-
do e, diante disso, não houve recuperação para 
manter a característica original. 

“Não existe naquele período o material da 
tinta, em minha opinião não houve um restau-
ro, houve uma mutilação”, disse. 

Além disso, a pesquisadora explicou que 
outras cidades do Brasil e até mesmo de ou-
tros países preservaram seus chafarizes da for-
ma original, mas que isso não aconteceu em 
Cuiabá. 

“Por que Minas Gerais preservou, por que 
o Rio de Janeiro preservou, por que Portugal 
preservou? Então, deve haver uma harmonia 
entre o novo e o velho”, comentou. 

REfORMA DA IPIRANGA TIROU COMERCIANTES DO LOCAL 

autorizar que o comércio explore o lugar da 
mesma forma que antes. além disso, a escolha 
de não autorizar o retorno dos ambulantes visa 
organizar e controlar melhor o espaço. 

“Não adianta você fazer reforma e revita-
lização de uma praça e permitir o comércio 
indiscriminado em cima da praça; pode, mas 
não do jeito que estava sendo feito anterior-
mente”, explicou.

embora os ambulantes tenham afirmado 
que têm autorização para realizar vendas na 
praça ipiranga, o secretário desmentiu e escla-
receu que não há permissão emitida para isso.

“pra você colocar um produto à venda 
no espaço público, tem que ter a Termo de 
permissão de uso (Tpu) para estar legalizado; 
ninguém recebeu a Tpu, não expedimos ne-
nhuma, exatamente para tentar disciplinar o 
espaço”, explicou.

a prefeitura estuda a possibilidade de 
realizar uma concessão, por meio de licitação. 
assim, o ganhador receberá autorização para 
realizar vendas dentro da praça. Fora dessa 
condição, ninguém está autorizado a vender 
nada no centro da praça ipiranga. diariamente, 
equipes de fiscalização estão atuando no local 
para proibir essa conduta.

Bibliografias apontam que o lugar onde 
atualmente está localizada a praça ipiranga, 
na região central de Cuiabá, chamava-se praça 
Marquês de aracati, uma homenagem ao gover-
nador da Capitania de Mato grosso na segunda 
década do século XiX. 

a praça ipiranga recebeu este nome para 
homenagear o ato de dom pedro i no dia 7 de 
setembro de 1822, ano da independência do 
Brasil. além disso, os historiadores locais des-
tacam que o local foi palco de atos de tortura 
até 1876. 

reforma do espaço deu uma nova 
cara ao lugar do chafariz, piso e 
bancos foram reformados, mas 
os vendedores de comida de rua 

foram impedidos de voltar para o centro 
da praça. 

o Circuito Mato grosso entrevistou um 
ambulante que atua há mais de uma década 
na praça ipiranga. o vendedor de cachorro-
quente teve medo de sofrer algum tipo de 
perseguição e não quis se identificar, mas 
revelou que depois que se retirou do local 
o faturamento caiu.

“depois da reforma na praça, nós fomos 
impedidos de ficar nos espaços, estamos 
autorizados a permanecer somente nas ruas 
laterais, mas aqui é quente”, conta.

 o mesmo vendedor explicou que a rua 
em frente ao prédio do ganha Tempo não 
é adequada, pois fica próximo ao banheiro 
e ao bueiro. além disso, explicou que os 
próprios comerciantes ajudam na ordem 
e limpeza do local, que todos os dias eles 
lavam toda a calçada da praça.

“eles falaram que poderíamos ficar na 
rua lateral, mas ali tem um esgoto de rua, 
fica perto dos banheiros, fica um mau cheiro. 
Nós também lavamos a calçada nas laterais 
da praça e ajudamos na limpeza”, disse.

diante dessa situação, o jornal procurou 
o secretário de ordem pública, leovaldo 
Sales. Segundo o ele, o espaço passou por 
revitalização e essa é a única maneira de 
preservá-lo. “Nós fizemos um mapeamento 
de todo o espaço do Centro Histórico de 
Cuiabá com objetivo de redefinir o espaço 
e preservar o patrimônio público”, relatou.

ainda de acordo com o secretário, fica 
inviável realizar uma reforma na praça e 

A

Chafariz foi descaracterizado, desmontado e pintado de 
dourado; historiadores não gostaram
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José Lucas Salvani

este próximo final de sema-
na, nos dia 7 e 8, a Federa-
ção Espírita de Mato Grosso 
(Feemt) realiza em sua sede 
o primeiro Encontro Estadu-

al da Área da Família. Com o tema Jesus, 
Família e Atualidade, a reunião, aberta ao 
público em geral, conta com o palestrante 
Alberto Almeida, de Belém do Pará, além 
de Alírio de Cerqueira Filho, Lacordaire 
Faiad e Luíza Leontina, membros da dire-
toria da Feemt.

Com quatro palestrantes, a proposta 
do encontro é falar sobre alguns empe-
cilhos familiares enfrentados no dia a 
dia. “Família e suas funções”, “Filhos no 
mundo atual”, “Família e sexualidade” e 
“Família universal” são alguns dos temas 
que serão ministrados ao longo dos dois 
dias. A programação completa você pode 
encontrar no site da federação (http://
www.feemt.org.br). 

Como aponta Silvana Pfeil, diretora da 
Área da Família da Feemt, “a família é a 
base de tudo” e por conta do período de 
transição que vivemos viu-se a necessi-
dade de realizar um acolhimento dessas 
famílias fragilizadas. “Um espaço de con-
vivência para que a gente possa estudar 
e refletir assuntos específicos da família. 

N
Dessa forma, nós vamos fortalecer os laços, 
nos fortalecendo enquanto trabalhadores e 
colaboradores da doutrina [espírita]”, expli-
ca em entrevista ao Circuito Mato Grosso.

A fragilização das famílias indicada pela 
d i r e t o r a 
a c o n t e c e 
justamente 
pelo mo-
mento de 
t r a n s i ç ã o 
que vive-
mos hoje. 
“É como se 
tudo esti-
vesse sendo 
reformado, 
então tudo 
está muito 
frágil. As 
r e l a ç õ e s 
famil iares 
têm sido as 
mais atin-
gidas neste 
m o m e n -
to”, explica 
Silvana.

Espírita 
há 25 anos, Silvana Pfeil diz que “a família 
está frágil porque o ser humano está frágil, 
da forma como nós fomos nos conduzindo 

para essa atualidade. São valores modifica-
dos; valores cultivados há um tempo já não 
se tem mais. É como se fosse uma banaliza-
ção das coisas”.

As relações interpessoais estão cada vez 

mais superficiais e outros complementos, 
como o vício nas drogas, violência e abando-
no, entram em evidência e se provam como 
principais fatores que causam uma grande 
falha na estrutura familiar. A falta de capaci-
dade dos pais em educar seus filhos, à par-
te as inúmeras informações a que eles têm 
acesso, também entra como um problema.

“Isso tudo nós podemos conversar e dia-
logar para que as coisas se encaixem, para 
que a gente possa ter discernimento na edu-
cação, no relacionamento. Para que a gente 
possa trazer de volta esses valores”.

A diretora da Área da Família aponta que 
a federação tem como distinção das demais 
um grande número de pessoas mais assídu-
as no centro espírita. Entretanto, ela explica 
que essas pessoas, muitas vezes, são as que 

precisam de ajuda antes mesmo de po-
derem estender a mão para poder ajudar 
o outro. Dessa forma, o encontro serve 
para dar uma luz a elas.

“Compreendemos que a doutrina 
espírita pode e deve colabo-
rar mais ativamente com essas 
famílias, que já despertaram 
quanto à urgência de uma aten-
ção e de um cuidado maior com 
a família. Mas o evento está 
aberto a todos aqueles que se 
interessam e queiram partici-
par”, convida Silvana.

Apesar do cunho espírita, 
o evento é aberto aos simpati-
zantes da religião e público em 
geral. Foram disponibilizadas 
somente 500 vagas; o número 
é limitado por conta do espaço 
disponível na sede para a reali-
zação do evento. As inscrições 
custam R$ 40 e são válidas para 
ambos os dias. Aos interessados, 
a inscrição deve ser feita no site 
da federação mato-grossense ou 
em sua sede, localizada no bair-
ro Morada do Ouro, onde tam-
bém acontece o encontro.

Caso não seja possível para o indiví-
duo participar do encontro presencial-
mente, a federação estará transmitindo 
ao vivo as palestras em sua página no 
Facebook (@feemt.oficial) e no canal do 
YouTube da federação, FEBtv.

ESpiritiSMo

O espiritismo é uma ciência que trata 
da natureza, origem e destino dos espí-
ritos. É baseada em cinco livros de Allan 
Kardec com princípios e leis revelados 
pelos espíritos superiores. Os praticantes 
acreditam que além do mundo corporal, 
onde habita o espírito encarnado, há um 
mundo para os espíritos desencarnados. 
E acreditam na reencarnação.

Espíritas debatem família moderna
Encontro Estadual da Área da Família é realizado pela primeira vez na Federação Espírita de Mato Grosso (Feemt)

DILEMA FILOSÓFICO E ATUAL
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ATRAVESSANDO FRONTEIRAS

Capoeira reúne alunos de diversos países
Evento promove formatura e confirmação de graduaçõa de alunos e aulão na Orla do Porto

José Lucas Salvani

omeça nesta quinta-
feira (5) o segundo 
Encontro Interna-
cional de Capoeira 
- Atravessando Fron-

teiras, estendendo-se até o dia 7, sá-
bado. Ao todo, são 120 convidados 
de diversas partes do mundo e do 
nosso país. São esperados convi-
dados vindos da Austrália, Canadá, 
Estados Unidos e Nova Zelândia, 
além de mais de 15 municípios bra-
sileiros dos estados de São Paulo, 
Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás 
e Pará.

Realizado a cada dois anos, o en-
contro promove a formatura e confir-
mação de graduação através do ba-
tizado e troca de cordas. O batizado 
é o nome dado à primeira graduação 
do aluno, por isso o nome diferen-
ciado, simbolizando que ele tornou-
se capoeirista de verdade. Já a troca 
das cordas é o nome dado a partir da 
segunda troca de corda, equivalente 
às faixas, diferentes modalidades de 
artes marciais.

Segundo a assessoria 
do evento, “dentro do 
Sistema de Graduação do 
Centro Cultural Aruan-
dê Capoeira, cada corda 
tem um significado, de 
acordo com o progresso, 
e uma filosofia que dei-
xa mais interessantes as 
etapas pelas quais cada 
aluno deve passar. Esta celebração é 
de extrema importância para a ma-
nifestação cultural e para os atletas-
capoeiristas da região metropolitana 
de Cuiabá e demais alunos de outros 

C

estados e países, pois é o momento 
em que os esforços, a dedicação e o 
crescimento dos atletas-capoeiristas 
são reconhecidos e honrados”.

O intervalo de dois anos é esti-
pulado para conseguir 
realizar a preparação de 
cada uma das edições, 
como também para pos-
sibilitar a finalização das 
graduações dos alunos e 
a vinda do Mestre Demé-
trius, hoje residente em 
Houston (Texas, EUA). 
O encontro é feito pelo 
Centro Cultural Aruandê 

Capoeira, com apoio do Instituto de 
Capoeira Aruandê Brasil (Icab).

Entre os dias 5 e 8, a programa-
ção do encontro está recheada. Nesta 
quinta-feira, a partir das 18h, no Gi-

násio Dom Aquino, serão realizados 
cursos e workshops de capoeira para 
os alunos já com afinidade com a ca-
poeira. Os cursos serão ministrados 
pelos convidados vindos de outras 
regiões do país e também são ofere-
cidos para alunos graduandos.

Para o público em geral, será fei-
to um aulão aberto na Orla do Porto 
neste sábado (7), começando às 9h. 
Qualquer um que queira se arriscar 
na capoeira pode participar. “De re-
pente, você está passando por ali e 
quer participar um pouco do momen-
to da aula. Pode participar, apreciar, 
não tem problema algum”, explica 
Wendel Silva Pereira, conhecido 
como Professor Borracha e um dos 
organizadores. O aulão é gratuito.

Quanto às formaturas, na sex-
ta-feira acontecerá a Cerimônia de 

Formatura a mes-
trandos, no Teatro 
do Sesc Arsenal, a 
partir das 19h. No 
sábado, às 17h, ba-
tizado e troca de 
cordas/ graduações 
no Ginásio Dom 
Aquino.

Apesar de co-
meçar oficialmente 
nesta quinta, o en-
contro teve início na 
quarta (4), com a re-
cepção dos convida-
dos de outros países 
e estados, realizada 
pelos organizadores 
do evento. Também 
é importante ressal-
tar que no domingo 
(8) a programação 
é dedicada exclu-
sivamente aos par-

ticipantes e convidados, sendo um 
evento fechado para o público em 
geral.

Para os alunos que não conse-
guiram se inscrever previamente 
nos workshops e demais atividades, 
é possível se inscrever na hora. An-
tecipadamente, foram disponibiliza-
dos três pacotes que proporcionam 
a participação dos cursos como 
oferece alguns agrados àqueles que 
adquirem. Por conta da demanda, os 
pacotes poderão ser adquiridos tam-
bém nos dias do encontro.

O principal pacote, o gulda (esti-
lo de berimbau), está no valor de R$ 
150 (nos dias do evento, por R$ 180) 
e o indivíduo tem acesso a tudo o 
que o evento proporciona, incluindo 
cursos e formatura no Sesc Arsenal, 
como também coquetel, batizado e 
troca de cordas/graduação no Gi-
násio Dom Aquino, no sábado (7). 
Já com o pacote médio, no valor de 
R$ 80, é possível fazer somente os 
cursos com os mestres convidados. 
Por fim, o pacote mais simples pro-
porciona a participação somente do 
batizado. Todos os pacotes incluem 
uma camiseta.
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DESCASO SOCIAL

Moradores de rua sofrem violência diária
Eles já perderam a família e se encontram em situação de risco a todo instante, seja pelo uso de drogas ou por agressões praticadas por terceiros

Por Jefferson Oliveira

inte anos após a chocante cha-
cina ocorrida no Beco do Can-
deeiro, região central de Cuiabá, 
jovens, negros e moradores de 
rua ainda sofrem com a violên-
cia. De acordo com números do 

Ministério dos Direitos Humanos (MDH), os 
casos de violência contra a população de situ-
ação de rua aumentaram 33% em Mato Grosso 
comparando os anos de 2016 e 2017.

Entre as maiores vítimas de violência desta 
população em Mato Grosso estão os pretos e 
pardos. Em Cuiabá, moradores de rua recla-
mam que sofrem agressões e temem pela pró-
pria vida. O Circuito Mato Grosso conversou 
com moradores que invadiram o Morro da Luz 
em 2017.

Cristina Silva, 34, que há 20 anos mora 
na rua, relatou à reportagem que ela e outros 
moradores de rua vivem sofrendo ameaças e 
agressões, seja por parte da polícia ou por ou-
tras pessoas. “Todo dia é assim: a polícia che-
ga, aborda e fica enchendo o saco, às vezes até 
não estamos fazendo nada, mas eles já chegam 
nos agredindo e nem querem saber de nada. 
Fora as pessoas que nos veem na rua e querem 
agredir só porque não estamos bem-vestidos”, 
relatou ela.

Beco do Candeeiro
A chacina no Beco do Candeeiro aconteceu 

no dia 10 de julho de 1998, por volta das 19h, 
quando os adolescentes Edileu dos Santos 
Araújo, 14, conhecido como Baby, Reginal-

V
do Dias Magalhães, 16, e Edgar Rodrigues de 
Almeida, 15, vulgo Indinho, estavam fazendo 
uso de drogas no local.

Edilson Alves Ferreira Junior, que na 
época tinha 16 anos, também seria morto na 
chacina que chocou Mato Grosso, mas conse-
guiu fugir e se tornou testemunha ocular do 
triplo homicídio. 

Mesmo com o passar do tempo, Adriano 
Peralta disse que esse perfil de violência foi 
estudado e conceituado lá atrás, por Cesare 
Lombroso, considerado o pai da criminologia 
moderna. “O Lombroso faz um estudo que é 
muito contestado na atualidade, e tem várias 
teorias, mas [ele diz que] toda violência tem 
a ver com desigualdade social, com a situa-
ção em que vive o criminoso”, disse.

A resposta foi uma referência ao fato de as 
maiores vítimas de violência e também as que 
mais a cometem serem habitualmente pesso-
as de baixa renda, em situação de vulnerabi-
lidade, pretas e pardas. A falta de assistência 
social também é outro grande problema para 
as vítimas de violência.

Em Mato Grosso foi criado o Fórum Po-
pulação em Situação de Rua, que cobra a re-
alização de políticas públicas que atendam a 
essas vítimas em estado de vulnerabilidade, 
correm riscos constantes e não contam com 
apoio dos órgãos competentes.

Segundo a defensora pública Rosana 
Monteiro, o fórum “é uma instância de rei-
vindicação de direito” para atender a popu-
lação em situação de rua em Cuiabá. Hoje, 
cerca de 400 pessoas vivem nessa situação na 
capital. A maioria se agrupa em locais com 

alta circulação de drogas, conhecidos como 
cracolândias, na região do terminal rodoviá-
rio, no bairro Alvorada, no Porto e no Centro 
Histórico.

“O Fórum foi recém-criado em articula-
ção da Defensoria Pública do Estado com os 
direitos humanos para lutar pelas políticas 
públicas em relação às pessoas em situação 
de rua. Queremos identificar suas necessida-
des e fazer a reivindicação de seus direitos, 
atuando na formação política deles, para que 
tenham voz, tenham condições de se expres-
sar e dizer aquilo que eles querem”.

O Conselho Regional de Serviço Social 

furto que aconteceu na agência 
do Banco do Brasil da av. getúlio 
Vargas na noite de domingo (1º 
de julho) pode ter participação 

de membros do Comando Vermelho (CV
-MT), de acordo com o delegado titular da 
gerência de Combate ao Crime organizado 
(gCCo) diogo santana: “É possível que o 
furto tenha sido praticado por membros de 
organização, pois a organização criminosa 
sempre explora o lucro, seja por meio de 
furto a banco, roubo a banco, tráfico de 
drogas, roubo de veículos, então não des-
cartamos essa possibilidade”, respondeu 
diogo quando questionado durante coletiva 
na tarde desta terça-feira (3) no auditório 
da Polícia Civil em Cuiabá.

o secretário de segurança Pública do 
estado, gustavo garcia, atribuiu a respon-
sabilidade do furto milionário ocorrido na 
agência do Banco do Brasil ao próprio ban-
co por falhar no monitoramento da agência.

“a segurança patrimonial é por conta da 
instituição financeira, a segurança pública 

O

AGÊNCIA GETÚLIO VARGAS

BB pode ter sido furtado por membros do Comando Vermelho 
que é de responsabilidade do estado... se o 
sujeito fica três dias dentro da instituição 
financeira, não pode ser atribuída essa respon-
sabilidade à segurança pública, tendo em vista 
que houve uma falha clara em procedimento 
de segurança da instituição (banco)”, disse o 
secretário.

o questionamento foi realizado em função 
de o estado até o momento não ter se pro-
nunciado sobre o furto que, se confirmados 
os números, pode ser o maior furto a banco 
no Brasil. o furto até o momento não tem pis-
tas e nem quantidade de dinheiro revelados 
oficialmente.

Procurados no dia posterior ao crime, os 
órgãos de segurança do estado não se pro-
nunciaram sobre o furto. o delegado diogo 
santana foi questionado se não houve uma 
falha na comunicação da segurança, pois de 
acordo com a Polícia Militar o furto só foi 
percebido “por acaso”.

 “Temos que apurar o furto sobre o policial 
civil que estava no caso, não podemos dar 
detalhes da investigação, só posso garantir 

(CRESS-MT) faz um alerta sobre a importân-
cia de priorizar a população em situação de 
rua nessa questão que envolve a dependência 
química.

“A situação não deveria se pautar numa 
prática meramente higienista nem tal pro-
blema será resolvido de maneira imediata. É 
preciso uma política estadual sobre drogas, 
criar uma rede pública envolvendo as diver-
sas instâncias, com parceria de entidades não 
governamentais, e não simplesmente transfe-
rir responsabilidades”, disse a presidente do 
CRESS-MT, Andréia Amorim, em matéria 
divulgada pelo jornal.

ChaCina traumátiCa

vítimas e atirou matando seus amigos e que 
ele só sobreviveu porque conseguiu correr a 
tempo. Quatorze anos após o crime, o ex-po-
licial foi inocentado das acusações.

o julgamento durou oito horas e segundo 
a sentença proferida pela juíza de direito que 
presidiu o Tribunal do Júri, Mônica Catarina 
Perri siqueira, o júri não reconheceu que 
adeir tenha efetuado os disparos de arma 
de fogo contra os adolescentes. adeir era o 
último acusado no processo a ser julgado. 

o policial, que já havia sido condenado 
por outros dois crimes no interior do estado, 
foi inocentado e cumpre o restante das penas 
de outros crimes em regime semiaberto e 
trabalha em uma autoescola como instrutor 
de veículo.

 dia 10 de julho de 1998 se tornou 
um momento traumático principal-
mente para as famílias das vítimas, 
que hoje vivem fora de Mato grosso 

e participam do programa nacional de prote-
ção a testemunhas.

no local onde aconteceu o triplo homi-
cídio foi criada uma estátua pelo escultor 
e artista plástico Jonas Lima Corrêa neto, 
para homenagear as vítimas. Quando acon-
teceu o crime, a única testemunha ocular do 
caso, edilson alves ferreira Junior, acusou e 
reconheceu por meio de fotografia o policial 
militar aposentado adeir de souza filho, 
como sendo o autor da chacina.

edilson afirmou ao Ministério Público 
estadual (MPe) que adeir se aproximou das 

O

Casos de violênCia

acordo com a polícia, o local que o homem 
foi morto é conhecido por concentração de 
moradores de rua que fazem uso de bebida 
alcoólica.

a Polícia Civil não conseguiu localizar até 
ao momento testemunhas que presenciaram 
o crime nem há pista do assassino.

no mês de agosto também de 2017, um 
morador de rua foi brutalmente assassinado 
com golpes de madeira na cabeça, após se en-
volver em uma briga com outros moradores 
na região da rodoviária de Cuiabá.

a Polícia Militar foi acionada para atender 
o caso de violência quando se deparou com 
a vítima ferida no chão e o serviço de aten-
dimento Móvel de urgência (samu) e infor-
mou que a vítima apresentava traumatismo 
craniano provocado por pancadas na cabeça.

a vítima acabou não resistindo aos gol-
pes e veio a óbito, mas nenhum suspeito foi 
localizado.

em março deste ano, na cidade de Cotri-
guaçu (950 km de Cuiabá) um morador de rua 
morreu depois de ficar dois meses internado 
após ser vítima de estupro e espancado por 
três adolescentes na cidade.

a Polícia Civil relatou que os adolescentes 
com idades de 14, 15 e 16 anos utilizaram um 
cabo de vassoura para abusar sexualmente 
da vítima e também um pedal de moto, além 
de espancar o morador sem motivo algum.

após o crime, os menores chegaram a ser 
apreendidos, mas foram liberados cinco dias 
após a detenção. 

jornal relatou alguns casos de 
violência contra moradores de rua, 
algumas vezes praticadas pelos 
próprios ‘companheiros’ outras 

por terceiros. no dia 13 de julho de 2017 
um homem foi assassinado por volta das 
12h30 em uma casa abandonada na rua 
Trigo Loureiro, bairro araés, em Cuiabá, nos 
fundos da loja decorliz.

o corpo de Vitor Teodoro filho, de idade 
não informada, foi encontrado sobre uma 
cama. ele teria sido executado possivel-
mente com golpes de faca. uma equipe 
da delegacia de Homicídios e Proteção à 
Pessoa (dHPP) esteve no local fazendo as 
apurações sob o comando da delegada ana 
Cristina feldner.

dois suspeitos que residem no mesmo 
endereço foram levados para a delegacia, 
onde serão interrogados. segundo morado-
res, todos são desempregados, dependentes 
químicos, moram na rua e às vezes ganham 
dinheiro trabalhando como cuidadores de 
carro (flanelinhas).

Já no dia 16 do mesmo mês, um morador 
de rua identificado como Marcos ferreira 
de Campos, 39, foi encontrado morto por 
volta das 13h na avenida olacyr francisco 
de Moraes, na cidade de Campo novo do 
Parecis (401 km de Cuiabá).

Populares passaram pela avenida e 
encontraram a vítima caída no chão com 
marcas de facadas. a PM foi até o endereço 
e constatou que Marcos estava sem vida. de 

O

que tudo será apurado e no tempo necessário, 
da forma necessária, a resposta será dada”, 
relatou diogo.

o delegado ainda informou que todo valor 
divulgado, quantidade de dias que os crimino-
sos ficaram no interior da agência e algumas 
informações não são verdadeiras e são apenas 
conversas de redes sociais.

Para finalizar, o secretário gustavo garcia 
relatou que a segurança está trabalhando para 
desvendar esse crime e que também a segu-

rança em geral preocupa o estado.
“nós colocaremos todas as nossas 

forças para desvendar esse crime, como 
outros tantos que nos preocupam, não só 
o crime contra a instituição financeira, mas 
também me preocupa o cidadão de bem 
ter o seu celular subtraído e nós damos a 
mesma atenção, seja para uma instituição 
financeira, seja para o cidadão de bem, pois 
para ele é tão grave quanto uma subtração”, 
afirmou gustavo.
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A P R E S E N T A :

GUARDAS MUNICIPAIS

Por STJ

Ministro Alexandre de Moraes verificou que a norma antiga estabelecia tratamento que desrespeita os princípios da igualdade e da eficiência

DIREITO CONSUMIDOR

Procon-MT orienta consumidores sobre direitos em bares e restaurantes

ara evitar aborrecimentos durante 
os festejos da Copa de 2018, o 
Procon estadual, órgão vinculado à 
secretaria de Justiça e direitos Hu-
manos (sejudh), elaborou algumas 

dicas para os consumidores. artigos como 
camisetas, bolas, bonés, chinelos, mochilas, 
por exemplo, são patenteados. Por isso, a 
orientação é evitar mercadorias piratas, pois, 
além de representar riscos aos consumidores, 
dificilmente têm documentos que comprovem 
a compra (como nota fiscal). esses documen-
tos são essenciais para garantir os direitos 
do consumidor. 

É importante ficar atento também a itens 
rasgados, manchados ou descolados, com 
problemas de fabricação (vício de qualidade) 
e, nesses casos, o consumidor tem o conserto 
ou, na sua impossibilidade, a troca do produto 
ou a restituição da quantia paga garantida 
por lei.

ao adquirir espumas ou sprays, o con-
sumidor precisa verificar se a válvula está 
funcionando corretamente. esses produtos 
devem ser armazenados em frascos lacrados. 

P
Joice Carla | Procon/Sejudh-MT Com relação a lantejoulas, confetes, entre outros, 

é necessário ficar atento à procedência, ler as 
informações do rótulo e conferir a quantidade 
indicada nas embalagens.

sobre produtos infantis, é importante redo-
brar o cuidado. as embalagens devem conter 
informações claras e visíveis, como a faixa etá-
ria adequada, composição e o selo do instituto 
nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(inmetro). Quanto aos artigos importados, de-
vem estar em língua portuguesa a identificação 
do fabricante e importador, país de origem, com-
posição, volume/quantidade, registro do órgão 
competente, entre outros dados obrigatórios.

o consumidor deve observar se os esta-
belecimentos comerciais que vendem fogos 
de artifício têm licença de funcionamento da 
Prefeitura Municipal e certificado do Corpo de 
Bombeiros. É necessário verificar ainda se no 
local há restrição de venda dos fogos de acordo 
com a idade, o tipo e a quantidade de pólvora 
existente no produto. o consumidor deve ficar 
atento a todas as instruções do fabricante (trans-
porte, uso, armazenamento, composição, data de 
validade e os riscos que os fogos podem causar).

Confira outras dicas:
Alimentos: ao optar por enlatados, observe 

sempre a embalagem e não compre produtos 
com embalagens estufadas, amassadas ou 
enferrujadas. Para frios, como presunto e 
mussarelas, a dica é que esses produtos sejam 
pesados e etiquetados na hora do ato da compra. 
no momento da compra, o consumidor deve 
observar a cor, textura, odor e condições de 
armazenamento: carnes, aves, peixes, pré-em-
balados e congelados devem estar armazenados 
em balcões frigoríficos.

Bebidas: a dica é não adquirir as que esti-
verem próximas a locais aquecidos ou expostos 
ao sol. o consumidor também deve ficar atento 
às condições de higiene, armazenamento e 
conservação de alimentos e não se esquecer 
de verificar o prazo de validade. no caso de 
produtos importados, as embalagens devem 
conter informações claras e em português sobre 
quantidade, composição, prazo de validade e 
origem.

Bares/restaurantes/lanchonetes: quem 
optar por assistir os jogos em bares e/ou restau-
rantes deve ficar atento. os estabelecimentos 
devem informar de forma clara e ostensiva a 
capacidade de lotação do local. o comerciante 
também precisa disponibilizar aos consumido-
res relação ou tabela de preços dos produtos 

comercializados e ao menos um exemplar de 
cardápio em Braile.

Já o couvert artístico deve ser informado 
para os consumidores no cardápio ou por 
meio de cartazes informativos, assim como o 
valor estabelecido por pessoa, dias e horários 
das apresentações. as informações também 
devem ser afixadas em local visível na en-
trada do estabelecimento. o Procon alerta, 
também, que os fornecedores são proibidos 
de aplicar multa por perda de comanda de 
consumo e de exigir que o consumidor pague 
gorjeta para o garçom.

Com relação à proibição de fumo, con-
forme a legislação estadual, os comerciantes 
são obrigados a fixar cartazes com avisos 
sobre a proibição de fumar no local e garantir 
ao consumidor um ambiente livre de fumo 
em recintos coletivos total ou parcialmente 
fechados. o Procon alerta, ainda, que os es-
tabelecimentos não podem ofertar ao público 
consumidor produtos com o prazo de validade 
vencido ou sem as informações devidas, em 
língua portuguesa, na embalagem (origem, 
composição, data de fabricação, prazo de 
validade, informação nutricional, se contém 
ou não glúten).

uitas vezes, erros no tocante à 
validade da exigência fiscal são 
corrigidos por tal órgão 

Tive a oportunidade de fazer 
parte do Conselho de Contribuintes 

no âmbito estadual e federal representando 
entidades do setor produtivo.

Trata-se de um órgão colegiado dentro das 
secretarias de fazenda Municipais, estaduais e 
da receita federal, respectivamente, que tem a 
incumbência de analisar recursos administra-
tivos interpostos contra decisão que analisa se 
está correta ou não a exigência fiscal.

Portanto, o Conselho de Contribuintes é 
o nome que se dá, no Brasil, aos órgãos de 
deliberação coletiva do Poder executivo, com 
a participação paritária de servidores públicos 
e representantes das classes produtoras, com 
a competência de apreciar e julgar os recursos 
administrativos interpostos pelos contribuintes, 
que versem matérias relativas a exigências 
tributárias. a função dos Conselhos de Contri-
buintes é garantir ao contribuinte julgamento 
em segunda instância dos processos adminis-
trativos fiscais que versem sobre tributos e 
contribuições administradas pelos órgãos de 
fiscalização municipais, estaduais e federal, com 
independência, imparcialidade, Celeridade e 
eficiência, colaborando para o aperfeiçoamento 
da legislação tributária e aduaneira.

Claro que a legislação brasileira restringe a 
atuação dos aludidos Conselhos no sentido de 
não permitir que sejam afastados os efeitos de 
uma lei que respaldou a exigência por violar a 
Constituição federal.

essa limitação, aliás, faz com que pareça 
que tal órgão colegiado seria uma instância 
confirmadora da exigência fiscal, razão pela 
qual tornar-se-ia inevitável transferir a de-
manda para o Poder Judiciário.

Porém, independentemente de os Conse-
lhos não poderem afastar a aplicabilidade de 
uma lei, é certo que os contribuintes jamais 
devem desprezar tal instância, posto que 
muitas vezes erros no tocante à validade da 
exigência fiscal são corrigidas por tal órgão.

do exposto, cabe então às entidades repre-
sentantes dos contribuintes buscar sempre o 
Poder Legislativo para que sejam aprovadas 
leis no sentido de fortalecer tal órgão.

desse modo, é menos onerosa a busca da 
correção de uma exigência fiscal perante o 
Conselho de Contribuintes do que ter que ir 
discutir a questão perante o Poder Judiciário.

então fica a dica!

Conselho de contribuintes
ARTIGO

ministro Alexandre de Moraes, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), concedeu medida caute-
lar na Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade (ADI) 5948 para 

autorizar suspender os efeitos de trecho da Lei 
10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) que 
proíbe o porte de arma para integrantes das guar-
das municipais de municípios com menos de 50 
mil habitantes e permite o porte nos municípios 
que têm entre 50 mil e 500 mil habitantes apenas 
quando em serviço. Com base nos princípios da 
isonomia e da razoabilidade, o relator disse que é 
preciso conceder idêntica possibilidade de porte 
de arma a todos os integrantes das Guardas Ci-
vis, em face da efetiva participação na segurança 
pública e na existência de similitude nos índices 
de mortes violentas nos diversos municípios.

A ação foi ajuizada pelo partido Democratas, 
que sustenta que a norma dispensou tratamento 
desigual e discriminatório entre os diversos mu-

nicípios da Federação, em evidente afronta aos 
princípios constitucionais da igualdade e da au-
tonomia municipal.

Em análise preliminar da matéria, o ministro 
Alexandre de Moraes verificou que os dispo-
sitivos questionados estabelecem distinção de 
tratamento que não se mostra razoável, desres-
peitando os princípios da igualdade e da eficiên-
cia. Ele lembrou que, no julgamento do Recurso 
Extraordinário (RE) 846854, o STF reconheceu 
que as guardas municipais executam atividade 
de segurança pública, essencial ao atendimen-
to de necessidades inadiáveis da comunidade. 
“Atualmente não há nenhuma dúvida judicial ou 
legislativa da presença efetiva das guardas muni-
cipais no sistema de segurança pública do país”, 
afirmou.

Para o relator, a restrição ao porte de arma de 
fogo, se cabível, deveria guardar relação com o 
número de ocorrências policiais “ou algum outro 
índice relevante para aferição da criminalidade”, 
e não com a população do município. O ministro 
apresentou dados que demonstram que a violên-
cia vem crescendo em municípios com menos de 
500 mil habitantes e que os maiores aumentos 
percentuais de criminalidade estão nos municí-
pios com até 50 mil habitantes. “O tratamento 
exigível, adequado e não excessivo correspon-
de a conceder idêntica possibilidade de porte de 

VICTOR HUMBERTO MAIZMAN  é advogado e Consultor 
Jurídico Tributário, Professor em direito Tributário, 
ex-Membro do Conselho de Contribuintes do estado de 
Mato grosso e do Conselho administrativo de recursos 
fiscais da receita federal/Carf.
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Liminar autoriza porte de arma a todos
arma a todos os integrantes das Guardas Civis, 
em face da efetiva participação na segurança 
pública e na existência de similitude nos índi-
ces de mortes violentas nos diversos municí-
pios, independentemente de sua população”, 
concluiu.

A medida cautelar determina a suspensão 
da eficácia da expressão “das capitais dos Es-
tados e com mais de 500 mil habitantes”, cons-
tante no inciso III; e do inciso IV, que autoriza 
o porte por integrantes das guardas municipais 
dos municípios com mais de 50 mil e menos de 
500 mil habitantes, quando em serviço, ambos 
do artigo 6º da Lei 10.826/2003.
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CULTURA
Por Luiz Marchetti

Luiz Marchetti é cineasta 
cuiabano, mestre em 

design em arte midia, 
atuante na cultura de 

Mato Grosso e é careca.

HISTÓRIAS E CULTURAS INDÍGENAS NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA

Os autores Giovani José da 
Silva e Anna Maria Ribeiro 
F.M. da Costa convidam a 

todos para o lançamento deste livro 
da Editora Autêntica. Em 2008, a Lei 
nº 11.645 tornou obrigatório o ensino 
de histórias e culturas indígenas na 
Educação Básica brasileira. Este livro 
oferece, portanto, um importante 
instrumental aos professores e 
alunos indígenas e não indígenas, 
para a promoção da “Cultura da 

Paz”. A experiência dos autores com 
a temática indígena é fruto de anos 
de trabalhos pedagógicos realizados 
em escolas localizadas em áreas 
indígenas de Mato Grosso e de Mato 
Grosso do Sul, além da elaboração 
de artigos, capítulos de livros e 
outras obras relacionadas ao assunto. 
Compareça! Será na segunda-feira 
16 de julho às 19h30 na livraria 
JANINA PANTANAL.

INFO: (65) 3632 8888

Exposição ‘NA MÃO JUNTO AO PEITO’ –  tributo a JOÃO SEBASTIÃO, NILSON PIMENTA e OSVALDINA SANTOS. Aberta até 28 de julho, com entrada franca.
INFO: (65) 3365 4789 e 98116 8083

TRIBUTO COM CASA LOTADA

A CASA DO PARQUE abriu na quarta 
passada uma espécie de grito visual, 
uma homenagem a três influentes artistas 

plásticos de Mato Grosso que partiram recentemente.  
E esse grito foi ouvido por aqueles que produzem e 
frequentam as ações culturais de nosso Estado. Foi 
um sucesso, com a presença de muitos artistas que 
sustentam a produção criativa desta região. Aqui 
uma escultura de NILSON PIMENTA (1957-2017), 
um dos homenageados. Mais que uma exposição, o 
conceito deste grande tributo é fortalecer a memória, 
batalhar pela conservação de nomes que pouco a 
pouco desaparecem no consciente coletivo, mesmo 
que tenham sido grandes responsáveis pela vitalidade 
do que hoje chamamos de Arte e Cultura – nossa.

Detalhe de uma das pinturas de Osvaldina Santos (1931-2010), na 
exposição NA MÃO JUNTO AO PEITO – tributo a JOÃO SEBASTIÃO, 
NILSON PIMENTA e OSVALDINA SANTOS. O grande ímpeto deste 

recrutamento é a participação de ex-alunos, amigos, parentes e artistas com 
desenhos, pinturas, esculturas para fortalecermos a nossa cultura, construída por 
aqueles que realmente, mesmo com pouco incentivo, produziram o que temos nas 
paredes, na memória e na narrativa artística de Mato Grosso. Osvaldina Santos 
exerceu o magistério dos 19 aos 46 anos; prestes a se aposentar, a professora 
primária descobriu as artes plásticas, recebeu vários prêmios em salões de arte e 
se tornou arte-educadora.

Detalhe de uma das pinturas de João Sebastião (1949-2016) na exposição. 
O cuiabano foi pintor, desenhista, figurinista e também arte-educador.  
Suas exposições marcaram a capital com uma animação que fortalecia 

o mercado e trazia inspiração para os jovens artistas. Suas preocupações, sua 
assiduidade na cena artística de Mato Grosso, seu humor e aptidão ainda ecoam 
pela Casa do Parque, num mural no estacionamento, no olhar da onça na porta e 
nas telas pelas paredes. Essa exposição é destes três e de todos os artistas que aqui 
investiram suas vidas, uma atitude de levar a mão ao peito com uma oferenda, 
arregalando os olhos da saudade e gritando para não serem esquecidos.  Num 
Estado onde – sem o menor melindre – políticos nomeiam avenidas, ruas e até 
bairros com nomes de seus parentes. Fica aqui a sugestão de nomes que – estes 
sim – merecem ser lembrados. 



SEMPRE LEMBRADAS
Quando nos referimos às lembradas primei-

ras-damas que até hoje se perpetuam na memó-
ria cuiabana, com os seus relevantes serviços 
prestados ao social, é porque elas foram um 
verdadeiro marco em sua administração, das 
lembradas exposições agropecuárias da Barra-
ca da Prefeitura, dos desfiles de moda, chás be-
neficentes, Festas de Natal, Escolas Domésticas 
espalhadas pelos bairros de Cuiabá, foram pro-
jetos de que toda a sociedade participava com 
solidariedade. Um projeto bem planejado foi o 
de Iracy França (Projeto Siminina), que todas 
que passaram por lá deram continuidade. As 
sempre lembradas: Martha Lobo, Leyde Vuolo, 
Mirtes Palma, Maria Lygia Borges Garcia, Zulmi-
ra Meireles, Telma de Oliveira, Maíce Garcia Pal-
ma, Vera Lima Barros, Virgínia Mendes, Adriana 
Santos e a incansável Marcia Pinheiro que está 
surpreendendo a sociedade cuiabana com os 
seus belos projetos sociais. É bom lembrar que 
essas lembradas primeiras-damas faziam corpo 
a corpo com o povo, nunca foram esquecidas em 
terras cuiabanas.               

ENCONTRO DAS IMPERATRIZES
Seria fantástico se fosse criado na Catedral 

Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá um en-
contro de todos os meses das lembradas Impe-
ratrizes do Divino Espírito Santo, com uma San-
ta Missa, depois um chá com bolo ou um lanche 
para um bate-papo, rumo aos 300 anos da nossa 
querida Cuiabá. Deste encontro poderiam surgir 
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uns projetos sociais para instituições de carida-
de, idealizados por essas mulheres inteligentes 
em prol dos nossos irmãos. A maioria das que fo-
ram imperatrizes dificilmente vive presente nos 
movimentos religiosos vividos na Catedral Basí-
lica, com esses encontros mensais se criaria um 
projeto fantástico sobre a Confraria do Divino, de 
que elas só lembram em época da festa do Senhor 
Divino. Com esses festeiros de 2019, talvez o Espí-
rito Santo dê o dom da sabedoria para criar esses 
encontros das imperatrizes, para serem implan-
tados uns belíssimos trabalhos sociais.    

TUDO É VÁLIDO   
Nesta eleição de 2018 a lavação de roupa suja 

já começa a ser pronunciada por alguns candida-
tos a cargo majoritário, sempre alfinetando o ou-
tro. Esse tipo de política já acabou, essa coisa de 
criticar e analisar a administração do outro. Até 
as lavadeiras do lendário bairro do Baú, Araés, do 
Porto (conhecido como o Cais), que surravam al-
guns comentários, elas tinha equilíbrio na língua 
sem osso. Em ano eleitoral a simpatia reina com 
a dupla personalidade de alguns candidatos, eles 
participam de cavalgadas, Festa de São Benedito, 
batizado de boneca, enfim, são tantas aparições 
que quando esses cidadãos se elegem é uma difi-
culdade para te receber, para marcar uma audiên-
cia, então, é um deus-nos-acuda. O que mais reina 
nesta eleição são algumas esposas de candidatos, 
elas carregam mágoas tão grandes das pessoas 
que só o “Creio em Deus Pai” para afastar tanta 
maldade e ódio. Como sempre digo: “A minha po-
lítica é Deus”. 
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Carlinhos é jornalista
e colunista social 
cultura@circuitomt.com.br

ue vivemos num mundo chato, 
onde tudo vira mimimi, não é 
novidade nenhuma. Mas cami-
nhamos a passos largos para um 
pós-doutorado de imbecilidade. 
Desde Roma existe a política 

do pão e circo. Agora, atrelar o sucesso ou o 
fracasso, o golpe ou não golpe, à seleção bra-
sileira é demais. Claro que existe política no 
futebol. Claro que tem. Em 1970, os militares 
lucraram com o Esquadrão. Em 1994, a sele-
ção deu um pool de otimismo que, de certa 
forma, firmou o Plano Real. Claro que sim. 
Claro que a Rússia aprovou a reforma da pre-
vidência durante um jogo da Copa do Mundo. 
Claro! Mas o golpe vem de muito mais tempo. 
Golpe que o próprio Lula 
consolidou limpando a 
diarreia do Mercado fi-
nanceiro que hoje dita 
sua timeline com MBL e 
outros grupecos, influen-
ciando direita, esquerda, 
centro, a ter todos, no 
fundo, o mesmo arquéti-
po derrotado.

– Pai? Por que tem 
gente que torce contra 
o Brasil mesmo sendo 
brasileiro?

Manipulado como 
uma massa de mano-
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João Carlos Manteufel, 
Publicitário, cineasta, pai do 
João, da Maria e do Francisco.

Q

Seleção
bra das mais fáceis de manobrar, o brasileiro 
agora acha que a Seleção esconde um grande 
plano do mal. Acorda!!! O plano do mal sem-
pre esteve aí! Agora estão apropriando mais 
símbolo, como de tantos outros, pra dizer que 
você está no caminho errado. Não vai ser a 
Copa que vai acabar com a corrupção. Não vai 
ser a Seleção que vai trazer mais educação, 
não é o cabelo do Neymar que vai trazer uma 
vida normal, com segurança, assistência, no-
ções de futuro. É o seu voto que vai mudar isso 
tudo. É a sua postura! É o seu caráter!

– Joãozinho. O importante é o que a gente 
sente. Não os que os outros acham. 

– Papai, você não vai colocar a camisa do 
Brasil?

Pego a minha camiseta azul da Copa de 98 
que estava no meu ombro, relíquia, ainda com 
4 estrelas, e dou para o Joãozinho.

– Não, filho. Essa agora é sua! O Dunga que 
usava na Copa da França.

Com sorriso no rosto, ele veste a camisa. 
O liberalismo vai enriquecer, ainda mais, os 
que já estão ricos. O liberalismo vai dizer 
que a Amazônia não é nossa. Que não temos 
competência de explorar o pré-sal. Vão tor-
cer para Argentina, vão torcer para o Méxi-
co, vão torcer para a Bélgica. Vão torcer para 
que não tenha mais pobres no avião. É uma 
seleção natural. Mas o liberalismo não vai le-
var o sonho de uma criança de 9 anos, que vê 
e entende uma Copa do mundo pela primei-
ra vez. Traz o Hexa, Brasil! Joãozinho e sua 
geração merecem.



Ótimos artistas estão em parceria neste Arraiá do domingo 8 
de julho a partir das 10h da manhã. O Ginásio da Lixeira estará 
rodeado de barracas com comidas típicas, doces, bebidas e um 
bazar pechincha por apenas 1$ qualquer peça. Apresentação de 
artistas como Caio Mattoso, Elton Andrade, Thales de Paiva, Weiker 
Apoteosis, Free World, Amuletos Orgânicos, Jantony Rá, Kristian 
Amorin, Luisa Lamar e discotecagem com DJ Taba. Haverá Torneio 
de Basquete, Break com o Grupo Colisão Crew, Roda de Capoeira 
com o Grupo Quilombo Angola, Oficina de Recicláveis.
Plantio de Mudas e Quadrilha. Grátis!
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Você pode participar do Garimpo Cultural submetendo 
sugestões para o seu evento, sua pesquisa artística, livros 
ou oficinas. Mande para marchetti@circuitomt.com.br

Uma das melhores festas está de volta neste 7 de julho, é o Bu-
lixo Julino do Sesc Arsenal. Muita comida, música, dança, quadrilha 
improvisada e brincadeiras! A festa se inicia às 18h com o grupo 
Zabumba Beat, com músicas de quadrilha e muito forró, depois tem 
grupo Flor Ribeirinha e no final o grupo de Recife José Demóstenes 
e o Grupo Forró Quentinho. Entrada franca. INFO: (65) 3616 6900

Participe você também desta Feira,  será no domingo 8 de julho 
a partir das 13h na Praça do Restaurante Universitário  da UFMT. 
Sabe aquelas roupas e cacarecos que você não usa mais? Leve para 
a feira e troque! Você que deseja participar deve chegar às 12h 
para se encaixar na disposição do espaço. A equipe organizadora 
recomenda filtro solar, canga e caneca. 

SESC arSENal >

FilmES NaCioNaiS >

Organizada por Agropev Agropecuária e Mundo Animal Pet 
Shop, a Feira de adoção acontece neste sábado 7 de julho das 8h 
às 13h na Agropev Agropecuária, Av. Couto Magalhães nº 2785, 
Centro de Várzea Grande. Serão 45 cãezinhos e 10 gatinhos es-
perando por um lar de amor. Lembrando que a primeira dose da 
vacina é por conta da feira e a segunda deverá ser paga no ato da 
adoção. INFO: (65) 3684 2688

arraiÁ Do VErDE >

Na terça-feira 10 de julho às 19h30 haverá “Encontros com 
Cinema” na Sessão Realizadores de Mato Grosso. O cineasta e 
roteirista Severino Neto apresentará o curta Juba (2017, 19’) e 
fará o lançamento do longa-metragem “Sísmico” (2017, 75’) no 
Cine Teatro Cuiabá, em seguida haverá uma roda de conversa com 
os participantes. 12 anos. Entrada: R$ 4,00 (inteira) e R$ 2,00 
(meia) - Taxa de manutenção do Cine Teatro Cuiabá. INFO: (65) 
2129 3848 e 99635 3486

21ª FEira DE aDoÇÃo DE aNimaiS >

SElEÇÃo DE FilmES DE SEVEriNo NEto >gARIMPO CULTURAL
Por Luiz Marchetti

FEira liVrE DE ESCamBo >

Na quarta-feira 11 de julho às 19h a Sala Névio Lotufo 
do Cineclube Coxiponés apresentará “Cinema brasileiro: um 
percurso alternativo sobre a história”. Dois filmões serão pro-
jetados com entrada franca: “Olho por olho” (Andrea Tonacci, 
SP, 1966, P&B, 20’) e “Sem essa, Aranha” (Rogério Sganzerla, 
RJ, 1970, cor, 90’). Super indico para quem curte o melhor do 
cinema autoral brasileiro! INFO: (65) 3615 8377

documentário O Muro, de Lula 
Buarque de Hollanda, pensa as 
manifestações ocorridas nos 
meses que antecederam o im-
pedimento de Dilma Rousseff. 

O muro de metal, símbolo da polarização da 
sociedade brasileira, foi erguido na Esplana-
da dos Ministérios, em 2016, para separar 
manifestantes contra e a favor da presiden-
te. Lúcio Costa e Niemeyer, se vivos, o que 
diriam? Isso porque a cidade foi idealizada 
como um local de união, 
de aproximação entre 
os poderes e a popula-
ção. Um despautério!

O documentário me 
fez ler sobre os muros 
edificados no planeta. 
Em 2017, El País, edi-
tado em cinco idiomas, 
publicou Os muros do 
mundo: 21 fronteiras 
históricas, um levanta-
mento sobre as barrei-
ras fronteiriças edifica-
das com a finalidade de 
impedir a entrada de 
migrantes, traficantes 
ou inimigos. O diário 
informou que “depois 
da queda do Muro de 
Berlim, restavam ape-
nas 11 deles no mundo. 
Atualmente, a cifra su-
biu para 70”. 

A Globalização, ain-
da que proclame uma 
maior aproximação dos 
países com a diminui-
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Anna é doutora em História, 
etnógrafa e filatelista.
cultura@circuitomt.com.br 

A importância da 
nutrição durante a 
gravidez

m organismo equilibrado e bem 
nutrido é fundamental para a mu-
lher que planeja engravidar, pois 
a gestação é o momento da gera-
ção de um novo ser. Muitas vezes 

a preocupação só gira em torno do ganho de 
peso da gestante, mas a qualidade com o que 
se ganha o peso é fundamental. A mulher pode 
até apresentar um ganho de peso corporal total 
adequado, porém com uma alimentação pobre 
em nutrientes que são extremamente impor-
tantes para o desenvolvimento adequado do 
bebê. O ácido fólico (vitamina B9) presente na 
couve, brócolis, amêndoas, lentilhas, aveia, na 
carne e outros, é fundamental principalmente 
nas 12 primeiras semanas de gestação, pois a 
sua necessidade aumenta em função da rápida 
divisão celular. Os legumes fazem bem à saúde 
durante toda a vida, mas, na gestação, são alia-
dos fundamentais e excelentes fontes de ácido 
fólico. Falamos dos brócolis, dos espinafres, 
dos aspargos, da alface, do feijão verde ou da 
rúcula, entre outros. Por isso eles são funda-
mentais para o fechamento adequado do tubo 
neural do bebê. Já a vitamina D é a aliada para 
aumentar a imunidade materna, formação ós-
sea do bebê e ajuda a reduzir a possibilidade 
de pré-eclâmpsia, resistência à insulina e dia-
betes gestacional, parto prematuro e raqui-
tismo. Por isso é tão importante manter os 
níveis adequados ao longo de todo o período 
através de alimentação adequada, suplemen-
tação e exposição ao sol. O iodo também tem 
papel importante na maturação do sistema 
nervoso central durante o período gestacional, 
assim como na lactação. Ele é importante para 
o crescimento e desenvolvimento dos órgãos 
da criança. Alimentos como frutos do mar, al-
gas, vagem e agrião são fontes bem ricas deste 

Wania Monteiro de Arruda  
é nutricionista funcional, 
aficcionada em receitas saudáveis 
e saborosas, que divulga em seu 
site e no Insta 
@wmarruda
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mineral. O ômega 3, ácido graxo essencial não 
produzido pelo nosso organismo, também é 
de extrema importância na formação cerebral, 
tem papel importante no aprendizado, memó-
ria e elevação de QI. Auxilia ainda na prevenção 
de depressão após o parto. Este ácido graxo es-
sencial é encontrado em certos tipos de peixe 
como salmão, cavala, peixe-espada, anchovas e 
trutas. E, para se ter uma alimentação saudá-
vel e equilibrada, é preciso consumir de duas 
a três porções de peixe por semana. Aproxima-
damente 30 gramas de nozes podem fornecer 
ao nosso organismo quase 2 gramas de ácido 
alfa-linolênico (um do grupo de ácidos graxos 
ômega 3). O espinafre, brócolis, alface e repo-
lho verde também contêm ômega 3, já 230 g 
de vegetais crus fornecem cerca de 0,1 gramas 
de ácido alfa-linolênico. Feijões, ervilhas, lenti-
lhas, grão-de-bico possuem ômega 3. O zinco é 
um importante aliado da imunidade materna 
e atua no desenvolvimento cerebral do bebê. 
As principais fontes de alimentos ricos em zin-
co são ostras, camarão, carne de vaca, frango 
e de peixe, gérmen de trigo, grãos integrais, 
castanhas, cereais, legumes e tubérculos. O 
magnésio ajuda a prevenir a pré-eclâmpsia e 
hipertensão gestacional e reduz o aparecimen-
to de câimbras, já que ajuda no relaxamento 
muscular, suas fontes são abacate, banana, uva, 
beterraba, quiabo, batata, espinafre e couve e 
grãos e derivados como: granola, aveia, farelo 
de milho e gérmen de trigo, nozes e sementes 
de girassol, gergelim, amendoim e castanhas. A 
colina, presente nas gemas dos ovos, ajuda no 
desenvolvimento cerebral fetal e é reguladora 
da memória e atenção do bebê. Lembre-se que 
cada pessoa é única e que se deve respeitar sua 
individualidade bioquímica.

U

ção das distâncias e dos obstáculos, facili-
tando deslocamentos e comunicação, adota 
políticas de contenção dessas facilidades im-
pondo barreiras que dividem gentes do Mé-
xico-Estados Unidos, Coreia do Sul-Coreia do 
Norte, Macedônia-Grécia, Índia-Paquistão, 
Belfast, Marrocos-Mauritânia, Afeganistão
-Paquistão, Egito-Gaza, Chipre, Calais, Ceu-
ta-Melilla, Kuait-Iraque, Hungria-Croácia, 
Bulgária-Turquia, Hungria-Sérvia, Hong Kon-
g-China, Áustria-Eslovênia, Irã-Paquistão e 
tantos outros.  

No Brasil, as Terras Indígenas são demar-
cadas com marcos de cimento e placas com 
o dizer Proibida a Entrada de Pessoas Estra-
nhas. Os marcos pedem reconhecimento e 
respeito ao usufruto de terras de ocupação 
tradicional indígena. 

Na América do Sul, o explorador sueco 
Erland Nordenskiöld (1877-1932), dentre 
outros, escreveu Paliçadas e gases asfixiantes 
entre os indígenas da América do Sul e trou-
xe informações precisas sobre o costume 
de construção de cercas de estacas aponta-
das e fincadas na terra para criar barreiras 
defensivas. 

Da paliçada ao muro, o mundo retalha-se. 

Hans Staden, Viagem ao Brasil (1557)
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o quesito pessoal manter as 
energias que rondam o corpo 
em equilíbrio requer compre-
ensão reflexão interior e esta-
belecer focos para os afazeres. 

Vivemos numa frequência de luz em ondas 

energéticas atuando nas células do corpo e 
estas estão sempre renovando. Para fazer 
a manutenção, os pensamentos positivos 
têm que estar diretamente ligados às ener-
gias que rondam o corpo e que habitam ou 
transitam no local. O ambiente faz a pessoa 
e a pessoa faz o ambiente. A carga energéti-
ca pessoal é medida e composta pelos atos, 
pensamentos e sentimentos repetitivos. As-
sim sendo, tudo isto gera uma vibração que 
irá emanar e contagiar a todos que estiverem 
ao redor. 

A qualidade do pensamento é muito im-
portante para o magnetismo pessoal, pois 
pensamentos éticos, positivos e elevados 
recarregam as energias. A raiva, os ressenti-
mentos, a inveja e a prepotência deixam as 
pessoas estagnadas e as impedem de pros-
perar. Agora, os sentimentos positivos como 
uma verdadeira amizade, amor, confiança e 
solidariedade, recarregam as energias, ati-
vam o bom humor e o poder de fazer tudo 
prosperar. A atenção e o foco no agora au-
mentam o magnetismo pessoal.

N

Reflexão interior

Theresa é arquiteta, consultora 
de Feng Shui e pregadora oficial 
de quadros de amigos
fengshui@circuitomt.com.br
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opa do Mundo da Rússia é o even-
to que envolve milhões de pessoas 
em todo o mundo. Aqui no Brasil 
todos os focos em torno dos jogos 
do Brasil, o país se paralisa, dei-

xando os problemas do mercado econômico no 
esquecimento. 

O entusiasmo é tanto, como o fanatismo e 
devoção a uma partida de futebol em que muito 
poucos são beneficiados como muitos e a maio-
ria dos povos mundiais sofrem com misérias e 
inseguranças de vida.

Hoje um dos lugares de Cuiabá em que du-
rante muitos anos foi fundada a primeira Cohab 
de nossa cidade, uma comunidade cuiabana dig-
na de suas moradias que perduram algumas até 
hoje, escolhida para ser o ponto de concentração 
da Copa.

Durante muitos anos, com o desenvolvimento 
da cidade, o bairro Popular foi envolto pelo cres-
cimento urbano, deixando de ser uma periferia 
para se tornar o lugar de maior valor por m2 da 
capital.

A Praça Popular, como é chamada popular-
mente, tem o nome fundado e registrado do Pre-
sidente Eurico Gaspar Dutra, décimo sexto presi-
dente do Brasil, orgulho de todos os cuiabanos e 
mato-grossenses.

Depois de muitas décadas exclusa por vários 
motivos, pelo tráfico de drogas e falta de segu-
rança, hoje assume com toda a sua nobreza, seu 
paisagismo com árvores centenárias que emitem 

um sombrio invejável, ainda mantém as man-
gueiras, um dos frutos típicos da terra.

Escolhida para ser um dos pontos badalados 
para concentração para assistir aos jogos do Bra-
sil, com toda a tecnologia de vídeo com alta defi-
nição apoiada por todos os bares e restaurantes 
no seu entorno, merecida por ser a mais charmo-
sa de Cuiabá.

Alguns moradores e comerciantes do bairro 
Popular, preocupados com o vandalismo que ge-
ralmente acontece nestes eventos, estão satisfei-
tos e despreocupados pela segurança, banheiros 
públicos, gradis de proteção às floreiras e a quali-
dade do público frequentador.

Segundo opiniões dos empresários, mora-
dores, associação e dos frequentadores fiéis da 
praça, tudo que é feito programado com antece-
dência, o evento se realiza, acontece com grande 
sucesso.

De vítima da Copa, passou a ser mais vista 
como o lugar democrático para toda a família 
cuiabana festejar os jogos da Copa da Rússia.

São apenas poucos dias, mas nunca vão agra-
dar a maioria, o importante é que o evento está 
acontecendo com muita paz e harmonia.

Parabéns à Praça Popular, espaço de lazer de 
todos, que tem você como nossa referência.

www.facebook.com/arqedmilsoneid

C

Vítima da Copa

TE
N

DÊ
N

CI
AS

Po
r 

Ed
m

ils
on

 E
id

Edmilson é arquiteto 
e festeiro oficial da 
Praça Popular 
cultura@circuitomt.com.br
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Cristian Siqueira, ou Karaiman, é 
Sacerdote Umbandista, fundador do 
MUC, estudante de Direito e amante 
de tudo que envolva o mundo astral. 
cristi-siqueira@hotmail.com

Julho de Xangô

unho se foi e com ele se foram as festivi-
dades juninas anuais. Agora julho chega 
carregado das energias do Orixá Xangô; 
poucos sabem mas Xangô foi o primeiro 
orixá africano a ser cultuado no Brasil. 

Muito antes de Yemanjá e Oxum, Xangô já havia 
marcado território no Brasil. Xangô é conside-
rado o Obá, o Rei, é por isso que suas saudações 
ritualísticas sempre pendem para o som do “o”, 
uma singela lembrança do som do trovão, ma-
nifestação natural essa que o representa com 
perfeição. 

Sua regência está inserida no contexto da 
justiça e é exatamente por isso que os Oxês (ma-

chados) são seus símbolos principais; os Oxês 
fazem menção a sua personalidade de dar a 
cada um aquilo que merece segundo suas ações 
e as consequentes reações. Contam os mitos que 
Xangô teve 3 esposas e cada uma delas o sacia-
va dentro de um aspecto específico: Oxum era 
a doçura, a sensualidade necessária da figura 
feminina delicada e vaidosa; Obá era a mulher 
guerreira, livre de vaidades femininas mas com-
pleta de garra e decisão; Oyá era a mulher cora-
josa, não que as outras não fossem, mas ela em 
especial possuía uma audácia renovadora que 
fazia com que os dias de seu esposo não fossem 
iguais uns aos outros. Xangô era o 4° elemento 
da relação, ele é a soma das características do 
“quarteto mítico real” e embora tenha conclu-
ído sua vida ao lado das esposas, apenas uma 
realmente o acompanhou até o fim: Oyá. Essa 
não aguentou ficar na terra sem sua presença e 
implorou aos deuses supremos que a tirassem 
da terra também; a partir daí Xangô, que já era o 
trovão, ganhou o raio como companhia. Até hoje 
a natureza nos lembra o casal inseparável, Iansã 
e Xangô, quando o raio anuncia a vinda do tro-
vão: mesmo após a vida o amor sobrevive e se 
manifesta na natureza real.

Xangô é aquele que dá a cada um segundo 
seus merecimentos. Que neste ano de eleição os 
casais se encontrem e que nos postos políticos 
estejam apenas aqueles que nos representem 
de verdade, sob a sombra do Oxê do Senhor da 
Justiça. Kaô!
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José Carlos Branco é 
empresário
cultura@circuitomt.com.br

esus, em sua sabedoria infinita, mes-
mo em nossos maiores deslizes sem-
pre nos guia e nos protege.  Em nossos 
passos,  sob o regime materializado, 
temos apoios por todo o ciclo de vida 

que aqui perdura; por nossos pais, amigos, 
orientadores e outros mais.

A convivência social por si só já nos traz 
suportes em equilíbrios no portar, de todas 
as  formas e por todas as ocasiões. Pessoas 
de nossos relacionamentos  serão verdadei-
ros influenciadores de nosso crescimento 
intelectual e material. Poderão trabalhar por 
ajudas positivas ou negativas, dependendo 
de nossos relacionamentos compreensivos 
ou opressivos. 

Em plano superior aonde convivemos 
também com seres imortais desencarnados, 
eles são os responsáveis por nossos auxílios 
e proteções maiores. Sofremos influências 
por concepções de serem Anjos, santos, ar-
canjos, querubins ou até mesmo demônios 
que criamos por influências negativas. 

Mas quem seriam esses mentores 
espirituais?

Ora, somos nós mesmos, pois nossa ver-
dadeira morada é única, universal e Divina. 
Somos nós mesmos que, desprendidos da 
matéria, ou não, e de posse  com nosso ar-
quivo consciente de vidas pretéritas, ou não, 
que somos os participantes em influências 
mentais, tanto na Terra como nos céus, aos 

nossos que necessitam de ajudas ou com os 
quais temos pendências por resolver.

Normalmente utilizamos a denominação 
mentores espirituais aos nossos que parti-
ram íntimos ou não, que são possuidores de 
moral equilibrada e que trazem em seus pen-
samentos a vontade por nos guiarem pelos 
caminhos da justiça, do amor e da caridade.

A concepção anjos e demônios é direta-
mente ligada à entidade mentor espiritual, 
pois é do inter-relacionamentos que temos 
com esses irmãos, que se bons ou maus, cria-
mos nossos céus ou infernos.

Trilharmos o caminho do bem ou do mal; 
fica por nossa livre decisão.

Se te amo, terei você como anjo. Se te 
odeio, sentirei o demônio. 

Portanto façamos por nós mesmos a 
formação de quem nos guiará e nos prote-
gerá. E evitemos criações por opressões 
consentidas.

Sintam que até por proteções, Deus nos 
permite decisões.

Que nossos mentores, portanto, nos 
guiem sempre pelo lado do bem.

Pois somos todos servidores em Cristo!...
                                                                 

MARCO A.N. BRANCO (espírito)

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

egundo o Itamaraty, estima-se que 3,1 
milhões de brasileiros vivam no exterior. 
Desses, 48% estão na América do Norte, 
ou seja, 1,4 milhão de brasileiros, 24% 
na Europa, 17% na América do Sul, 6% 

na Ásia e apenas 2% em toda a Oceania, África, 
América Central e Oriente Médio.

A estimativa, elaborada pelo Ministério das 
Relações Exteriores, inclui as pessoas que estão 
no exterior legalmente. Segundo o levantamento, 
Estados Unidos, Paraguai e Japão figuram entre os 
primeiros colocados.

Este dado é sobre as pessoas que emigram e 
informam voluntariamente à embaixada ou ao 
consulado brasileiro sobre a sua localização no 
exterior. O Itamaraty calcula que há 2,5 milhões 
de emigrantes, levando em consideração as esta-
tísticas elaboradas pelos países que acolhem os 
brasileiros e os dados referentes à movimentação 
consular dos brasileiros ilegais.

Ainda que não se registrem formalmente, os 
imigrantes irregulares buscam assistência consu-
lar quando querem casar, registrar filhos ou emitir 
procurações para familiares no Brasil. Além disso, 
não há como computar os brasileiros que entram 
nos países com a dupla cidadania e outros que não 
buscam serviços algum nos consulados brasilei-
ros no exterior.

Mas o mais interessante é que a cada ano que 
passa essa estatística aumenta e se diversifica, 
buscando um cenário no qual a felicidade e o que-
sito qualidade de vida são mais importantes do 
que ter um trabalho que dê muito dinheiro. Em 
busca disso, pessoas mudam de emprego, cidades, 
profissão e até mesmo migram para países inima-
gináveis em busca de uma vida melhor e segura. O 
ritmo de vida, a simplicidade, a praticidade, o es-
pírito coletivo dentro de casa, como lavar, passar 
e cozinhar para si, são coisas que vêm ganhando 
força a cada ano.

Esse fenômeno impulsionado é devido prin-

cipalmente aos problemas econômicos que afligi-
ram o Brasil desde o final da ditadura militar, e, 
recentemente, em função da recessão econômica, 
corrupção e da violência desenfreada. Além dis-
so, a desilusão com a situação política e a taxa de 
desemprego elevada são os maiores responsáveis 
pela saída de quem escolhe países como Portugal, 
Canadá e Estados Unidos para uma nova vida. Ali-
ás, Portugal vem sendo o destino mais procurado 
do momento, pela semelhança da língua, cultura e 
tratado de reciprocidade.

De acordo com dados da Receita Federal, entre 
2015 e 2017 foram entregues 75.402 Declarações 
de Saída Definitiva do País, um crescimento de 
87,61% na comparação com o triênio anterior. No 
entanto, especialistas estimam que esse número 
seja ainda muito maior, uma vez que nem todos 
os brasileiros, como eu, prestam essa informação 
quando vão embora.

Um dos maiores problemas dos brasileiros, 
segundo o presidente da consultoria especiali-
zada em mobilidade global Emdoc João Marques 
da Fonseca, é o “imediatismo” do brasileiro nos 
resultados. “É preciso entender a cultura local e 
adaptar seus produtos e serviços às necessidades 
do novo público”, afirma.

Engana-se quem acredita que viver no exterior 
é um mar de oportunidades. O esforço de empre-
ender no Brasil é muito diferente da realidade fora 
do país. Não basta ter vontade de ir morar fora, pe-
gar tudo e desembarcar em outro país. É preciso ir 
lá e entender como é a vida de um empreendedor, 
de um trabalhador, de um estudante, de um apo-
sentado naquele local.

Em certos casos, algumas dessas aventuras já 
surgem com data certa para acabar devido à fal-
ta de alinhamento entre expectativa e realidade. 
Boas ideias e dinheiro guardado não são suficien-
tes. A pessoa sai do Brasil com uma ideia sobre 
ganhos e estilo de vida e somente lá percebe que 
a dinâmica é completamente diferente. E acaba 
voltando para casa. Muitas vezes, no prejuízo, pois 
investiu muito num sonho, sem pesquisar.

O caminho encontrado pela maioria foi a de 
aceitar um emprego em áreas diferentes das que 
atuava no Brasil. Apesar de não ter relação com 
sua formação, um novo trabalho em um ramo dife-
rente vem ajudando as pessoas no entendimento 
de como funciona o mercado de trabalho no país 
acolhedor. Além disso, abre os horizontes, as pos-
sibilidades e a descoberta do novo “eu” e de outras 
habilidades jamais pensáveis no Brasil. Começar 
do zero não é fácil. Mas depois do período tenso 
de adaptação, as pessoas que lá estão têm cada dia 
mais certeza de que ficar é a melhor opção.

Em que países 
vivem os brasileiros

S
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Iracema Irigaray N. Borges, mãe 
de 3 anjos, ama comer tudo com 
banana, coach pelo ICI- SP, sonha 
em dar cursos na África, Índia, 
EUA, onde o destino a levar.
cultura@circuitomt.com.br
iracemairigaray@hotmail.com
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xiste uma imagem na ferramenta 
Coaching Game, o QUASE, vários 
dardos na linha sete perto do alvo, 
que sempre interpretei como es-
tar em cima do muro, ter a habili-

dade, mas não ter a coragem. Esta semana re-
cebi um presente que faz todo o sentido para 
o momento que estou vivendo. O QUASE como 
uma mensagem de fé e que agora comparti-
lho com você também. Sei que já caminhamos 
tanto, eu e você, fizemos escolhas certas e er-
radas, sofremos e sorrimos, e já nos sentimos 
com muitas dúvidas. O ‘quase’ chega hoje com 
uma mensagem, acredite, você está quase 
lá! Segue a história com esse olhar: “Longos 

e duros anos se passaram para o garimpeiro 
de diamantes venezuelano Rafael Solana, que 
em 1942 decidiu tentar sua sorte em um dos 
leitos secos do rio, em sua terra natal. Como 
milhares de seus compatriotas, Solano tam-
bém era um homem pobre, cuja sorte parecia 
ter  se esgotado. Por semanas a fio, ele tinha 
trabalhado na sujeira, escolhendo centenas 
de milhares de pedras entre milhões que es-
tavam no leito do rio, mas sem sucesso, cada 
uma não passava de simples pedra. Abatido 
e exausto, decidiu que era hora de desistir e 
voltar para casa. E então,  num esforço final 
e desesperado, e com uma última explosão 
de determinação, ele se ajoelhou e afundou 
a mão na terra, como uma forma de dizer a 
si mesmo que tinha dado tudo de si. Quando 
ele retirou sua mão da pilha de pedras, esta-
va segurando uma pedra incrustada na areia, 
do tamanho de um ovo de galinha... Sim era 
um diamante que ficou conhecido como ‘O Li-
bertador’”. Olhe pra trás, perceba o quanto já 
caminhou, não desista. Ter a consciência dos 
esforços, dos sacrifícios, de onde saímos nos 
traz a noção se o alvo está mais longe ou mais 
perto do que quando iniciamos. Me peguei 
desistindo de coisas e pessoas importantes 
porque visualizei apenas o que faltava e não o 
quanto já havia conquistado. Continue, confie. 
Falta pouco. Você está QUASE lá, e eu também. 
Fique bem.

E

Continue, você 
está QUASE lá

Cia das Letras lançou 
recentemente a obra 
Era Uma Vez Uma Mu-
lher Que Tentou Ma-
tar o Bebê da Vizinha 

(2018), seleção de assustadoras 
histórias e contos de fada, depois 
de consagrada nos Estados Unidos.

Considerada pela crítica lite-
rária como herdeira de Allan Poe 
e Gogol, a maior autora russa viva 
combina o contexto soviético em 
que produziu grande parte de sua 
obra com uma realidade povoa-
da por assombrações, pesadelos, 
acontecimentos macabros e perso-
nagens sinistras. 

A obra reúne 21 contos, divi-
didos em quatro blocos: Canções 
dos Eslavos do Norte, Alegorias, Ré-
quiens e Contos de Fadas. Os con-
tos falam sobre a fome, a guerra, 
as relações familiares, o medo e a 
morte. São histórias trágicas, tris-
tes, de desespero e dor. Situações 
desesperadoras, medidas desespe-
radas, e nem sempre as soluções 
que esperamos encontrar.

A narrativa de Liudmila Petru-
chévskaia é rápida, fluida, possui 
um ritmo fácil de leitura e, apesar 
dos temas serem difíceis, são todos 
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Rosemar Coenga é  
doutor em Teoria Literária e 
apaixonado pela literatura de 
Monteiro Lobato
cultura@circuitomt.com.br

Histórias e 
contos de fadas 
assustadores

tratados como contos de fadas modernos, o 
que torna a leitura agradável. São histórias 
curtas, mas são capazes de fazer você se 
identificar, compreender, sentir compaixão 
por aqueles personagens, sendo difícil não 
se colocar no lugar de alguns deles.

A escrita de Petruchévskaia é muito pró-
xima à tradição oral. Vocabulário simples, 
frases curtas, ações bem encadeadas – pare-
ce mesmo que estamos sentados em torno 
de uma fogueira ouvindo uma boa contado-
ra de histórias.

A
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instagram: @anamaria_bianchini
www.anamariabianchini.com.br

O Superação é um programa para auxiliar os beneficiários 
que estiverem acima do peso. Oferece um atendimento 
interdisciplinar (médico, psicólogo, nutricionista, enfermeiro e 
educador físico) através de encontros para estimular mudanças 
nos hábitos.
*Em tempo:  saiba mais no site da Unimed ou nas suas redes 
sociais

Marcelo Epaminondas, o arquiteto responsável pelo 
projeto macro desta 25ª edição. Adoro!

O apresentador Hebert Mattos e o colunista Warner 
Willon. Gente feliz, eu curto!

Oi amigos! Coluna especial em homenagem à 25ª edição da Feijoada de Inverno. Tudo na vida tem que ser visto com os melhores olhos. Às 
vezes a gente cria uma expectativa e se frustra, mas é sinal de maturidade e de amor-próprio, e também de amor ao próximo, ter boa vontade 
com a vida. O lugar da Feijoada este ano foi novo, pois é uma das intenções essa mudança de ares. Aconteceram falhas, que eu, como amiga 
de Fernando Baracat que sou, tenho certeza que serão resolvidas na próxima edição que virá, ainda mais forte. As pessoas felizes são as que 
me interessam nesta vida, e por lá, havia muitas. Algumas das que por lá vi, e que curto muito por aqui, hoje.

Já dizia o sábio Vinicius de Moraes, e eu não canso de repetir, como um mantra:

"É melhor ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe."

Boa semana amigos-leitores. Um beijo com muita felicidade, para todos!

Felicidade define. Chegando à festa com Ana Luisa Felipin

A jornalista Dalva Costa com a prefeita de Chapada 
dos Guimarães, Thelma de Oliveira

A assessora de imprensa do grupo Petrópolis, Paola 
Carlini, e o também jornalista Adilson Moraes

Christiano Coelho, colunista social de Primavera do 
Leste. Lindo e querido!

Eu não tinha uma foto dele sozinho, então me repito 
nesta: com ele, Fernando Baracat, o idealizador desta 
grande festa, que é a melhor de MT!


