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COMBINAÇÃO PERFEITA
RAPHAEL KOURY convida a todos para o POP LOUNGE 
nesta sexta 13 de julho às 21h30 na Casa do Parque. É 
um show da Cia Sinfônica que combina primorosamente 
com o lugar, além disso, o repertório Pop Rock apresentado 
com instrumentos clássicos traz uma animação ímpar. Eu 
super recomendo! INFO: (65) 3365 4789 e 98116 8083. 
Confira outras dicas pra sua semana também no GARIMPO 
CULTURAL!

CIRCUITOMATOGROSSO

Um dos políticos mais experientes de Mato 
Grosso, nas últimas quatro décadas, o engenheiro 
agrônomo de 72 anos foi vereador, prefeito, 
deputado federal, governador de Mato Grosso e 
conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.  O 
atual secretário do partido Democratas (DEM) no 
estado falou com exclusividade ao Circuito Mato 
Grosso sobre as Eleições 2018, os erros e acertos 
do governo de Pedro Taques, a possível aliança 
com o MDB para a disputa majoritária e o seu 
futuro político. 
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Quem está na disputa
Há quatro anos Pedro Taques (PSDB) adentrava 
o Palácio Paiaguás como um homem com fama 
de posições firmes e moral inconteste. Plenamente 
convicto quanto a que rumo tomar mesmo diante 
do mar de incertezas ao qual Mato Grosso parecia 
submetido após mais de seis anos e meio de Silval 
Barbosa, tinha apoio de grupos políticos e financeiros 
e o vaticínio das urnas. Trazia atrás de si a promessa 

de renovação na política local e convenceu a 
muitos. Mas essa tranquilidade durou menos de um 
semestre. Já com a fama de decidido metamorfoseada 
em arrogância e a convicção interpretada como 
intransigência e autoritarismo, fez tudo piorar ao 
decidir bater-se contra os funcionários públicos 
com a desculpa de falta de caixa para arcar com a 
famigerada (pra ele) RGA. Pgs. 4 e 5

pan.3

Apreensões de jogo do 
bicho aumentam em Cuiabá
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á quase quatro anos, quem quer 
que visse Pedro Taques (PSDB) 
adentrar o Palácio Paiaguás 
notava rapidamente duas 
coisas. Estava-se diante de um 

homem decidido, firme. Plenamente convicto 
sobre qual rumo tomar mesmo diante do mar 
de incertezas ao qual todo Estado brasileiro 
sempre está submetido. Com apoio de grupos 
políticos e financeiros e vaticínio das urnas, 
a promessa de renovação na política local 
convenceu a muitos. 
Durou um semestre tal bonança.
Já com a fama de decidido metamorfoseada 
em arrogância e a convicção interpretada 
como intransigência e autoritarismo, fez 
tudo piorar ao decidir bater-se contra os 
funcionários públicos com a desculpa de falta 
de caixa para arcar com uma sigla que deve 
tirar o sono dele ainda e especialmente hoje, 
às vésperas do início da campanha para as 
eleições gerais 2018 – RGA.Sob essas letras, 
adversários e ex-aliados deitaram, rolaram e 
uma greve geral aconteceu. 
Nesta edição, fizemos uma análise sobre a 
batalha a ser enfrentada por ele para superar 
os altos índices de rejeição, manter o controle 
do leme do Estado e a primeira cadeira. Se 
vencer, repete uma vez mais o show da 
primeira eleição; se perder, conquista o 
indesejável título de primeiro governador a 
não conseguir ser reeleito em  Mato Grosso.
Será a hora de o capitão mostrar que tem 
fôlego e recuperar o comando. Ou de 
sucumbir aos diversos motins e fogo amigo 
de que foi vítima, inclusive na família, nos 
últimos tempos. Boa leitura.
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H
A DURA BATALHA DE 
TAqUES

#bombounarede

fatos da semana

#BEBê INDígENA RECEBE AltA

entre aspaseditorial
“É o princípio de um trabalho que estamos fazendo, agora após as composições 
políticas em nível de coligação partidária, é evidente que vamos acelerar a 
campanha.” Jayme Campos ao comentar, em entrevista à Rádio Capital FM, uma possível coligação 
com partidos para conquistar mais alianças e maior tempo na televisão para a propaganda eleitoral.  

“O Mauro é um bom candidato. Tem um bom potencial. Tenho certeza que será 
um bom gestor se for eleito governador. Ele tem grandes chances de se eleger 
e fazer um bom mandato. Mas o Pedro não está morto.” Ministro Blairo Maggi (PP) ao 
afirmar, em evento em Cuiabá, que o ex-prefeito Mauro Mendes (DEM) é um candidato potencial para 
vencer as eleições de 2018, mas que o governador Pedro Taques (PSDB) também tem suas chances.  

“Eles querem dividir o Brasil para criar curral eleitoral, porque assim é um 
ideal Brasil comunista. Queremos falar direto com o eleitor, mostrar que o 
Brasil direito, verdadeiro é possível.” Deputado federal e pré-candidato ao Senado Nilson 
Leitão, em palestra com o presidenciável Geraldo Alckmin realizada na última semana em Cuiabá.  

“Eu entrei nessa circunstância atraída pela ideologia do partido [PSL], atraída 
pela forma como o partido se comporta, principalmente, pela conduta das pes-
soas com as quais eu convivo no partido. É lógico que eu tenho que manter a 
sensibilidade comigo mesma caso venha a ocorrer uma coligação que não esteja 
afinada. E o projeto fica por isso mesmo. Eu estou entrando lá para trabalhar, 
mas não vou vender minha alma para isso.” Juíza aposentada Selma Arruda (PSL) ao 
comentar que irá retirar sua candidatura às eleições deste ano caso seu partido se agregue ao 
grupo liderado pelo senador Wellington Fagundes (PR), pré-candidato ao governo de Mato Grosso.  

“Não existe naquele período o material da tinta, em minha opinião, não houve 
um restauro, houve uma mutilação. Por que Minas Gerais preservou, por que o 
Rio de Janeiro preservou, porque Portuga preservou? Então, deve haver uma 
harmonia entre o novo e o velho.” Historiadora e jornalista Neila Barreto, comentando a 
reforma do chafariz da praça Ipiranga, pintado de dourado, há cerca de três semanas.

A recém-nascida indígena Analu Paluni Kamayura Trumai, que foi enter-
rada viva pela avó e que foi tratada no Hospital Santa Casa de Misericórdia, 
em Cuiabá, apresentou melhoras, recebeu alta médica da Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e foi transferida para Canarana. De acordo com o boletim mé-
dico da Santa Casa, a paciente saiu já conseguindo se alimentar e respirando 
normalmente, os rins também estavam plenamente recuperados. A recém-
nascida fora trazida para a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá no dia 6 de 
junho. Antes disso, ficou internada no Hospital Regional de Água Boa com 
quadro grave de infecção generalizada e insuficiência respiratória. Agora, 
passa bem. A justiça vai determinar o destino dela daqui pra frente.

O 
senador José Me-
deiros (Podemos
-MT) diz que a guer-

ra de decisões judiciais sobre 
a liberdade do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
foi uma “manobra sorrateira” 
do partido. Medeiros afirma 
que não se pode atribuir o 
embate em torno dos recursos 
ao TRF4 (Tribunal Regional Fe-
deral da 4ª Região), porque a 
decisão que favorecia o líder 
petista foi tomada por agentes 
ligados ao PT.

Ele representou contra o 
desembargador Rogério Fra-
veto  e os deputados Paulo Tei-
xeira (PT-SP), Wadih Damous 
(PT-RJ) e Paulo Pimenta (PT
-RS) por causa das tentativas, 

segundo ele, atípicas de tentar 
soltar Lula. “Amanhã [hoje] 
cedo a minha equipe jurídica 
já vai representar este juiz 
junto ao Conselho Nacional de 
Justiça porque ficou parecen-
do muito uma tramoia. Veja 
bem que foram três parlamen-
tares do PT, esperaram um 
ex-militante entrar no plan-
tão e trinta minutos depois 
entraram com isso [pedido de 
habeas corpus]. Ele [desem-
bargador Favreto] sabia que a 
reação seria forte e mandou li-
berar imediatamente... Então, 
não foi normal, foi totalmente 
atípico, nós não podemos fi-
car com um sistema de Justiça 
brasileiro à mercê desse tipo 
de coisa”.

A 
estação micrometeo-
rológica de baixo custo 
desenvolvida por es-

tudantes da Faculdade de Tecno-
logia Senai Mato Grosso conquis-
tou o terceiro lugar na categoria 
processo inovador do Inova Senai 
2018. O projeto atende as neces-
sidades dos agricultores, forne-
cendo informações mais precisas, 
que podem auxiliar na tomada de 
decisão sobre a melhor época de 
plantio, combate às pragas e cor-
reção de solo.

O software, que usa técnicas 
de inteligência artificial, redes e 
sensores, participou de uma ban-
ca on-line durante a Olimpíada do 
Conhecimento e ficou em terceiro 
lugar entre os 25 projetos apre-
sentados por regionais de todo 

país.
Fazem parte da equipe o 

professor do curso de Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas da 
Fatec Senai MT Fahin Elias Rihba-
ne e os estudantes Shedy Sinkoc, 
Guilherme Marcial, João Wictor e 
Josemar Anacleto.

Para Guilherme, o projeto su-
perou as expectativas do grupo e 
revelou o quanto uma ideia tem 
força quando se busca fazer a di-
ferença na vida das pessoas. “Às 
vezes a gente fica esperando por 
uma grande ideia, mas quando 
se propõe a fazer o simples bem 
feito, o resultado aparece. Meus 
olhos brilham quando vejo um 
agricultor agradecendo por algo 
que criamos e realmente vai fazer 
a diferença para ele”.
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Medeiros diz que decisão 
de soltar Lula foi manobra 
sorrateira e representa contra

Projeto de estudantes 
de MT fica entre os três 
melhores do país

LAVA JATO REPRESENTANDO

O 
presidenciável Ge-
raldo Alckmin (PS-
DB-SP) disse que 

Jair Bolsonaro (PSL-RJ) não irá 
chegar ao segundo turno das 
eleições 2018. O tucano afir-
ma que o cenário favorável ao 
seu adversário mudará até ou-
tubro. Hoje, o socialista liberal 
aparece na liderança das pes-
quisas de intenção de votos à 
Presidência do Brasil.

“Vamos chegar ao segundo 
turno e vamos vencer as elei-
ções. E se quiser saber a minha 

opinião, o Bolsonaro não vai 
chegar ao segundo turno. Ainda 
é cedo para ter garantido algum 
resultado, mas nós temos o me-
lhor preparo hoje para gover-
nar o Brasil”.

O tucano participou de 
evento do PSDB em Mato Gros-
so na sexta (6) na Famato (Fe-
deração da Agricultura e Pecuá-
ria) com participação de líderes 
estaduais da sigla, incluindo o 
governador Pedro Taques, cuja 
pré-candidatura já fora anun-
ciada pela direção do partido.

Geraldo Alckmin diz que 
Bolsonaro não chegará ao 
segundo turno
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“O texto não será votado esta semana. Ainda não 
sei por quanto tempo, mas a votação será adiada. 
Vou me reunir com os deputados para discutir o 
prazo. Mas certeza que ela não será votada esta 
semana..” Presidente da Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso, Eduardo Botelho (DEM), ao comentar o adiamento da 
votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019.

Estagiário:  
José Lucas Salvani

Reportagem:  
Rodivaldo Ribeiro
Reinaldo Fernandes 
Jefferson Oliveira

Celestino Carlos
Allan Pereira



SOBE
 Governo federal injetou R$ 233,5 bilhões na economia em 

quase três meses. 

 De janeiro a junho, os brasileiros depositaram R$ 7,35 
bilhões na poupança.     

 Brasil acumulou até maio de 2018 um saldo positivo de US$ 
3,196 bilhões no comércio exterior de petróleo, derivados e 
gás natural 

  Custo da cesta básica em Cuiabá aumentou de R$ 395,49 para 
R$ 425,32 em junho.      

 Alimentos impulsionam maior alta de preços para junho 
desde 1995.   

  59,4% dos municípios não têm plano de gestão de riscos.  

DESCE

PONTO DE VISTA PG 3
www.circuitomt.com.br

CIRCUITOMATOGROSSO
CUIABÁ, 12 A 18 DE JULHO DE 2018

MANUtENÇÃO NO tjMt 
O Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Gros-
so abriu licitação em mo-
dalidade pregão eletrônico, 
de nº 29/20180020322-
34.2018.8.11.0000O, no dia 
31 de julho de 2018, às 10h30 
- horário de Brasília, via site 
do Governo Federal para con-
tratação de empresa especiali-
zada na prestação de serviços 
de manutenção preventiva, 
corretiva e assistência técnica, 
com cobertura integral de pe-
ças, nos condicionadores de ar 
do Poder Judiciário do Estado 
de Mato Grosso - 1ª Instância. 
Os interessados no Edital po-
derão obtê-lo nos sites: www.
comprasgovernamentais.gov.
br e www.tjmt.jus.br/licitacao. 
Qualquer informação deverá 
ser solicitada pelo e-mail: 
valdinei.tadaieski@tjmt.jus.br.  

pREFEItURA DE SINOp 
QUER COMpRAR CARROS 

A Prefeitura Municipal de 
Sinop publicou aviso de lici-
tação na modalidade pregão 
eletrônico do tipo menor pre-
ço por item com exclusivida-
de para ME e PP, com cota re-
servada para ME e EPP e cota 
principal para ampla concor-
rência e também para ampla 
concorrência para aquisição 
de veículos automotores 
para atender às necessida-
des da Secretaria Municipal 

de Planejamento, Finanças 
e Orçamento e da Secretaria 
Municipal de Obras, Viação e 
Serviços Públicos. O envio de 
propostas deveria ser feito da 
quarta-feira (11), a partir das 
9h (horário de Brasília) até as 
8h45 (horário de Brasília) do 
dia 27/07/2018. A abertura 
da sessão de lances será no 
dia 19/07/2018 às 9h (horá-
rio de Brasília). A realização 
será por meio do site www.
portaldecompraspublicas.
com.br. A Íntegra do edital 
pode ser conferida em www.
portaldecompraspublicas.
com.br e www.sinop.mt.gov.
br/transparencia. Informa-
ções: (66) 3517-5298/3520-
7272/3520-7523. Sinop-MT, 
10 de julho de 2018. 

COMpRA DE pISO 
A Prefeitura Municipal 

de Sinop publicou aviso de 
licitação na modalidade pre-
gão presencial nº 32/2018 
SRP 55/2018 e torna público 
que fará realizar licitação na 
modalidade pregão presencial 
do tipo menor preço por item, 
com cota reservada para ME e 
EPP e cota principal para am-
pla concorrência. O objetivo é 
a aquisição de solo laterítico 
estabilizado granulometrica-
mente sem mistura (cascalho) 
para aterro incluindo carga, 
transporte e descarga para 
atender às necessidades da 

Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Serviços Públicos. 
Abertura da sessão será no dia 
25/07/2018, às 9h (horário de 
Brasília), na Secretaria Munici-
pal de Administração (Rua das 
Avencas, 1491, Setor Comer-
cial, Sinop-MT). A íntegra do 
edital pode ser conferida no 
https://www.transparencia.
sinop.mt.gov.br/Licitacoes/ 
e www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. Informações: 
(66)  3517-5298/3520-
7272/3520-7523. Sinop-MT, 
10 de julho de 2018. 

DEtRAN COMpRA ENVE-
lOpES 

O Departamento Estadual 
de Trânsito publicou aviso de 
reabertura de pregão eletrôni-
co de nº 08/2018/Detran-MT. 
Por meio de seu pregoeiro, 
nomeado pela Portaria nº 

379/2018/GP/DETRAN/MT de 
8 de junho de 2018, com pu-
blicação no Diário Oficial em 
12 de junho de 2018, torna 
público para conhecimento 
dos interessados a reaber-
tura do lote único do Pre-
gão Eletrônico nº 08/2018/
Detran-MT, para conclusão 
dos procedimentos, após re-
cebimento dos documentos 
de habilitação da empresa 
classificada. O objetivo é a 
aquisição de envelopes per-
sonalizados visando atender 
as demandas da Gerência de 
Material e Almoxarifado do 
Detran. A data de reabertura 
será no dia 12/07/2018, às 
13h (horário local) Informa-
ções: (0**65)3615-4757/4791 
ou no endereço Av. Paiaguás, 
nº 1000, Res. Paiaguás, Cuia-
bá, ou via e-mail: licitacoes@
detran.mt.gov.br.Cuiabá-MT.

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
jÚlIO E jANA NA DISpUtA     
O prefeito Emanuel encomendou pesquisa eleitoral 
para sondar as chances de seu filho Emanuelzinho 
na disputa a deputado e chegou a algumas supressas 
para as eleições de outubro de 2018 em Mato Grosso. 
Velhos nomes da política mato-grossense apareceram 
na estimulada entre os favoritos como o do ex-gover-
nador e ex-deputado de 72 anos Júlio Campos que 
ainda avalia se tem gás para ocupar uma cadeira na 
Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Outro nome 
cotadíssimo foi o da mais jovem candidata e única 
mulher entre os deputados, Janaina Riva, que continua 
entre os favoritos da disputa.        
 
O BEZERRA BERRA  
O deputado federal do MDB irritou-se profundamente 
com as críticas da ex-juíza Selma Arruda à moralidade 
de seu partido. Após passar meses afastado da vida 
política cuidando da saúde, tudo indica que o velho 
cacique não largou o osso e voltou com tudo ao co-
mando do partido. Além de acusar Selma de usar o 
Judiciário como palanque pessoal, o político acusou 
a magistrada aposentada de inexperiente. E falando 
em experiência, Bezerra anda relembrando os seus 
próprios colegas partidários de sua grande trajetória 
política e pleiteando para si uma posição mais hon-
rosa nas próximas eleições como vice-governador ou 
candidato à disputada vaga ao Senado.                 

COM A BêNÇÃO DE KASSAB 
O ex-vice-governador e presidente regional do PSD 
Carlos Fávaro anda rindo à toa por aí. Depois de sim-
plesmente ter dado as costas a Pedro Taques (PSDB) 
após um crescendo de divergências com o antigo alia-
do essencialmente em nome da vontade de ser senador 
e não mais vice, ele recebe a bênção do chefão do seu 
partido em nível nacional. O ex-prefeito de São Paulo 
e ministro de Comunicação Gilberto Kassab deu a 
bênção às pretensões de Fávaro. Prometeu também 
apoio incondicional da Executiva Nacional. A tími-
da lembrança do seu nome nas primeiras pesquisas, 
contam os estrategistas, será revertida com o início da 
propaganda eleitoral gratuita. Esse tempo de televisão 
e rádio, aliás, é a grande menina disputada por todos 
os partidos e candidatos.  

Garça no rio Cuiabá

 CENAS DA CIDADE
JULIANA ARINI

Fontes desta coluna revelaram que o ministro Blairo Maggi 
recentemente fez um inusitado passeio a 20 mil pés de altura 

com o ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes para lançar uma 
proposta. o ministro teria pedido a Mauro que desistisse da sua 
candidatura pelo deM ao governo de Mato grosso, em prol da 
segurança jurídica de suas empresas. Segundo o alerta de Maggi, 
caso o ex-prefeito derrote pedro Taques nas urnas, este poderá 
sofrer retaliações na forma de processos e bloqueios de bens, 
algo que poderia se estender inclusive à vida do próprio ministro. 
o medo é que o atual governador use de sua influência no meio 
jurídico para impulsionar os muitos processos que existem contra 
Maggi e Mendes como manobra de política.

09/07/2018 - Todos querem ser pai do novo 
Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá
Carmem Mesquita: São dois oportunistas. Todos 
sabem quem foi e quem é responsável pelo hospital 
e pronto-socorro. o pedro Taques, isso como ele 
usou o arcanjo para se eleger.   
Elizete Moreira: Querem votos. esses bandidos e 
vermes nocivos esquecem que tudo foi feito com 
dinheiro público.

05/07/2018 - Supersalários causam peso e de-
sequilíbrio nas contas públicas de Mato Gros-
so
Clauderize Karla Magalhães: no dia 5 de maio 
eu dei entrada na minha licença-maternidade, à qual 
tenho direito como professora contratada do estado 
de Mato grosso. pois bem, para minha surpresa, meu 
salário e de todas as outras profissionais em licença
-maternidade sofreu descontos, foram cortados dos 
nossos salários mais de r$ 1.000. foram retiradas 
10 horas das 30 horas a que temos direito, um claro 
desrespeito à lei e aos nossos direitos. o contrato é 
claro: 20h em regência de sala e 100% da hora-ati-
vidade. agora eu lhes pergunto: estamos sofrendo 
punição por ter engravidado? a punição é por ser 
mulher? anos dedicados à educação, esse é o pago? 
a hora em que mais precisamos do nosso salário 
inTegral, ele é diminuído? Que tipo de governo 
é esse, que retira todos os nossos direitos? esse é 
o governo de transformação a qual nós mulheres 
temos direitos?   
Nelson Umann: Só parasitas!
Jair Moreira: a maioria dos servidores ganha 
menos de r$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que 
o governo mesmo disse que 80% dos servidores 
ganham menos que r$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
os marajás são uma pequena casta do executivo, 
pessoal da Cge, gestor governamental e fiscal da 
Sefaz, os outros são do Judiciário, membros do 
Ministério público e pessoal do TCe.
Erick Bueno de Oliveira: os altos salários estão 
nas contratações políticas do povo comissionado, 
mas quem vai ficar sem rga somos nós que não 
temos nada com isso.
Mauro Benghi: político não é funcionário público; 
saiu da política, tem que parar de receber. vamos 
brigar por isso.

BRIgA DE tItÃS 
Carlos Fávaro anda tão disputado por causa do nome, 
fortuna pessoal e tempo de propaganda eleitoral que os 
Democratas praticamente meteram um pé nas preten-
sões com o deputado federal Adilton Sachetti (PRB) 
e o pré-acordo para que ele fosse o segundo candidato 
ao Senado da turma de Jayme e Júlio Campos. Não 
fosse a indisposição de Sachetti com Taques, que 
voltou a cortejá-lo, e tudo estaria resolvido. Fávaro, 
que não tem nada a ver com isso, nem tchum, como 
dizemos em bom cuiabanês. Na reunião desta quarta, 
Fávaro assegurou o apoio do presidente do partido 
para seguir no projeto rumo ao Senado e, segundo 
informam pessoas próximas a ele, não deve desistir 
da corrida. A especulação era de que ele poderia se 
tornar vice na chapa do Democratas, encabeçada pelo 
ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes, que disputa o 
governo do Estado. O presidente do DEM, deputado 
Fabio Garcia, já anunciou que não pretende abrir mão 
de nenhum dos dois pré-candidatos e afirmou que 
deve contar com a “maturidade” dos políticos para 
ajeitar o grupo. Lembrou também que o Democratas 
busca apresentar um projeto forte e que represente a 
mudança para Mato Grosso. No entanto, nenhum dos 
dois demonstrou que “irá ceder”.

UMA pROpOStA INDECENtE 
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m 2014, o ex-senador Pedro 
Taques (PSDB) deu um salto 
em sua carreira política ao con-
quistar o governo com a conso-
lidação da campanha a poucas 
semanas da votação, como re-

sultado do engalfinhamento de seus adversá-
rios, então líderes nas pesquisas. A façanha o 
fez iniciar seu mandato com autoridade, num 
contexto de crise do governo anterior, Silval 
Barbosa (sem partido), e desejo de renova-
ção. Mas os conflitos políticos tendo Taques 
como epicentro começaram a aparecer logo 
nos primeiros meses de sua gestão, levando
-o a ter, agora, de enfrentar o maior desafio 
de sua carreira política, e de viés duplo: su-
perar um alto índice de rejeição (entre 30% 
e 40%, dependendo do instituto) e evitar ser 
o primeiro governador da história de Mato 
Grosso a não conseguir a reeleição.

Mesmo seu hoje contestadíssimo anteces-
sor conseguiu ser reeleito apesar das críticas, 
do desgaste, das investigações e de adversá-
rios de peso na luta pela reeleição como Wil-
son Santos (PSDB) e, especialmente, Mauro 
Mendes (DEM). A missão é dura, concordam 
analistas, pesquisadores e outros políticos.

O cientista político João Edisom lembra 
que historicamente a margem de rejeição de 
políticos se mostra superável até a margem 
de 25%, levando-se em conta uma margem 
de tempo longo o suficiente para superar o 
período de crise. A extrapolação desse núme-
ro, entretanto, indica reprovação arraigada.

“Historicamente, a margem de rejeição a 
um político varia entre 15% e 25%. Quando 
se está dentro da variação, a rejeição normal-
mente é efeito de um desacordo com a forma 
de governar do político, mas que pode ser 
revertida com mudança de postura, que pode 
convencer em tempo hábil para se trabalhar 
isso. Acima disso, ocorre o que chamamos 
de rejeição real, é uma rejeição da pessoa. 
Algo pessoal que dificilmente muda, ainda 
mais sem o tempo necessário para convencer 
o eleitor do contrário”.

Ele segue a explicar que todo ocupante 
de cargo executivo (prefeito, governador, 
presidente) sofre rejeição natural, a chama-
da rejeição fundamentada, pois é impossível 
governar para todos, e em democracia se go-
verna para a maioria, ao menos em tese. 

No mesmo ano em que colocou no peito 
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A difícil missão de Pedro Taques à reeleição
Falta de traquejo político e distanciamento de partidos tradicionais opõem objetivo de reeleição de Taques a um alto índice de rejeição. Falta de articulação da oposição pode ser um trunfo do governador

Reinaldo Fernandes e Rodivaldo Ribeiro

a faixa de governador, Pedro Taques con-
seguiu gerar a maior crise de sua gestão ao 
entrar numa disputa com servidores públicos 
em torno da RGA (Revisão Geral Anual), ín-
dice que corrige os salários pela inflação. A 
tentativa de suspender a aplicação do índice 
levou os trabalhadores a deflagrar greve ge-
ral. Por se manter irredutível, o governador 
fez com que esta durasse mais de trinta dias. 
Em meados daquele mesmo 2014, uma crise 
na área da saúde colocou o governador no-
vamente como alvo potencial dos ataques de 
adversários e até mesmo de alguns aliados.

Pra piorar, desta vez somou-se à briga 
com o funcionalismo público e alguns polí-
ticos a insatisfação quase unânime dos pre-

feitos dos 141 municípios e da AMM (Asso-
ciação Mato-grossense dos Municípios) como 
um todo. 

Como num crescendo das insatisfações, ao 
final de 2017, numa feijoada com a participa-
ção de políticos que apoiaram sua candidatura 
três anos antes, houve o início do rompimento 
com o PSDB em Mato Grosso. O tom arro-
gante de Taques ao anunciar sua candidatura 
à reeleição feriu de morte correligionários do 
DEM que se sentiram jogados para escanteio 
com a intenção do governador de relegar a 
eles somente cargos de suplência nas eleições 
de outubro próximo.

Todos esses acontecimentos contribuíram 
para a rejeição ao nome do ex-procurador da 

República e ex-senador, apontada agora nas 
projeções de intenção de votos. De pesquisa 
interna encomendada pelo núcleo tucano a 
números aferidos por estatística de partidos 
da oposição, o índice de rejeição ao atual go-
vernador corre acima dos 36%, uma margem 
considerada de difícil reversão e que pode in-
dicar o fim da história de Taques no Palácio 
Paiaguás.

O cientista comenta que a birra a Pedro 
Taques começou a se formar na briga com os 
servidores públicos na disputa da RGA, mas 
foi muito piorada pela força de sua inabilida-
de política ao lidar com situações tensas, ali-
mentando a antipatia à sua figura. 

“Depois de 2014, a situação da relação com 

os servidores passou para o público em geral. 
Não é uma rejeição ao modelo de governo de 
Pedro Taques, é uma rejeição à pessoa. As pes-
quisas eleitorais mostram a questão do índice de 
reprovação pelo país. Em Mato Grosso, temos 
dois exemplos, o do Murilo Domingos [ex-pre-
feito de Várzea Grande] que conseguiu reverter 
a margem de rejeição mostrada nas pesquisas, e 
de Wilson Santos, que teve implicação com sua 
figura e não conseguiu vencer as últimas elei-
ções. Taques está no nível do Wilson Santos”.

Estratégias partidárias
A rejeição se mostra na dificuldade que o 

PSDB tem enfrentado para agrupar apoiadores 
em torno do projeto de reeleição. A pouco mais 
de 20 dias para o prazo final de convenções, 
evento que define coligações partidárias para a 
disputa eleitoral, os tucanos atraíram sete siglas, 
conforme Paulo Borges, presidente do diretório 
estadual. Quase nenhuma de grande peso.

“Temos tempo de fazer articulações, vamos 
deixar a convenção para os últimos dias do pra-
zo e temos certeza que até lá atrairemos grupos 
para o projeto do Taques; já temos tendência 
disso”, diz.

Enquanto isso, um grupo cada vez mais for-
te vem se formando em torno do DEM, numa 
articulação de oposição quase uníssona. Mau-
ro Mendes, ex-prefeito de Cuiabá e apoiador 
da campanha de Taques em 2014, encabeça o 
projeto democrata e já começa a puxar dissi-
dentes do governo Taques. Nesta semana, o ex-
vice-governador Carlos Fávaro (PSD) aceitou 
convite de Mendes para participar da coligação.  
O MDB também mostra aproximação com os 
democratas, apesar de negociar com o Partido 
Republicado (PR), do senador Wellington Fa-
gundes, pré-candidato ao Palácio Paiaguás. O 
partido liderado por Carlos Bezerra coloca ain-
da o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, no 
lado oposto ao de Taques. 

O tucano não deve ter apoio nem de seu an-
tigo partido, o PDT. O líder da sigla em Mato 
Grosso, deputado estadual Zeca Viana, é adver-
sário ferrenho do governo, e a decisão de Taques 
de deixar no partido, em 2015, seria o principal 
motivo da briga. E não só com ele, visto que o 
coordenador da campanha da primeira eleição e 
da transição da equipe de governo, Otaviano Pi-
vetta, também declara pública e cotidianamen-
te sua decepção com o homem por ele outrora 
apoiado. Palavras como traidor, autoritário, ar-
rogante e egocêntrico se repetem na boca tanto 
de Pivetta quanto de Zeca e de outros ex-com-
panheiros, declarados ou não.

analista político Onofre Ribei-
ro diz que a consolidação das 
candidaturas dos três projetos 
em articulação em Mato Grosso 

não irá representar diferenças marcantes 
entre si, o que irá pulverizar os votos em 
quantidades proporcionais. Segundo ele, 
Pedro Taques, Mauro Mendes e Wellington 
Fagundes atuam em uma mesma linha de 
ideologia, dentro de um esvaziamento po-
lítico já identificado nas eleições de 2016.

“Eles têm projetos de governo, mas 
não têm projetos ideológicos. Não acre-
dito que algum consiga destoar por uma 
questão política. Nós estamos vivendo 
um esvaziamento político e nenhum can-
didato está em condições de apresentar 

O
ESPAÇO PARA ESVAZIAMENTO POLÍTICO

ma eventual disputa para o go-
verno de Mato Grosso entre três 
candidatos pode pesar contra 
Pedro Taques, considerando o 

contexto desfavorável de rejeição a ele 
para o segundo turno. Na matemática 
da estatística, hoje, o pré-candidato à 
reeleição não seria votado por ao menos 
30% do eleitorado, deixando a ele 70% do 
público. Esse grupo ainda seria disputado 
com outros dois candidatos, reduzindo a 
distribuição de votos para algo em torno 
de 23,3%.
“Em eventual segundo turno, o Taques pode 
ter grande dificuldade de vencer, consi-
derando o contexto atual. Uma coligação 
entre MDB e DEM, ou qualquer desses 
partidos com o PR, do Wellington Fagundes, 
anularia por completo as chances de ree-
leição. E em Mato Grosso, historicamente, 
nunca houve um quadro de mudança tão 

U

SEGUNDO TURNO ESTÁ AO DESFAVOR DE TAQUES

 cientista político e professor João 
Edisom explica ao Circuito Mato 
Grosso que os índices de rejeição 
aferidos em uma projeção de in-

tenção de votos devem sempre ser analisados 
sob três aspetos. O primeiro deles é humano, 
demasiado humano.

Como quis e escreveram Nietzsche, a bíblia 
e Stevenson com palavras diferentes mas signi-
ficados absolutamente idênticos, só se atiram 
pedras em árvores muito altas ou carregadas 
de frutos ou por demais frondosas.

Em termos simples, quanto mais a pessoa 
é conhecida, mais rejeição ela terá. Gostamos 
de novidade ou da ideia de. “Normalmente, 
quando vinda desse conhecimento prévio, pode 
chegar a até 30%. E aí é rejeição pelo cargo, não 
importa se governador, prefeito ou presidente. 
Ninguém passa por nenhum desses cargos sem 
essa rejeição, que fica plenamente reversível 
quando entre 17% e 23%, com uma margem de 
erro de três pontos para mais ou menos. Mas 
quando fica acima disso, é rejeição pessoal”, 
adverte João Edisom.

 Se Pedro Taques hoje está, sempre de acor-
do com as pesquisas divulgadas até o momento 
do fechamento desta edição (quarta-feira (11), 
às 20h), na faixa dos 40% e ele tem 20% de 
rejeição pessoal, essa rejeição vem de vários 
fatores. Todos muito negativos.

“Frustração, raiva, uma antipatia nascida 
de um conjunto de coisas e que não é fácil 
de ser revertida. Chamamos isso de rejeição 
fundamentada. Então, ela tem impacto muito 
grande sim dentro do processo eleitoral. Há 
casos em que ela foi superada, mas pra superar 
não depende mais só do candidato, mas muito 
mais de quem ele vai enfrentar”.

Ou seja, a oposição terá que conseguir 
se pintar como muito melhor do que o atual 
governo, com capacidade efetiva de mudar e 
transformar mesmo as coisas até aqui.

Ao fato de enfrentar nomes pesados para o 
governo, com equipes de comunicação capazes 
de tornarem Taques antipático aos olhos da 

O
REJEIÇÃO É PARTE DO JOGO PARA QUEM OCUPA O PODER

Partido dos Trabalhadores (PT) até 
tentou se articular para as eleições de 
outubro. A ideia difundida até abril 
passado era não pensar somente nas 

proporcionais e lançar até mesmo candidato ao 
governo do Estado, nem que fosse na base de 
alianças com o velho aliado PC do B (que está 
em negociação mesmo é com o DEM) e, mais à 
distância, mas também natimorta, com o Psol, que 
já declarou que o eterno candidato Procurador 
Mauro é quem vai pro front uma vez mais.

 Na tentativa agora frustrada, o secretário-ge-
ral do PT em Mato Grosso, Nelson Borges, chegou 
a dizer que o partido fazia reuniões com PC do 
B, PDT, PSB e o já citado PSol. A ideia então era 
uma frente de “centro-esquerda” como proposta 
viável no campo democrático e popular.

Enquanto ele dizia que um intangível arco 
vinha se fortalecendo, em outra ponta a cientista 
social e militante histórica Edna Sampaio, negra e 
cientista social, se colocava como alternativa viá-
vel à debandada de nomes mais conhecidos, como 
os de Lúdio Cabral, Ságuas Moraes, Carlos Abicalil 
e um hoje queimado e recluso Alexandre César. 
Tudo em vão, pois a professora universitária não 
conseguiu o apoio necessário dentro do partido.

Entre as outras siglas citadas, a divisão aconte-

O
PT DIZ QUE QUERIA CANDIDATURA, MAS FICOU SÓ NO ENSAIO

ceu entre, até agora, os dois grupos antagonistas 
mais fortes: o do governador Pedro Taques 
(PSDB) por um lado e o do ex-prefeito Mauro 
Mendes (DEM), acrescido de nomes pesados 
como do ex-prefeito de Lucas do Rio Verde, 
Otaviano Pivetta e Zeca Viana (ambos do PDT). 

Ainda que setores de dentro do PT insistam, 
isoladamente e sem muita empolgação fora do 
nicho mais ligado à militância apaixonada, em 
reafirmar os já citados nomes como potenciais 
candidatos, a verdade é que ninguém acredita 
mais na probabilidade e o partido deve passar a 
eleição local como coadjuvante quando o assun-
to for as majoritárias, com seus representantes 
nos parlamentos estadual e federal correndo 
sozinhos para renovar seus mandatos.

Para os mais apaixonados, a aposta reside 
na pulverização dos grupos mais conservado-
res entre si, o que tornaria crível uma ideia de 
“candidatura popular” mais à esquerda. Mas aí o 
dilema de Taques se impõe também ao partido: a 
rejeição à sigla. Só o ex-presidente Lula manteve 
a simpatia da população, lembram todos os cien-
tistas políticos ouvidos pelo Circuito. Como até 
agora ele é carta fora do baralho e dificilmente 
será solto até as eleições, o sonho da estrela 
vermelha se revela cada vez mais distante.

população durante a campanha, e a tendên-
cia é que os adversários façam isso, mais 
alianças de oposição fortes, com bastante 
tempo de propaganda eleitoral gratuita, 
a missão de Taques fica particularmente 
difícil. Especialmente na peculiar realidade 
mato-grossense.

“Há caso de rejeição de 90% que foi 
revertido, mas o oponente tinha algo em 
torno disso ou ele cometeu algum erro que 
levou o outro candidato a conseguir isso”, 
continua Edisom.

Junto a tudo isso há ainda outro valor 
a ser levado em consideração: é preciso 
saber se a pessoa que rejeita Pedro Taques 
vai decidir ir até a urna e votar. “Porque 
a tendência de quem tem rejeição é votar 
no outro, mas há a rejeição advinda da 

política em geral. E esse tipo de eleitor não 
vota em mais ninguém, pouco importando 
o nome”, adverte.

Ou seja, se o eleitor rejeita não só o 
governador Taques, mas todos os outros 
políticos também, não será em Mauro Men-
des, Jayme Campos ou Welington Fagundes 
que ele vai decidir votar. Um problema 
enfrentado há vários anos em democra-
cias mais avançadas e ultimamente nas 
menos também e que vem aumentando 
ano após ano em lugares como os Estados 
mas não só.

“Isso está acontecendo e aumentando 
não só no Brasil, mas no mundo inteiro. 
Além da França, Colômbia e até o Estado 
do Tocantins, na eleição extemporânea, 
passou por essa situação”, encerra Edisom.

brusca do primeiro para o segundo turno. 
Pode acontecer, mas não é o que aponta a 
história”, comenta o cientista João Edisom.
Hoje, além de Pedro Taques, são pré-can-
didatos ao governo de Mato Grosso Mauro 
Mendes e Wellington Fagundes. Ambos 
podem ter o MDB em seus grupos de apoio. 
No lado dos Democratas, a negociação já foi 
declarada aberta tanto por Jayme Campos, 
pré-candidato ao Senado, quanto por Carlos 
Bezerra, presidente do MDB. Pelos republi-
canos, Fagundes diz que a negociação teve 
início no ano passado e o acordo estaria 
quase firmado.
Em conversa com o Circuito Mato Grosso, 
Carlos Bezerra afirmou que a decisão do 
partido será anunciada somente no prazo 
final para as convenções e até lá o partido 
ficará aberto a negociações. 
No grupo da situação, os tucanos tentam 
atrair pequenos partidos como PSL, da ex-

juíza Selma Arruda e do deputado federal 
Victório Galli. Selma cogita disputar o 
Senado ou a Assembleia Legislativa e 
Galli deve concorrer a novo mandato na 
Câmara Federal.
Taques ainda busca um pré-candidato a 
vice-governador e a aposta maior está 
com Adilton Sachetti (PRB), deputado 
federal ligado ao agronegócio em Mato 
Grosso, o que serviria de gatilho para 
abertura de espaço ao tucano dentre 
grandes empresários rurais.
O prazo oficial para realização de conven-
ções inicia em 20 de julho e vai até 5 de 
agosto, mas os grandes partidos devem 
deixar seus encontros para o último mo-
mento. Consulta feita pela reportagem 
com os partidos MDB, PSDB, PR e DEM 
mostra que a estratégia é esticar a defi-
nição até a última hora para conseguir o 
maior espaço possível de barganha.

algo novo”.
Para o analista, não haverá um nome de 

esquerda em representação nas eleições 
deste ano em Mato Grosso. O esvaziamento 
gerado pela crise do sistema político também 
afeta o Psol, sigla que poderia apresentar uma 
vertente nova de ideias. “Mas o Procurador 
Mauro, caso apresente candidatura, também 
tem programa de governo e não de ideologia. 
Os discursos deles são muito semelhantes”.

Ele comenta que o principal fator em 
negociação entre partidos para coligação é o 
tempo de exposição em rádio e TV, visto que 
o tempo de campanha está reduzido desde 
2016, quando caiu de 90 para 45 dias. 

“A tendência é que os três candidatos não 
recebam mais que 35% dos votos e isso não 

representa muito no número do eleito-
rado. A eleição pode ser decidida em 
segundo turno”.

O tempo de propaganda em TV e em 
rádio é distribuído pela Justiça Eleitoral 
de acordo com o peso de cada sigla. No 
Senado, o Estado hoje é representado por 
José Medeiros (Podemos) e Wellington 
Fagundes e Rodrigues Palma, ambos do 
PR. Segundo a Justiça Eleitoral, nestas 
eleições, o horário eleitoral começa a ser 
exibido em rádio e TV em 31 de agosto. 

A campanha corpo a corpo e em redes 
sociais, que pode ser o diferencial, come-
ça em 16 de agosto. Antes disso, os depu-
tados estão vedados a pedir votos, mas 
podem se apresentar como candidatos.
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m 2014, o ex-senador Pedro 
Taques (PSDB) deu um salto 
em sua carreira política ao con-
quistar o governo com a conso-
lidação da campanha a poucas 
semanas da votação, como re-

sultado do engalfinhamento de seus adversá-
rios, então líderes nas pesquisas. A façanha o 
fez iniciar seu mandato com autoridade, num 
contexto de crise do governo anterior, Silval 
Barbosa (sem partido), e desejo de renova-
ção. Mas os conflitos políticos tendo Taques 
como epicentro começaram a aparecer logo 
nos primeiros meses de sua gestão, levando
-o a ter, agora, de enfrentar o maior desafio 
de sua carreira política, e de viés duplo: su-
perar um alto índice de rejeição (entre 30% 
e 40%, dependendo do instituto) e evitar ser 
o primeiro governador da história de Mato 
Grosso a não conseguir a reeleição.

Mesmo seu hoje contestadíssimo anteces-
sor conseguiu ser reeleito apesar das críticas, 
do desgaste, das investigações e de adversá-
rios de peso na luta pela reeleição como Wil-
son Santos (PSDB) e, especialmente, Mauro 
Mendes (DEM). A missão é dura, concordam 
analistas, pesquisadores e outros políticos.

O cientista político João Edisom lembra 
que historicamente a margem de rejeição de 
políticos se mostra superável até a margem 
de 25%, levando-se em conta uma margem 
de tempo longo o suficiente para superar o 
período de crise. A extrapolação desse núme-
ro, entretanto, indica reprovação arraigada.

“Historicamente, a margem de rejeição a 
um político varia entre 15% e 25%. Quando 
se está dentro da variação, a rejeição normal-
mente é efeito de um desacordo com a forma 
de governar do político, mas que pode ser 
revertida com mudança de postura, que pode 
convencer em tempo hábil para se trabalhar 
isso. Acima disso, ocorre o que chamamos 
de rejeição real, é uma rejeição da pessoa. 
Algo pessoal que dificilmente muda, ainda 
mais sem o tempo necessário para convencer 
o eleitor do contrário”.

Ele segue a explicar que todo ocupante 
de cargo executivo (prefeito, governador, 
presidente) sofre rejeição natural, a chama-
da rejeição fundamentada, pois é impossível 
governar para todos, e em democracia se go-
verna para a maioria, ao menos em tese. 

No mesmo ano em que colocou no peito 
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E

ELEIÇÕES 2018

A difícil missão de Pedro Taques à reeleição
Falta de traquejo político e distanciamento de partidos tradicionais opõem objetivo de reeleição de Taques a um alto índice de rejeição. Falta de articulação da oposição pode ser um trunfo do governador

Reinaldo Fernandes e Rodivaldo Ribeiro

a faixa de governador, Pedro Taques con-
seguiu gerar a maior crise de sua gestão ao 
entrar numa disputa com servidores públicos 
em torno da RGA (Revisão Geral Anual), ín-
dice que corrige os salários pela inflação. A 
tentativa de suspender a aplicação do índice 
levou os trabalhadores a deflagrar greve ge-
ral. Por se manter irredutível, o governador 
fez com que esta durasse mais de trinta dias. 
Em meados daquele mesmo 2014, uma crise 
na área da saúde colocou o governador no-
vamente como alvo potencial dos ataques de 
adversários e até mesmo de alguns aliados.

Pra piorar, desta vez somou-se à briga 
com o funcionalismo público e alguns polí-
ticos a insatisfação quase unânime dos pre-

feitos dos 141 municípios e da AMM (Asso-
ciação Mato-grossense dos Municípios) como 
um todo. 

Como num crescendo das insatisfações, ao 
final de 2017, numa feijoada com a participa-
ção de políticos que apoiaram sua candidatura 
três anos antes, houve o início do rompimento 
com o PSDB em Mato Grosso. O tom arro-
gante de Taques ao anunciar sua candidatura 
à reeleição feriu de morte correligionários do 
DEM que se sentiram jogados para escanteio 
com a intenção do governador de relegar a 
eles somente cargos de suplência nas eleições 
de outubro próximo.

Todos esses acontecimentos contribuíram 
para a rejeição ao nome do ex-procurador da 

República e ex-senador, apontada agora nas 
projeções de intenção de votos. De pesquisa 
interna encomendada pelo núcleo tucano a 
números aferidos por estatística de partidos 
da oposição, o índice de rejeição ao atual go-
vernador corre acima dos 36%, uma margem 
considerada de difícil reversão e que pode in-
dicar o fim da história de Taques no Palácio 
Paiaguás.

O cientista comenta que a birra a Pedro 
Taques começou a se formar na briga com os 
servidores públicos na disputa da RGA, mas 
foi muito piorada pela força de sua inabilida-
de política ao lidar com situações tensas, ali-
mentando a antipatia à sua figura. 

“Depois de 2014, a situação da relação com 

os servidores passou para o público em geral. 
Não é uma rejeição ao modelo de governo de 
Pedro Taques, é uma rejeição à pessoa. As pes-
quisas eleitorais mostram a questão do índice de 
reprovação pelo país. Em Mato Grosso, temos 
dois exemplos, o do Murilo Domingos [ex-pre-
feito de Várzea Grande] que conseguiu reverter 
a margem de rejeição mostrada nas pesquisas, e 
de Wilson Santos, que teve implicação com sua 
figura e não conseguiu vencer as últimas elei-
ções. Taques está no nível do Wilson Santos”.

Estratégias partidárias
A rejeição se mostra na dificuldade que o 

PSDB tem enfrentado para agrupar apoiadores 
em torno do projeto de reeleição. A pouco mais 
de 20 dias para o prazo final de convenções, 
evento que define coligações partidárias para a 
disputa eleitoral, os tucanos atraíram sete siglas, 
conforme Paulo Borges, presidente do diretório 
estadual. Quase nenhuma de grande peso.

“Temos tempo de fazer articulações, vamos 
deixar a convenção para os últimos dias do pra-
zo e temos certeza que até lá atrairemos grupos 
para o projeto do Taques; já temos tendência 
disso”, diz.

Enquanto isso, um grupo cada vez mais for-
te vem se formando em torno do DEM, numa 
articulação de oposição quase uníssona. Mau-
ro Mendes, ex-prefeito de Cuiabá e apoiador 
da campanha de Taques em 2014, encabeça o 
projeto democrata e já começa a puxar dissi-
dentes do governo Taques. Nesta semana, o ex-
vice-governador Carlos Fávaro (PSD) aceitou 
convite de Mendes para participar da coligação.  
O MDB também mostra aproximação com os 
democratas, apesar de negociar com o Partido 
Republicado (PR), do senador Wellington Fa-
gundes, pré-candidato ao Palácio Paiaguás. O 
partido liderado por Carlos Bezerra coloca ain-
da o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, no 
lado oposto ao de Taques. 

O tucano não deve ter apoio nem de seu an-
tigo partido, o PDT. O líder da sigla em Mato 
Grosso, deputado estadual Zeca Viana, é adver-
sário ferrenho do governo, e a decisão de Taques 
de deixar no partido, em 2015, seria o principal 
motivo da briga. E não só com ele, visto que o 
coordenador da campanha da primeira eleição e 
da transição da equipe de governo, Otaviano Pi-
vetta, também declara pública e cotidianamen-
te sua decepção com o homem por ele outrora 
apoiado. Palavras como traidor, autoritário, ar-
rogante e egocêntrico se repetem na boca tanto 
de Pivetta quanto de Zeca e de outros ex-com-
panheiros, declarados ou não.

analista político Onofre Ribei-
ro diz que a consolidação das 
candidaturas dos três projetos 
em articulação em Mato Grosso 

não irá representar diferenças marcantes 
entre si, o que irá pulverizar os votos em 
quantidades proporcionais. Segundo ele, 
Pedro Taques, Mauro Mendes e Wellington 
Fagundes atuam em uma mesma linha de 
ideologia, dentro de um esvaziamento po-
lítico já identificado nas eleições de 2016.

“Eles têm projetos de governo, mas 
não têm projetos ideológicos. Não acre-
dito que algum consiga destoar por uma 
questão política. Nós estamos vivendo 
um esvaziamento político e nenhum can-
didato está em condições de apresentar 

O
ESPAÇO PARA ESVAZIAMENTO POLÍTICO

ma eventual disputa para o go-
verno de Mato Grosso entre três 
candidatos pode pesar contra 
Pedro Taques, considerando o 

contexto desfavorável de rejeição a ele 
para o segundo turno. Na matemática 
da estatística, hoje, o pré-candidato à 
reeleição não seria votado por ao menos 
30% do eleitorado, deixando a ele 70% do 
público. Esse grupo ainda seria disputado 
com outros dois candidatos, reduzindo a 
distribuição de votos para algo em torno 
de 23,3%.
“Em eventual segundo turno, o Taques pode 
ter grande dificuldade de vencer, consi-
derando o contexto atual. Uma coligação 
entre MDB e DEM, ou qualquer desses 
partidos com o PR, do Wellington Fagundes, 
anularia por completo as chances de ree-
leição. E em Mato Grosso, historicamente, 
nunca houve um quadro de mudança tão 

U

SEGUNDO TURNO ESTÁ AO DESFAVOR DE TAQUES

 cientista político e professor João 
Edisom explica ao Circuito Mato 
Grosso que os índices de rejeição 
aferidos em uma projeção de in-

tenção de votos devem sempre ser analisados 
sob três aspetos. O primeiro deles é humano, 
demasiado humano.

Como quis e escreveram Nietzsche, a bíblia 
e Stevenson com palavras diferentes mas signi-
ficados absolutamente idênticos, só se atiram 
pedras em árvores muito altas ou carregadas 
de frutos ou por demais frondosas.

Em termos simples, quanto mais a pessoa 
é conhecida, mais rejeição ela terá. Gostamos 
de novidade ou da ideia de. “Normalmente, 
quando vinda desse conhecimento prévio, pode 
chegar a até 30%. E aí é rejeição pelo cargo, não 
importa se governador, prefeito ou presidente. 
Ninguém passa por nenhum desses cargos sem 
essa rejeição, que fica plenamente reversível 
quando entre 17% e 23%, com uma margem de 
erro de três pontos para mais ou menos. Mas 
quando fica acima disso, é rejeição pessoal”, 
adverte João Edisom.

 Se Pedro Taques hoje está, sempre de acor-
do com as pesquisas divulgadas até o momento 
do fechamento desta edição (quarta-feira (11), 
às 20h), na faixa dos 40% e ele tem 20% de 
rejeição pessoal, essa rejeição vem de vários 
fatores. Todos muito negativos.

“Frustração, raiva, uma antipatia nascida 
de um conjunto de coisas e que não é fácil 
de ser revertida. Chamamos isso de rejeição 
fundamentada. Então, ela tem impacto muito 
grande sim dentro do processo eleitoral. Há 
casos em que ela foi superada, mas pra superar 
não depende mais só do candidato, mas muito 
mais de quem ele vai enfrentar”.

Ou seja, a oposição terá que conseguir 
se pintar como muito melhor do que o atual 
governo, com capacidade efetiva de mudar e 
transformar mesmo as coisas até aqui.

Ao fato de enfrentar nomes pesados para o 
governo, com equipes de comunicação capazes 
de tornarem Taques antipático aos olhos da 

O
REJEIÇÃO É PARTE DO JOGO PARA QUEM OCUPA O PODER

Partido dos Trabalhadores (PT) até 
tentou se articular para as eleições de 
outubro. A ideia difundida até abril 
passado era não pensar somente nas 

proporcionais e lançar até mesmo candidato ao 
governo do Estado, nem que fosse na base de 
alianças com o velho aliado PC do B (que está 
em negociação mesmo é com o DEM) e, mais à 
distância, mas também natimorta, com o Psol, que 
já declarou que o eterno candidato Procurador 
Mauro é quem vai pro front uma vez mais.

 Na tentativa agora frustrada, o secretário-ge-
ral do PT em Mato Grosso, Nelson Borges, chegou 
a dizer que o partido fazia reuniões com PC do 
B, PDT, PSB e o já citado PSol. A ideia então era 
uma frente de “centro-esquerda” como proposta 
viável no campo democrático e popular.

Enquanto ele dizia que um intangível arco 
vinha se fortalecendo, em outra ponta a cientista 
social e militante histórica Edna Sampaio, negra e 
cientista social, se colocava como alternativa viá-
vel à debandada de nomes mais conhecidos, como 
os de Lúdio Cabral, Ságuas Moraes, Carlos Abicalil 
e um hoje queimado e recluso Alexandre César. 
Tudo em vão, pois a professora universitária não 
conseguiu o apoio necessário dentro do partido.

Entre as outras siglas citadas, a divisão aconte-

O
PT DIZ QUE QUERIA CANDIDATURA, MAS FICOU SÓ NO ENSAIO

ceu entre, até agora, os dois grupos antagonistas 
mais fortes: o do governador Pedro Taques 
(PSDB) por um lado e o do ex-prefeito Mauro 
Mendes (DEM), acrescido de nomes pesados 
como do ex-prefeito de Lucas do Rio Verde, 
Otaviano Pivetta e Zeca Viana (ambos do PDT). 

Ainda que setores de dentro do PT insistam, 
isoladamente e sem muita empolgação fora do 
nicho mais ligado à militância apaixonada, em 
reafirmar os já citados nomes como potenciais 
candidatos, a verdade é que ninguém acredita 
mais na probabilidade e o partido deve passar a 
eleição local como coadjuvante quando o assun-
to for as majoritárias, com seus representantes 
nos parlamentos estadual e federal correndo 
sozinhos para renovar seus mandatos.

Para os mais apaixonados, a aposta reside 
na pulverização dos grupos mais conservado-
res entre si, o que tornaria crível uma ideia de 
“candidatura popular” mais à esquerda. Mas aí o 
dilema de Taques se impõe também ao partido: a 
rejeição à sigla. Só o ex-presidente Lula manteve 
a simpatia da população, lembram todos os cien-
tistas políticos ouvidos pelo Circuito. Como até 
agora ele é carta fora do baralho e dificilmente 
será solto até as eleições, o sonho da estrela 
vermelha se revela cada vez mais distante.

população durante a campanha, e a tendên-
cia é que os adversários façam isso, mais 
alianças de oposição fortes, com bastante 
tempo de propaganda eleitoral gratuita, 
a missão de Taques fica particularmente 
difícil. Especialmente na peculiar realidade 
mato-grossense.

“Há caso de rejeição de 90% que foi 
revertido, mas o oponente tinha algo em 
torno disso ou ele cometeu algum erro que 
levou o outro candidato a conseguir isso”, 
continua Edisom.

Junto a tudo isso há ainda outro valor 
a ser levado em consideração: é preciso 
saber se a pessoa que rejeita Pedro Taques 
vai decidir ir até a urna e votar. “Porque 
a tendência de quem tem rejeição é votar 
no outro, mas há a rejeição advinda da 

política em geral. E esse tipo de eleitor não 
vota em mais ninguém, pouco importando 
o nome”, adverte.

Ou seja, se o eleitor rejeita não só o 
governador Taques, mas todos os outros 
políticos também, não será em Mauro Men-
des, Jayme Campos ou Welington Fagundes 
que ele vai decidir votar. Um problema 
enfrentado há vários anos em democra-
cias mais avançadas e ultimamente nas 
menos também e que vem aumentando 
ano após ano em lugares como os Estados 
mas não só.

“Isso está acontecendo e aumentando 
não só no Brasil, mas no mundo inteiro. 
Além da França, Colômbia e até o Estado 
do Tocantins, na eleição extemporânea, 
passou por essa situação”, encerra Edisom.

brusca do primeiro para o segundo turno. 
Pode acontecer, mas não é o que aponta a 
história”, comenta o cientista João Edisom.
Hoje, além de Pedro Taques, são pré-can-
didatos ao governo de Mato Grosso Mauro 
Mendes e Wellington Fagundes. Ambos 
podem ter o MDB em seus grupos de apoio. 
No lado dos Democratas, a negociação já foi 
declarada aberta tanto por Jayme Campos, 
pré-candidato ao Senado, quanto por Carlos 
Bezerra, presidente do MDB. Pelos republi-
canos, Fagundes diz que a negociação teve 
início no ano passado e o acordo estaria 
quase firmado.
Em conversa com o Circuito Mato Grosso, 
Carlos Bezerra afirmou que a decisão do 
partido será anunciada somente no prazo 
final para as convenções e até lá o partido 
ficará aberto a negociações. 
No grupo da situação, os tucanos tentam 
atrair pequenos partidos como PSL, da ex-

juíza Selma Arruda e do deputado federal 
Victório Galli. Selma cogita disputar o 
Senado ou a Assembleia Legislativa e 
Galli deve concorrer a novo mandato na 
Câmara Federal.
Taques ainda busca um pré-candidato a 
vice-governador e a aposta maior está 
com Adilton Sachetti (PRB), deputado 
federal ligado ao agronegócio em Mato 
Grosso, o que serviria de gatilho para 
abertura de espaço ao tucano dentre 
grandes empresários rurais.
O prazo oficial para realização de conven-
ções inicia em 20 de julho e vai até 5 de 
agosto, mas os grandes partidos devem 
deixar seus encontros para o último mo-
mento. Consulta feita pela reportagem 
com os partidos MDB, PSDB, PR e DEM 
mostra que a estratégia é esticar a defi-
nição até a última hora para conseguir o 
maior espaço possível de barganha.

algo novo”.
Para o analista, não haverá um nome de 

esquerda em representação nas eleições 
deste ano em Mato Grosso. O esvaziamento 
gerado pela crise do sistema político também 
afeta o Psol, sigla que poderia apresentar uma 
vertente nova de ideias. “Mas o Procurador 
Mauro, caso apresente candidatura, também 
tem programa de governo e não de ideologia. 
Os discursos deles são muito semelhantes”.

Ele comenta que o principal fator em 
negociação entre partidos para coligação é o 
tempo de exposição em rádio e TV, visto que 
o tempo de campanha está reduzido desde 
2016, quando caiu de 90 para 45 dias. 

“A tendência é que os três candidatos não 
recebam mais que 35% dos votos e isso não 

representa muito no número do eleito-
rado. A eleição pode ser decidida em 
segundo turno”.

O tempo de propaganda em TV e em 
rádio é distribuído pela Justiça Eleitoral 
de acordo com o peso de cada sigla. No 
Senado, o Estado hoje é representado por 
José Medeiros (Podemos) e Wellington 
Fagundes e Rodrigues Palma, ambos do 
PR. Segundo a Justiça Eleitoral, nestas 
eleições, o horário eleitoral começa a ser 
exibido em rádio e TV em 31 de agosto. 

A campanha corpo a corpo e em redes 
sociais, que pode ser o diferencial, come-
ça em 16 de agosto. Antes disso, os depu-
tados estão vedados a pedir votos, mas 
podem se apresentar como candidatos.
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m audiência na tarde desta quar-
ta-feira (11), o ex-prefeito de 
Cuiabá e pré-candidato ao gover-
no Mauro Mendes (DEM) disse 
que o processo de improbidade 
administrativa que corre contra 

ele na Justiça Federal de Mato Grosso é uma 
grande ilação e uma perseguição política.

“Quero deixar consignado, doutor, com 
todo o respeito à Justiça, com todo respeito ao 
Ministério Público mesmo, com todo respeito 
a todos e a todas, esse processo foi, não aqui 
nesta vara no qual eu me encontro, uma das 
grandes injustiças que tive na minha vida. Acu-
sação que eu recebi, da forma que eu recebi, 
feita lá no âmbito da Justiça de Trabalho foi 
uma grande ilação e foi uma grande arquite-
tação jurídica para chegar à conclusão de ob-
jetivos que, infelizmente, eu ainda não consigo 
comprovar quais eram”, disse Mauro Mendes 
durante a audiência.

A fala foi feita logo após o juiz Cesar Au-
gusto Bearsi, o Ministério Público Federal 
(MPF) e todos os advogados dos réus terem 
feito perguntas ao ex-prefeito. Ele fez questão 
de dar mais uma declaração e requisitou a pala-
vra ao magistrado. “Se quiser deixar registrado, 
não acharia ruim, não”, disse.

Quase no final de sua a fala, o juiz Cesar 
Bearsi fez uma série de perguntas a Mauro 
Mendes. O magistrado queria saber, segundo a 
versão do ex-prefeito, quem estaria na sua cola 
para processá-lo. Veja na íntegra o diálogo:

– Tem algum fato para acrescentar? Pode 
dizer que foi uma perseguição política movida 
por tal pessoa, ou que foi uma disputa de só-
cios envolvendo por trás tal pessoa? O proces-
so precisa ter coisas precisas. É o seu momento 
de falar – disse o juiz.

Por Allan Pereira

O CASO DA MINERADORA

Mauro afirma que processo é ‘perseguição’
Ex-prefeito de Cuiabá e pré-candidato ao governo nas eleições deste ano disse em audiência que o processo é “uma grande ilação” 
e que está confiante em sua inocência

E

– Lamentavelmente, assim, por responsa-
bilidade, porque eu tenho também a noção do 
que significa o que é fazer um depoimento em 
juízo, eu não tenho elementos probatórios para 
indicar nomes e fatos. Eu tenho muitas evidên-
cias. Infelizmente, eu não consigo traduzi-las 
em documentos nem em provas que possam ser 
traduzidas em processo do que realmente acon-
teceu. Mas paciência. A Justiça com certeza 
será feita. Tudo em seu devido tempo. Porque 
a Justiça vai esclarecer que nem eu nem meu 
sócio fazemos absolutamente nada de ilegal 
nesse processo – respondeu o Mauro Mendes.

– O senhor não poderia nos dar um nome 
de fato mais completo? Seria uma perseguição 
política? – insistiu.

– Sim. Foi. Porque ninguém citaria num 

processo na Justiça do Trabalho que dois ou 
três minutos depois da sentença já estava pu-
blicada em site, e estava na mídia, estava em 
rede nacional. Citando um ex-prefeito de Cuia-
bá. Não era o Mauro Mendes, o empresário; 
era o ex-prefeito de Cuiabá. Envolvido em uma 
fraude de R$ 700 milhões, que eu lesei o erário. 
Como se eu fosse o maior estuprador de crian-
cinhas. Fez um grande carnaval. No outro dia 
estava na Folha de S.Paulo – disse.

Ele também disse que está confiante da sua 
inocência e de seus sócios e que o processo pro-
vará isso. “Eu não tenho dúvida que no trans-
correr desse processo vai ficar provado que 
nem eu nem meu sócio nem a senhora Jéssica. 
Nós nunca fizemos absolutamente nada que fe-
risse o processo”, garantiu.

Mauro está sendo acusa-
do de improbidade adminis-
trativa por fraudar R$ 700 
milhões e causar prejuízos 
aos cofres públicos. A ação 
está sendo movida pelo 
Ministério Público Federal 
(MPF). Inicialmente, eles 
buscam o bloqueio de bens 
dos réus.

Junto com o ex-prefeito, 
são réus nesta ação Jéssica 
Cristina de Souza, José Fa-
ria de Oliveira, Luiz Apare-
cido Ferreira Torres, Maney 
Mineração Casa de Pedra 
Ltda e Valdiney Mauro de 
Souza.

Segundo a denúncia do 
Ministério Público Federal 
(MPF), o juiz trabalhista 
Luís Aparecido teria dito 
que a mina valia apenas R$ 4 
milhões quando, na verdade, 
o valor real pode atingir até 
chegar até R$ 700 milhões.

A acusação é que o juiz Luiz Aparecido 
(que foi, inclusive, aposentado compulsoria-
mente por conta desse caso) teria fraudado o 
processo de execução de dívidas trabalhistas. 
Mauro, Jéssica, José e as mineradoras seriam 
os beneficiários desses atos de improbidade.

Todo o processo de leilão da Minérios Salo-
mão teria sido executado de forma a favorecer, 
por meio da Maney Mineração Casa de Pedra 
Ltda., a Mauro Mendes e o seu sócio Valdiney.

A audiência desta quarta-feira, 11, foi rea-
lizada na 3ª Vara Federal de Cuiabá e coorde-
nada pelo juiz Cesar Augusto Bearsi. Também 
prestaram depoimentos Jéssica de Souza, José 
Farias, Luís Aparecido Torres, Valdiney Sou-
za, bem como demais testemunhas de defesa e 
acusação.
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Juíza trabalhista cancela leilão que beneficiaria Mendes

Superior do Trabalho (TST). Confira a íntegra da 
nota no final desta matéria.

a ação foi ajuizada pela empresa idepp 
desenvolvimento de projetos ltda. ela era uma 
das interessadas no leilão realizado em 2011. 
ela impetrou uma ação anulatória contra Jéssica 
Cristina, Minérios Salomão e Maney Mineração. a 
empresa alegou nulidade no ato de ajudicação de 
cotas sociais por parte da herdeira de um sócios 
da empresa e que foi executado em 2007. 

em contrapartida, “os réus afirmam que o 
processo correu de forma válida, defendendo a 
adjudicação deferida”.

assim, a idepp queria anular esses atos de 
expropriação e que fosse concedido de participar 
na alienação nos autos, “bem como que sejam 
encaminhados ofícios a diversos órgãos denun-
ciando as irregularidades apontadas”.

em sua defesa, Maney Mineração ltda. alegou 
que não teria ocorrido quaisquer irregularida-
des na expropriação. para a empresa, o leilão 
é juridicamente legal. por fim, ela requereu a 
improcedência da ação, pediu também uma nova 
expropriação da empresa e que a idepp fosse 
condenada por agir de má-fé no processo.

Já Jéssica Cristina de Souza defendeu “a 
regularidade dos atos expropriatórios havidos 
no processo principal” e quanto à revogação 
da liminar concedida à empresa, bem como na 
improcedência da ação.

utra decisão judicial envolvendo 
Mauro Mendes foi publicada nesta 
semana. a juíza eleonora alves 
lacerda, da 5ª vara de Trabalho, 

lançou uma decisão que declarou nulo o leilão 
do Minério Salomão, que passou a pertencer 
ao ex-prefeito de Cuiabá.

São réus nesta ação Minérios Salomão 
ltda., Jessica Cristina de Souza e Maney 
Mineração Casa de pedra ltda. Todos se de-
fenderam da ação.

o objeto de disputa tem um corpo físico 
– uma mina de ouro. ela está localizada na 
região do Coxipó do ouro.

agora, a sociedade da mineradora retor-
nou para os antigos donos e não tem mais 
Mauro como sócio. Tampouco seu parceiro 
valdiney Souza na Minérios Salomão ltda., 
bem como sua filha Jéssica Cristina de Souza.

em nota divulgada à imprensa, a defe-
sa de Mauro Mendes e os atuais sócios da 
Mineração Casa de pedra ltda. diz que isso 
não gerou nenhum prejuízo a eles, pois “a 
sentença apenas anulou o leilão e manteve 
a mineradora com a empresa Minérios Salo-
mão”. a nota ressaltou que os atos não têm 
nada a ver com o seu mandato de prefeito de 
Cuiabá entre os anos de 2013 e 2016. além 
disso, eles informaram que vão recorrer desta 
decisão no TrT e, se precisar, no Tribunal 

O

críticas À atuaÇão de Juiz

em seguida, toda a ação trabalhista de 
constrição e expropriação durou pouco mais de 
um mês. “verdadeiro atropelamento ao devido 
processo legal”, escreveu a juíza.

a juíza pontuou que o processo não teve 
o devido processo legal e não houve nem 
tempo para analisar pedidos cautelares. “em 
vez disso, o juiz preferiu fazer a venda direta, 
deferindo a adjudicação em tempo recorde, 
antes mesmo do pagamento do valor ofertado”, 
destacou.

“Houve um esforço enorme para que todos 
os atos de expropriação fossem realizados em 
tempo mínimo, sem qualquer cuidado com o 
devido processo legal e sem que houvesse 
tempo, inclusive, para que as cautelas legais, 
necessárias e obrigatórias, fossem observa-
das”, escreveu a juíza.

por causa das ilegalidades, um processo 
administrativo foi ajuizado contra o juiz luís 
aparecido. ela pontuou que não se espantou 
com a decisão de aposentadoria forçada por 
causa das ilegalidades cometidas.

a decisão, a juíza eleonora lacerda 
criticou a atuação do colega luís 
aparecido ferreira Torres. o ma-
gistrado em questão era o antigo 

condutor do caso na 5ª vara na Justiça do 
Trabalho mato-grossense. lacerda escreveu 
que qualquer juiz “bem-intencionado” não 
cometeria as sete irregularidades apontados 
no processo para beneficiar os réus.

“Qualquer juiz bem-intencionado, por mais 
iniciante que fosse, não permitiria a sequência 
de graves nulidades que se acumularam nos 
autos principais inclusive com diversas de-
núncias de terceiros formalizadas nos autos, 
sem antes obter a resposta ao questionamento 
acima, elementar até mesmo para os olhos de 
um leigo”, declarou.

originalmente, o caso tramitava no nú-
cleo de Conciliação do Tribunal regional do 
Trabalho da 23ª região (TrT 23). Contudo, as 
mineradoras pediram que o processo trocasse 
de vara. o que foi aceito e movido para a 5ª 
vara.

N

Com procuração e documentos, ela atribuiu 
o valor da causa em r$ 2,8 milhões.

as empresas rés se defenderam nas ações. 
elas pediam que o processo se tornasse nulo e 
que a idepp não teria legitimidade para “pro-
por a presente demanda”. eles acrescentaram 
também que a “matéria que é objeto da petição 
inicial não poderia ser discutida por meio de 
ação anulatória, uma vez que o objeto desta 
demanda não se trata de ato judicial que não 
depende de sentença, nem se trata de sentença 
meramente homologatória”.

Todos os requerimentos das empresas foram 
devidamente rejeitados pela juíza eleonora.

a juíza ainda concedeu parcialmente o pedido 
da idepp. ela deu a anulação para anular o leilão. 
Mas indeferiu o pedido de nova expropriação.

o pedido da Maney para condenar a idepp 
por litigância de má-fé também foi negado pela 
juíza “por não se vislumbrarem presentes as 
hipóteses previstas no art. 793-B da ClT”.

Confira a nota na íntegra
em relação à sentença proferida pela juíza 

eleonora alves lacerda, da Justiça do Trabalho, 
a defesa de Mauro Mendes esclarece que:

1) a decisão não gera nenhum prejuízo a 
Mauro Mendes e aos atuais sócios da Mineração 
Casa de pedra ltda, uma vez que a sentença 
apenas anulou o leilão e manteve a mineradora 

com a empresa Minérios Salomão, impedindo 
nova adjudicação.

2) a empresa Minérios Salomão foi par-
cialmente adquirida por valdiney Souza em 
2011 (75%) e comprada em definitivo pelos 
dois em 09/2012. logo, o efeito prático da 
anulação do leilão é o retorno da mineradora 
à posse da Minérios Salomão e, consequente-
mente, o bem continua sendo de propriedade 
da empresa de Mauro Mendes e valdiney 
Souza.

3) Mesmo assim, por considerar que a 
decisão não enfrentou corretamente as gra-
ves nulidades processuais cometidas pela 
autora idepp, que sequer possui sede física 
no endereço informado (empresa inexis-
tente), a defesa noticia que já opôs recurso 
de embargos de declaração, irá recorrer da 
sentença ao Tribunal regional do Trabalho e, 
se necessário, recorrerá também ao Tribunal 
Superior do Trabalho.

4) a defesa reitera que não houve a 
ocorrência de qualquer ato ilegal ou imoral 
no decorrer do processo e que os fatos não 
possuem qualquer relação com o exercício de 
Mauro Mendes como prefeito de Cuiabá, que 
sequer foi parte do processo.

Cuiabá, 11 de julho de 2018
leonardo da Silva Cruz
advogado
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m entrevista ao programa “Re-
sumo do Dia”, o presidente do 
diretório regional do MDB, de-
putado federal Carlos Bezerra se 
posicionou imensamente contra 
a juíza aposentada e pré-candi-

data ao Senado, Selma Rosane Arruda (PSL), 
que vetou a aliança entre os dois partidos. O 
deputado alega que a atitude da juíza só prova 
sua incompetência política.

“É um despreparo político dela. Ela está 
misturando alhos com bugalhos. O MDB é uma 
instituição nacional, a maior instituição polí-
tica nacional. Por conta de um ou outro mau 
elemento – que tem em todo partido, tem no 
PMDB como em outros partidos –, querem 
condenar o partido. Isso é prova de incompe-
tência política; de uma pessoa que não enxerga 
a política como ela deve ser, que não sabe fazer 
a avaliação correta da política”, aponta.

O deputado ainda acredita que a candidatu-
ra da ex-juíza é oportunista, mas afirma não ter 
nada contra Selma. “Ela saiu apressadamente 
de uma magistratura para ser candidata. Usou a 
magistratura para se promover e ser candidata. 
Isso para mim se chama oportunismo. Não te-
nho nada contra a candidatura dela, mas quero 
que ela nos respeite, assim como estamos res-
peitando ela até agora”, explica.

Segundo a magistrada aposentada, o seu 
veto ao MDB seria para “manter a coerência”, 
como ela mesma diz, “não se aliando a políti-
cos e partidos investigados por corrupção”. O 
MDB tem como uma de suas filiadas a depu-
tada Janaina Riva, filha do ex-deputado José 
Riva, preso por Selma, além de Silval Barbosa, 
preso por quase dois anos acusado de contribuir 
com esquemas no Estado.

Na mesma entrevista, o deputado Carlos Be-
zerra ainda desmentiu as conversas de filiação 
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Bezerra chama Selma de incompetente 
Em entrevista, deputado federal repudiou veto dado ao MDB e diz que ex-juíza não enxerga política como deve ser vista, além 
de ter usado magistratura para se promover

E

de Mauro Mendes (DEM) ao MDB. “O MDB 
não teve conversas com Mauro Mendes. Eu sei 
que há um desejo do Mauro Mendes conversar 
com o MDB e alguns companheiros de partido 
já tiveram conversando com Mauro Mendes, 
mas isso é uma coisa muito incipiente. Isso não 
quer dizer que o partido definiu alguma posição 
nesse sentido”, explica.

questionado quanto à candidatura do sena-
dor Wellington Fagundes, o deputado explicou 
que ainda não há nada definido e o nome dele 
ainda está sendo discutido. Os planos são de 
que tudo esteja definido já este mês, mas apon-
ta que as decisões não são tomadas apenas por 
ele, estando tudo em uma “fase de debate” com 
os integrantes do partido.

Quanto às coligações envolvendo o MDB 
e Wellington Fagundes (PR), Bezerra também 
disse sobre a possibilidade de o partido dar a 
ele uma candidatura ao Senado e ou vaga de 
vice de dentro da coligação. “O projeto do Se-
nado é o projeto de desejo do partido. Agora, 
hoje em função de alguns problemas que já es-
tão resolvidos – minha saúde está ok, eu estou 

bem –, mas todos querem que eu saia em ree-
leição”, conta.

“Nós estamos discutindo, o partido não 
apoiou a discussão ainda. Nós temos o mês de 
julho para fechar isso. Estamos tendo reuniões 
constantes, mas não há uma posição definitiva 
do partido. Nós estamos conversando para o 
quanto antes nós chegarmos a uma conclusão 
do posicionamento do MDB com relação às 
eleições deste ano”, explica.

Disputa de gerações
Apesar de o líder do MDB negar conver-

sas com Mauro Mendes, a deputada estadual 
Janaina Riva confirmou que Carlos Bezerra 
está decidido a trazer Mauro para o MDB.

Até então, o partido estaria na chapa do pré-
candidato Wellington Fagundes, mas segundo 
Janaina, há duas correntes no MDB que defen-
dem candidaturas diferentes. Uma defende a 
candidatura do senador enquanto a outra apoia 
uma junção com Mauro Mendes para fortalecer 
o grupo de oposição que pretende barrar a re-
eleição do governador Pedro Taques (PSDB). 

“Dentro do MDB temos opiniões divergen-
tes. Alguns acreditam que tem que se formar um 
grupo para vencer a eleição no primeiro turno. 
Outros acham que o partido tinha que se colo-
car em um grupo de oposição com Wellington. 
Se for ao segundo turno, buscar novos apoios, 
se perder, apoiar um candidato de oposição ao 
governador”, explicou a deputada federal.

Para Carlos Bezerra, o problema quanto a 
Wellington Fagundes é o fato de que ele não 
tem uma chapa definida e sequer viabilidade 
financeira para a campanha, enquanto Mauro 
está com os principais cargos definidos. Tam-
bém há o medo de que o senador recue em úl-
timo instante, fazendo com que o MDB fique 
sem palanque para seus candidatos.

O apoio do MDB estaria sendo articulado 
pelo ex-prefeito de Lucas do Rio Verde Otaviano 
Pivetta (PDT) que pode ser o vice-governador 
no grupo de Mauro. O prefeito de Cuiabá, Ema-
nuel Pinheiro (MDB), chegou a ir a Brasília ten-
tar mudar a ideia de Bezerra. O filho do prefeito, 
Emanuelzinho, deve disputar uma vaga de depu-
tado federal e está na coligação de Wellington.

a disputa com Carlos Fávaro 
como candidato ao Senado Fe-
deral pela chapa que lançará 
Mauro Medes ao governo de 
Mato Grosso, um novo convite 
pode fazer o deputado federal 

Adilton Sachetti (PRB) mudar de lado nas pró-
ximas eleições. Tudo indica que o governador 
Pedro Taques (PSDB) vai pedir apoio do de-
putado federal como candidato ao Senado Fe-
deral de sua chapa. O convite oficial pode ser 
feito até sexta-feira (13).

O apoio do deputado federal é uma garan-
tia de votos aos candidatos ao governo, pois 
Sachetti foi o segundo mais votado (112 mil 
votos) do estado. Antes de ser cobiçado como 
aliado, o deputado federal passou o início do 
ano com relações estremecidas com o gover-
nador Pedro Taques. 

Em junho, um discurso de oposição a Ta-
ques foi usado durante toda a agenda de Sa-
chetti, que percorreu nove municípios para 
ouvir as demandas de prefeitos e vereadores 
de Mato Grosso. À época já se avaliava uma 
possível aproximação entre Sachetti e o go-

Por Juliana Arini

JOGO POLÍTICO

Todos cortejam Adilton Sachetti 
Governador e Mauro Mendes disputam deputado federal em suas chapas nas próximas eleições 

N
vernador Pedro Taques, porém o deputado 
desconsiderou e tornou a afirmar sua presença 
na chapa dos Democratas (DEM). Isso porque 
ele também não se diz satisfeito com a admi-
nistração atual. “Se não for Mauro, que seja 
Pivetta”, chegou a dizer.

Esta semana tudo mudou. Com a consoli-
dação do possível apoio do DEM ao ex-vice-
governador Carlos Fávaro na disputa ao Sena-
do, por conta do horário eleitoral garantido do 
PSD, Sachetti voltou a se aproximar de Pedro 
Taques, que no final do ano o tinha convida-
do para ser seu vice-governador. Quanto a ser 
vice dentro da própria coligação do DEM, não 
há sinalização por parte do deputado.

“Até então não teve nenhum convite para 
ser vice do Mauro [Mendes]. É um comentá-
rio que foi feito e levaram para frente de for-
ma maldosa para tentar tumultuar o processo. 
Não teve nenhum convite formal do Mauro 
neste sentido. Teve do Pedro [Taques], real-
mente ocorreu, mas do Mauro não”, explicou 
Sachetti.

Esta semana o governador voltou a cobi-
çar o apoio do deputado, desta vez como seu 
pré-candidato ao Senado. Tudo indica que o 
convite oficial de governador para compor o 
seu palanque de reeleição pode ocorrer até a 

sexta-feira.
Caso aceite, Sachetti deverá compor a cha-

pa de Taques ao lado do também deputado fe-
deral Nilson Leitão (PSDB).

APOIO MINISTERIAL 
Outra grande força política de Sachetti é 

ter ao seu lado o nome de Blairo Maggi (PP). 
Amigos de infância e “compadres”, o ministro 
já afirmou publicamente que apoiará o depu-
tado em qualquer um dos palanques em que 
este estiver. 

Na última segunda-feira (9), durante o 
evento AgroMT, Blairo reafirmou o seu apoio.  
“É óbvio que se o Adilton for candidato terá 

meu apoio. Ele tem minha amizade e meu 
voto”, disse em conversa com a imprensa. 
“Somos amigos de infância. O que eu não vou 
fazer é pegar o Sachetti e levar ele para um lu-
gar e dizer que é lá que ele tem que ficar. Mas 
estando candidato, dentro de um grupo, ele 
terá meu apoio”, completou. “Eu acho que to-
dos os candidatos a governador que vão mon-
tar sua chapa conhecem a relação que tenho 
com Adilton. E se eles quiserem levar isso em 
conta, tudo bem”, resumiu.

Questionado se apoia também o ex-vice-
governador Carlos Fávaro (PSD), outro pré-
candidato ao Senado que se coloca como repre-
sentante do agronegócio, Blairo desconversou.
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o que afirma um dos políticos 
mais experientes de Mato 
Grosso, que praticamente 
exerceu quase todos os cargos 
possíveis do Legislativo e do 
Executivo.  Nas últimas quatro 

décadas, o engenheiro agrônomo de 72 anos 
foi vereador, prefeito, deputado federal, 
governador de Mato Grosso e conselheiro 
do Tribunal de Contas do Estado.  Atual 
secretário do partido Democratas (DEM) 
no estado, Júlio Campos falou com 
exclusividade ao Circuito Mato Grosso 
sobre as Eleições 2018, os erros e acertos do 
governo de Pedro Taques, a possível aliança 
com o MDB para a disputa majoritária e o 
seu futuro político em busca de um cargo 
ainda não conquistado, uma cadeira na 
Assembleia Legislativa de Mato Grosso.    

 
Circuito Mato Grosso: Recentemente 

houve uma brincadeira do atual governa-
dor sobre sua lealdade para com ele. Como 
é sua relação com Pedro Taques hoje? 

Júlio Campos: O relacionamento insti-
tucional é razoavelmente bom. Não tenho 
nada contra a sua pessoa, mas partidaria-
mente estamos separados.  O Democratas 
tem um projeto de crescimento no Estado e 
de chegada ao poder. 

CMT: Como seria esse crescimento?
J.C.: O DEM sempre foi forte em filia-

ção, tínhamos 54 mil filiados e hoje temos 
57 mil, mas havia pouca representação po-
lítica, com só um deputado estadual (Dilmar 
Dal Bosco). Hoje somos o maior partido do 
estado com a vinda de novos deputados, fe-
deral e estaduais, como o Eduardo Botelho, 
o federal Fabio Garcia, o Professor Adriano 
e a filiação do ex-prefeito de Cuiabá Mauro 
Mendes.  O partido se refor-
çou substancialmente e até 
para seguir a orientação do 
diretório nacional, que lan-
çará Rodrigo Maia (deputado 
federal e líder da Câmara dos 
Deputados) para um projeto 
de Presidência da República, 
decidimos seguir um rumo 
próprio.

CMT:  Houve uma rup-
tura política com o governa-
dor Pedro Taques também, 
não? 

J.C.: Já tínhamos comu-
nicado no ano passado que 
iriamos nos afastar nesse 
segundo mandato. Inclusive 
o deputado Dilmar Dal Bosco 
entregou em março a lideran-
ça do governo na Assembleia por conta dos 
nossos planos.  Esse também foi um governo 
em que o partido nunca teve participação em 
termos de cargos. 

CMT: O partido ficou ressentido com o 
esse isolamento?

J.C.: Causou um pouco de mágoa e res-
sentimento nas bases políticas. No momento 
em que você ajuda a eleger um governador, 
como nós ajudamos em 2014, acreditamos 
que tínhamos direito de ter pelos menos um 
ou dois companheiros como secretários ou 
diretor de órgão e participar da adminis-
tração. E isso o Pedro nunca permitiu, ele 
concentrou toda a força política nele e algu-
ma coisinha em termos do PSDB, partido 
dele, no PSD do ex-vice-governador Carlos 
Fávaro e do PP, o partido do Blairo Maggi. 
Nós não tivemos nada, não havia por que 
continuar a querer ser força secundária em 
um projeto de governo como o do Pedro.

CMT: Quando exatamente começou 
esse afastamento oficial?

J.C.:  Foi ano passado, depois que houve 
um encontro na casa dele, uma feijoada que 
ele fez.  Pedro comunicou que era candidato 
à reeleição e também disse que o Fávaro es-
tava certo como o seu vice e os dois senado-
res seriam o Blairo Maggi e a segunda vaga 
seria do Nilson Leitão.  E ainda disse que o 
Jayme Campos e o DEM se virassem para 
conseguir uma “suplência” ou algo assim. 
Um partido aliado dele de primeira ordem 
ser reduzido a uma suplência. E nós já está-
vamos no entendimento com Fabio Garcia 
e todo esse pessoal para vir para o partido, 
foi sinal que ele não fazia tanta questão de 
nosso apoio na sua possível reeleição. 

CMT: A que o senhor atribui tanta atra-
ção dos políticos para se filiarem ao DEM?

J.C.: Foi um dos partidos menos sujos 
na estrutura na política brasileira. Nós 

É

não tivemos, graças a Deus, envolvimento 
nesses escândalos de Lava Jato, Petrolão, 
Mensalão. Nos últimos dez anos petistas e 
dilmistas, houve muita corrupção enlame-
ando muitos partidos. Até o PSDB que era 
de oposição tem vários líderes enlameados 
com a corrupção do último governo. Aqui 
em Mato Grosso também, as lideranças do 
DEM não estão envolvidas no processo de 
corrupção do Silval Barbosa da Ararath e 
Rêmora e todos esses processos. O único é o 
deputado (Mauro) Savi, que é recém-filiado 
que trouxe essa carga pesada, porém suas 
ações não foram feitas enquanto filiado ao 
DEM. Logo, hoje somos um partido bom 
moralmente para receber filiações. Não vou 
dizer que todo mundo é virgem imaculada, 
mas perto do que houve aí o DEM saiu-se 

muito bem. Além disso, te-
mos dois nomes fortes que 
são o Jayme Campos e o 
Mauro Mendes. 

CMT: Como foi essa de-
cisão entre Jayme e Mauro 
para governo?

J.C.: Fizemos duas pes-
quisas e os melhores quadros 
para a disputa são os de Mau-
ro para governo e Jayme para 
o Senado. 

CMT: O senhor tem mui-
ta experiência na máquina 
pública. Qual avaliação faz 
do governo Pedro Taques?

J.C.: Faltou valorizar os 
companheiros. Pedro se iso-
lou muito também, é um 

governo absolutista. Começou o isolamento 
bem logo após a eleição, imediatamente ele 
fez uma reunião e comunicou aos partidos 
que o apoiaram que não iria querer nenhum 
deles na formação de seu secretariado. 
Lançou um secretariado exclusivamente 
de gente nova, tecnocratas e sem experi-
ência administrativa. Acabou dando nessa 
descontinuidade administrativa. Um dos 
grandes erros do governo Pedro Taques 
foi essa mudança contínua de secretários. 
Nesses três anos e meio de governo ele já 
mudou 33 secretários.  É muita gente. Dá 
uma média de 11 secretários por ano.  A Casa 
Civil, nem se fala, está no quinto secretário. 
A Secretaria de Saúde, até já perdi a conta, 
é a pasta mais grave.

CMT: Uma das grandes críticas ao go-
verno Pedro Taques é esse grande número 
de pessoas sem experiência de governo. O 
senhor concorda?

J.C.:  Não tem gestão. Ele mesmo é 
fraco, pois não é do ramo.  Ele é da área 
do Ministério Público, mais experiente em 
representar, vem da área repressiva e não da 
área construtiva.  Passou esses anos todos só 
olhando pelo retrovisor e vendo o que Silval 
Barbosa fez e aprontou o que aconteceu 
no passado, e esqueceu-se que governar é 
avançar, é modificar, é melhorar.  Tem muita 
verba parada, falta terminar o Veículo Leve 
sobre Trilhos, o Hospital Universitário e o 
Rodoanel. Passou o tempo e não fez nada 
disso.

CMT: O senhor foi senador, governa-
dor, deputado e esteve em várias áreas do 
Legislativo e Executivo, foi conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado. Qual seria o 
cargo mais complexo dessas esferas?

J.C.: Sim, fui quase tudo, deputado, 
prefeito, governador, são 37 anos de carreira 
pública. Acredito que ser prefeito é o mais 
difícil. A população cobra diretamente, pois 

Por Juliana Arini

JÚLIO CAMPOS

 “O DEM quer chegar ao poder”

você está na base, em contato frente a frente 
com o povo. Ainda mais eu que fui prefeito 
de um município como Várzea Grande na 
década de 1970, que tinha muita dificul-
dade de recurso. E eu modernizei a cidade 
apesar disso. E olha que eu fui prefeito com 
25 anos, e muito jovem já tinha sido líder 
estudantil, presidente de grêmio e diretório 
acadêmico, já tinha experiência política.  

CMT: Como foi essa modernização de 
Várzea Grande?

J.C.: Eu montei uma equipe de assesso-
res. Consegui apoio do governador da época, 
o saudoso José Fragelli, e pedi para que ele 
me cedesse os melhores técnicos. Montei 
uma equipe com técnicos cedidos pelo go-
verno (e pagos por ele) e transformei Várzea 
Grande, que era uma cidade-dormitório, em 
uma cidade industrial. Através de incentivo 
fiscal, trouxe Sadia Oeste, Coca-Cola, indús-
trias madeireiras e levei todas as empresas 
comerciais para Avenida da FEB que eu 
dupliquei. Eu era muito habilidoso e sempre 
me entrosava muito com os governadores, e 
isso ajudava muito.  Assim fui considerado 
um prefeito revolucionários, o 
que me levou para o Legisla-
tivo e depois para o governo.  
Fiz quase 2.500 quilômetros 
de asfalto em dois anos de 
governo e incentivei os sulistas 
para ocuparem o interior. 

CMT: Foi o senhor o 
‘culpado’ por trazer o Blairo 
Maggi para cá? 

J.C.: Foi mesmo (risos). 
Mas foi assim: com a constru-
ção da hidrelétrica de Itaipu, 
houve uma desapropriação 
muito grande entre os proprie-
tários rurais no Oeste do Sul 
do país e muita gente recebeu 
indenização, mas perdeu as 
terras. Eu fui lá convidar esse 
povo que estava capitalizado, 
que tinha estrutura e experiência montada 
em termos de agricultura, para vir para cá. 
Eles falavam em soja e aqui ninguém sabia 
o que era isso. Criei incentivos de terras 
e financiamento do Banco do Brasil, do 
Estado de Mato Grosso e até dos privados, 
via Banco Bamerindus, por exemplo. O 
Bemat (Banco do Estado) tinha uma car-
teira de crédito rural muito forte.  Depois 
aproveitei que consegui visibilidade com o 
presidente da República (João Figueiredo) 
e fiz um programa habitacional criando o 
CPA, Santa Amália e um monte de novos 
loteamentos. 

CMT: O senhor foi um prefeito e um 
governador jovem. Como explica essa ca-
pacidade de realizar projetos complexos em 
quatro anos, se hoje não conseguem nem 
terminar um asfaltamento...

J.C.: Equipe bem formada. quando fui 
eleito prefeito, fui à Universidade Federal 
de Mato Grosso e chamei alguns técnicos, 
como Gabriel Novis e Edson Miranda, e 
criamos um plano de governo. Até o meu 
discurso de posse de prefeito já falava de 
coisas modernas, em 1973, eu já falava da 
conexão entre Várzea Grande com Nova 
Iorque. Olha só isso, hoje, como eram as 
coisas. Eu sempre gostei de conversar com 
pessoas mais inteligentes do que eu e tive 
a humildade de escutar. Tanto que saí da 
prefeitura de Várzea Grande pré-candidato 
ao governo, mas não tinha idade para isso, 
pois estava com menos de 35 anos, daí fui 
para Brasília como deputado federal mais 
votado da história, com 21% dos votos.

CMT:  Sobre votação. O senhor acredita 
que essa saída de Blairo Maggi da cena 
política tira voto e afetará a reeleição de 
Pedro Taques? 

J.C.: Vai ter uma dificuldade maior. E 
outra: mesmo se Blairo estivesse na política, 
a candidatura do Mauro complica, pois am-
bos são muito próximos e isso deixa Maggi 
neutro. Seria difícil ele (Blairo) entrar no 
palanque contra (Mauro), ainda mais que o 
(Adilton) Sachetti é compadre dele. 

CMT: A proposta da chapa Mauro 
Mendes para governo e Otaviano Pivetta 
como vice não assusta um pouco, já que 
essa chapa perdeu para prefeito de Cuiabá 
em 2008 e para governo em 2010?

J.C.: Em 2010 foi simbólico, Mauro e 
Pivetta disputaram o governo e com Pedro 
Taques para Senado. Elegeram o Taques 
e perderam a eleição, mas isso foi porque 
o Wilson Santos tirou 17% dos votos e 
polarizou o cenário.  Mas hoje os tempos 
são outros. Tem gente que tem superstição, 
eu acho que o momento é muito favorável 
para o Mauro, primeiro porque ele mudou 

de partido. Saiu de um partido 
bem representado, mas que não 
tinha base de apoio. Segundo, 
porque o Mauro vai disputar 
com um governador com um ín-
dice de desgaste muito grande. 
As pesquisas mostram o índice 
de rejeição do Pedro Taques 
superior a 40%.

CMT: O senhor acha pos-
sível ele se reeleger com esses 
números? 

J.C.: Nenhum cientista po-
lítico afirma que uma pessoa 
com índice de rejeição acima de 
25% a 30% consegue se reele-
ger. Se você tiver uma rejeição 
de 30%, você já entra em uma 
possiblidade de que de cada 100 
eleitores 30 te rejeitam e assim 

só resta disputar o voto de 70. É muito pouco 
para a porcentagem eleitoral. A rejeição tem 
que ser menor. Um caso recente foi do Aécio 
Neves, que decidiu esta semana disputar a 
Câmara Federal, porque embora na pesquisa 
ele estivesse com 21 e Dilma Rousseff com 
24 para o Senado Federal, o índice de rejei-
ção dele é muito grande em Minas Gerais, 
logo ele optou por sair para deputado. 

CMT:  Existe alguma chance de o DEM 
compor com o MDB em uma chapa para 
o governo?

J.C.: Se houver segundo turno em Mato 
Grosso. Se sair quatro ou cinco candidatos é 
quase certo que haverá segundo turno, pois 
não temos nenhum supercandidato.  Nesse 
caso, a tendência natural é os partidos de 
oposição se unirem contra o governo atual.  
O normal será Wellington e Mauro unirem 
forças, talvez até o PSOL, o procurador 
Mauro, em um projeto novo de governo.

CMT: E o senhor? Vai sair candidato a 
deputado estadual?

J.C.: Meu nome está em discussão no 
partido, mas estou com um problema de 
ordem familiar. As minhas filhas são contra, 
por conta da minha saúde. Acabei de ganhar 
a bênção, que foi o sucesso do transplante 
bem-sucedido. Elas questionam a razão de 
voltar a ter uma vida estressante e são contra. 
Mas ainda não decidi. Segundo uma pesqui-
sa, encomendada pelo prefeito Emanuel para 
sondar a receptividade do filho dele, para 
estadual aqui em Cuiabá melhores nomes 
são Júlio Campos e Janaina Riva.

“faltou valorizar 
os companheiros. 
pedro se isolou 
muito também, 
é um governo 
absolutista. 
Começou o 

isolamento bem 
logo após a 

eleição”

 “passou esses 
anos todos só 
olhando pelo 
retrovisor e 
vendo o que 

Silval Barbosa 
fez e aprontou  
e esqueceu-se 
que governar 
é avançar, é 
modificar, é 
melhorar”



CIRCUITOMATOGROSSO - CUIABÁ, 12 A 18 DE JULHO DE 2018

José Lucas Salvani

Ciranda de Crioula enaltece mulher negra
Programação se estende até julho com exposições, saraus e oficinas

NO MISC

partir desta sexta-feira (13), 
até o fim de julho, o Museu 
da Imagem e do Som de Cuia-
bá “Lázaro Pappazian” (Misc) 

abre as portas para a nona edição da Ci-
randa de Crioula. Tendo como tema “Tere-
zas”, a edição enaltece a figura da mulher 
negra com uma programação recheada 
envolvendo exposições, rodas de conver-
sa, saraus e oficinas. A entrada é gratuita.

“O Ciranda sempre, quando faz esses 
atos de cirandar, é sempre em espaços 
públicos, já tivemos vários (...). Sempre é 
uma dança onde você convida quem está 
próximo a integrar aquela roda, para ser 
uma coisa integrativa, que é uma coisa da 
comunidade afro. Essa coisa de colabo-
rar, do somar, do ajudar, do agregar, sabe? 
Um incentiva, um apoia, um faz e o outro 
ajuda”, explica Gilda Portela sobre o que 
há por trás das cirandas em entrevista ao 
Circuito Mato Grosso.

A nona edição da Ciranda de Criou-
la nasce com a vontade de enaltecer a 
mulher negra, trazendo, através da arte, 
grandes figuras ao longo da história, co-
memorando o Dia Internacional da Mu-
lher Negra Latino-Americana, que é cele-
brado no dia 25. O tema “Terezas” remete 
à líder quilombola do século XVII Tereza 
de Benguela e comemora também o Dia 
Nacional de Tereza de Benguela e da Mu-
lher Negra, também celebrado no dia 25.

Promover as cirandas é sinônimo de 
promover a igualdade. “A gente compre-
ende que a ciranda, como a religiosidade 
– tanto aqui quanto na África, você tem 
essa circularidade em que nos encon-
tramos em um mesmo patamar. Quando 
você está ali, o respeito é mútuo e ali você 
se torna igual [ao outro]”, defende Cristó-
vão Luís Gonçalves da Silva (Cris do Pan-
deiro), coordenador do Misc.

A

Tereza de Benguela 

Além de celebrar a cultura negra e promo-
ver igualdade, a Ciranda tem como objetivo 
demarcar território e principalmente empo-
derar a própria comunidade. Muitos negros 
em resposta à sociedade repressora 
tendem a negar suas próprias 
origens, negando aquilo 
que são. Com a Ciranda, 
é possível se reencon-
trar, se identificar como 
pertencente a essa co-
munidade e sentir or-
gulho disso.

Programação

Entre os dias 13 e 
30 de julho, o públi-
co pode contar com a 
exposição das artistas 
Gilda Portella, Meg 
Marinho e Paty Wolf. A 
mostra “De Benguela, 
de Cuiabá, do mundo, 
Terezas” traz a figura 
da mulher negra “que 
reflete o que ela é e o que 
ela pode ser”, como aponta 
Paty em entrevista. Ainda e somen-
te no dia 13, a partir das 19h, serão reali-
zadas oficinas de dança afro e turbantes aos 
interessados.

No dia 21, entre 16h e 21h, a programação 
é extensa, antecipando a comemoração do Dia 
Internacional da Mulher Negra Latino-Ameri-
cana e Caribenha e do Dia Nacional de Tereza 
de Benguela e da Mulher Negra. Apresentação 
de afoxé, pintura ao vivo de quadros, sarau, 
cântico e dança sagrada, e também roda de ca-
poeira, são algumas das várias atividades pre-
vistas para o dia.

Por fim, no dia 25 de julho, às 19h, acontece 
a exposição das fotografias de Isla de Castro e 
João Almeida de “Ciranda e Terezas Cuiabanas”. 
A programação completa você pode encontrar 
na página do Facebook “Ciranda de Crioula”.

Brasileira ou africana, não se sabe ao certo, muito menos sua idade, 
mas Tereza de Benguela foi uma importante líder para o Quilombo de 
Quariterê durante o XVII no Vale do Guaporé, no Mato Grosso (atual Vila 
Bela da Santíssima Trindade). A Rainha Tereza, como era conhecida na 
época, coordenou um forte aparato de defesa e articulou um parlamen-
to para que as decisões da comunidade pudessem ser tomadas.

A líder se tornou, com o passar dos anos, símbolo de resistência da 
mulher negra e sobrevive ao tempo como um dos grandes ícones para a 
comunidade. No Brasil, Tereza se tornou a figura representativa do Dia 
Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemo-
rado no dia 25 de julho. Em 2014, foi oficializado também Dia Nacional 
de Tereza de Benguela e da Mulher Negra.
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FUTEBOL AMERICANO

MT e Uruguai se enfrentam em amistoso
Um estado brasileiro confrontará uma nação sul-americana na Arena Pantanal

Da Redação

 Arena Governador José 
Fragelli, a Arena Pan-
tanal, será palco da 1ª 
edição do Mato Grosso 
Bowl, um amistoso in-

ternacional de futebol americano entre 
duas seleções, os melhores talentos 
do Estado contra os melhores do Uru-
guai, no dia 21 de julho, às 
18h, em Cuiabá. 

Os organizadores fa-
zem previsões otimistas 
e um investimento de R$ 
100 mil, com a geração de 
40 empregos diretos e ex-
pectativa de público de 10 
mil pessoas.

Para o presidente da 
Federação Mato-grossense de Fute-
bol Americano (FMTFA), Paulo Ce-
sar Machado, o esporte tem a força 
de transformar a sociedade. Segun-
do ele, começa pela educação, passa 
pela saúde, economia e segurança pú-
blica. É uma ferramenta de controle 
social que influencia o comportamen-
to humano.

“Países que investem continua-
damente no esporte conseguem am-
pliam seus resultados em educação, 
mitigam gastos com saúde pública, 
ganham com qualidade de vida e 
longevidade, fortalecem a economia 
e reduzem índices de criminalidade. 
Esse é o caminho para metamorfose-
ar um país que necessita de espírito 
esportivo, que nada mais é do que a 
prática da ética”, diz Machado.

Conforme o presidente da FM-
TFA, é de conhecimento científico e 
empírico que o esporte é o principal 
fator de aumento da frequência es-

A
colar e de redução da evasão escolar. 
Instituições de ensino e projetos so-
ciais com atividades esportivas pos-
suem índices mais altos de assiduida-
de do aluno. E eventos fazem parte da 
estratégia para atraí-los e mantê-los 
nesse estilo de vida saudável.

Histórico seleções
A primeira formação da seleção 

mato-grossense de futebol america-
no aconteceu há quase 10 anos, para 

disputar o 1° Torneio de 
Seleções, entre 18 e 20 de 
abril de 2009, em Soroca-
ba (SP). Naquele tempo, 
o plantel era composto 
praticamente só por atle-
tas do Cuiabá Arsenal. 
Foram  três partidas, com 
uma vitória sobre a sele-
ção da Paraíba, uma der-

rota para a do Rio de Janeiro e outra 
para a de São Paulo.

No ano seguinte, os mato-grossen-
ses se agruparam mais uma vez para 
competir no 2° Torneio de Seleções, 
em abril de 2010, em Curitiba (PR). 
Por conta da logística, o desafio foi 
ainda maior, pois fizeram três jogos, 
com média de três horas cada, em 
24 horas. Foram três partidas e três 
derrotas. Perderam para a seleção do 
Paraná, novamente para São Paulo e 
para a de Santa Catarina.

A seleção uruguaia é mais antiga e 
tem maior histórico. Começaram em 
2005 e fizeram o total de 16 confron-
tos (em 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 
2011, 2012, 2014, 2016 e 2017). Com 
oito vitórias e oito derrotas. E tendo 
como principais adversários as sele-
ções da Argentina, do Chile e do Bra-
sil e também jogaram contra clubes 
de outros países. E a primeira partida 
de 2018 será em Cuiabá.

Comissão Técnica
A comissão técnica mato-gros-

sense será formada por dez membros: 
Na defesa, William Fernando Teza 
(coordenador de defesa) e Eduardo 
Narvaes (auxiliar de defesa), Rafael 
Teodoro (auxiliar) e Wesley Santos 
(auxiliar); No ataque, Victor Cohen 
(coordenador de ataque) e André 
Renck (auxiliar de ataque), Michael 
Douglas Klitzke (auxiliar) e Giovan-
ni Trevisan (auxiliar); Nos times es-
peciais, Lucas Gabriel Schneider (co-
ordenador de special teams); E a vaga 
para técnico principal (head coach) 
aguarda confirmação do convidado.

A comissão técnica uruguaia é 
formada por seis integrantes: Gonça-
lo Techera (técnico principal), Martin 
Djambolakdjian (treinador de linha 
de ataque), Felipe Poggio (treinador 
de recebedores), Fernando Medeiros 

(coordenador de defesa), Pablo Do-
minguez (treinador de defensive ba-
cks) e Aldo Fierro (treinador de cor-
redores e times especiais). O capitão 
é Walter Hernández.

Atrações e ingressos
O Mato Grosso Bowl terá os 

shows dos mascotes do Sorriso Hor-
nets (ZumZum) e do Sinop Coyotes 
(Zé Coio), DJ, apresentações cultu-
rais e uma banda regional. E é um 
evento organizado pela Federação 
Mato-grossense de Futebol Ameri-
cano (FMTFA) com apoio da Liga 
Uruguaia de Futebol Americano 
(Lufa) e da Secretaria Adjunta de 
Esporte e Lazer de Mato Grosso 
(Sael-MT).

“Para nós é importante jogar 
contra adversários diferentes. É uma 
maneira de continuar a crescer. Te-

mos um núcleo unido que tem fun-
cionado por anos e este será um bom 
desafio. Nos motiva enfrentar uma 
seleção que tem jogadores da Copa 
do Mundo de Futebol Americano, 
como Igor Mota e Andrei Vargas. 
E jogar na Arena Pantanal será uma 
oportunidade única”, disse o capitão 
da seleção uruguaia e presidente da 
Lufa, Walter Hernández.

Os ingressos são comercializa-
dos por R$ 5 (meia) e R$ 10 (intei-
ra) no setor Leste Superior da Arena 
Pantanal e R$ 20 (meia) e R$ 40 (in-
teira) no Leste Inferior. Disponíveis 
em pontos de vendas nas livrarias 
Janina e na Doctor Feet Goiabeiras 
e por meio do site MT Ingressos 
(https://www.guicheweb.com.br/
evento/8410). Mais informações no 
Facebook da FMTFA (https://www.
facebook.com/FMTFA/).
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SOB SUSPEITA

Jogo do Bicho continua a todo vapor
A polícia chegou ao local após denúncia de uma possível central de clonagem de cartões de crédito

Por Jefferson Oliveira

Gerência de Combate ao Crime 
Organizado (GCCO) realizou na 
tarde de terça-feira (10) a prisão 
de quatro pessoas envolvidas 
com o jogo do bicho em Cuiabá. 
Além da detenção dos quatros 

suspeitos, os policiais apreenderam 48 máqui-
nas usadas nas apostas e diversos aparelhos de 
cartões de crédito.

De acordo com a GCCO, o que chamou a 
atenção no material apreendido foi a citação 
dos nomes de João Arcanjo Ribeiro Filho e de 
sua ex-esposa, Silvia Chirata Arcanjo Ribeiro. 
Os policiais chegaram até ao local após uma 
denúncia anônima que apontava uma central 
que realizava a clonagem de cartões de crédito. 

O local das apreensões foi em três pontos 
diferentes da capital: o Mercado Municipal, o 
Jardim Umuarama e no bairro Dom Aquino. 
Nenhum apostador foi localizado. O delegado 
interino da GCCO Luiz Henrique Damasceno 
explicou que os nomes e as anotações estão 
sendo investigados e não se pode ainda apon-
tar qual é realmente há ligação de Arcanjo 
com os jogos.

Segundo a polícia, as denúncias em relação 
ao jogo do bicho aumentaram desde a saída de 
Arcanjo da cadeia, em fevereiro de 2017.  

Ligação de Arcanjo com o jogo do bicho
Em entrevista ao Circuito Mato Grosso, 

em junho deste ano, o delegado Adriano Pe-
ralta revelou que o jogo do bicho reinou no 
estado por duas décadas. “O Estado de Mato 
Grosso era dominado pelo jogo do bicho, que 
acontecia no nome da empresa Colibri. A po-
lícia, os poderes, as eleições passavam pelo 
jogo do bicho. O jogo do bicho atuava no 
Estado todo, principalmente na capital, onde 
existiam bancas espalhadas por tudo quanto é 
lado”, revelou.

“Era uma coisa institucionalizada, era 
quem controlava o Estado. Então você tinha 
que estar vinculado àquelas ordens que vi-
nham de cima e de pessoas que recebiam di-
nheiro a mando do jogo do bicho”, completou.

A
O que é
O jogo do bicho é uma bolsa ilegal de 

apostas em números que representam animais. 
Foi inventado em 1892 pelo barão João Batis-
ta Viana Drummond, fundador do Jardim Zo-
ológico do Rio de Janeiro, em Vila Isabel, Rio 
de Janeiro, Brasil.

A prática é considerada uma contravenção 
no Brasil, de acordo com o artigo 58 da Lei 
de Contravenções Penais (Decreto-lei 3 688, 
de 3 de outubro de 1941). As pessoas que o 
exploram são passíveis de prisão e multa e os 
apostadores são passíveis de multa.

Mesmo com a proibição, o jogo do bicho 
continua a ser praticado em larga escala nas 
ruas das principais cidades do Brasil. Em 
Mato Grosso quem detinha os direitos e co-
mandava as operações de Jogo do Bicho, era 
o ex-comendador, João Arcanjo Ribeiro, que 
foi preso em 2003, na Operação Arca de Noé.

Com o mandatário afastado da cena por 15 
anos, os jogos continuaram de forma camufla-
da e a Polícia Civil, por meio de denúncias e 
investigações, constantemente prendia aposta-
dores, máquinas e dinheiros referentes à práti-
ca ilegal dos jogos.

Acusado de liderar o crime organizado em 
Cuiabá durante quase três décadas, João Ar-
canjo foi preso em 2008, quando estava fora-
gido no Uruguai. Pesam contra ele acusações 
de assassinato, comandar o jogo ilegal (jogo 
do bicho e máquinas de caça-níqueis), evasão 
de divisas, formação de quadrilha, entre ou-
tros crimes que juntos acumulam uma pena de 
82 anos de prisão.

Outras prisões
Em agosto de 2017, a Polícia Militar rece-

beu uma denúncia anônima que levou à prisão 
de um homem de 58 anos, na Praça da Repú-
blica, região central de Cuiabá, com materiais 
de apostas de jogo do bicho.

A polícia, de posse das informações, con-
seguiu localizar o suspeito com as caracte-
rísticas repassadas. Ao ser abordado, com o 
acusado os militares encontraram uma sacola 
com diversas cartelas de jogo de azar, além da 
quantia de R$ 2,9 mil em cheques e dinheiro.

Diante do flagrante, o suspeito foi condu-
zido ao Cisc do bairro Planalto para serem to-
madas as medidas cabíveis.

No mês de setembro cinco pontos de apos-
tas do jogo do bicho no município de Rosário 
Oeste (128 km de Cuiabá) foram desarticu-
lados pela Polícia Judiciária Civil. No total, 
cinco pessoas foram conduzidas, três delas 
acusadas de promover a contravenção penal.

A operação denominada “Bicho Legal” foi 
voltada a combater a modalidade do jogo feita 
com máquinas de cartão de crédito. A Polícia 
Civil acredita que a central funciona em ou-
tro estado, possivelmente em Goiás. “Nesse 
jogo do bicho, as apostas são feitas eletroni-
camente. Conseguimos fechar cinco pontos 
na cidade, que estavam realizando essa con-
travenção penal”, disse o delegado Walter de 
Melo Fonseca. 

Durante a operação, os policiais apreen-
deram vários recibos de apostas em valores 
altos variando de R$ 500 a R$ 600,00.

De acordo com o delegado, a ação iniciou 
após policiais da Delegacia de Rosário Oeste 
receberem informações sobre pontos em que 
eram realizadas apostas de jogo do bicho. 
Com base na denúncia, a equipe de investi-
gadores saiu em diligências e em uma loja 
próxima à delegacia os policiais encontraram 
o suspeito de gerenciar o ponto de apostas.

No momento da abordagem, havia dois 
apostadores no local, sendo recolhida a má-
quina de apostas, assim como comprovantes 
de jogos feitos naquele ponto. Em seguida, 
os policiais seguiram para outro endereço, no 
bairro Santa Isabel, onde detiveram o segun-
do suspeito, que também estava registrando 
apostas de jogo do bicho.

Sabendo da ação da Polícia, o terceiro 
suspeito de promover a atividade ilícita com-
pareceu à Delegacia de Rosário Oeste para 
entregar a sua máquina de apostas. Os envol-
vidos assinaram Termo Circunstanciado de 
Ocorrência pela contravenção penal do jogo 
do bicho, no artigo 51 da Lei de Contraven-
ções Penais, e foram liberados.

Já em outubro, a Polícia Militar localizou 
uma casa de apostas de jogo do bicho, em 
uma lanchonete no Centro de Várzea Gran-
de. As apostas, segundo um dos homens deti-
dos, seria parte do esquema de João Arcanjo 
Ribeiro.

Os policiais foram até o local após denún-

m homem investigado por pelo 
menos oito estupros contra 
crianças foi preso em ação da 
Delegacia Especializada de De-
fesa da Criança e adolescente 

(Deddica), da Polícia Judiciária Civil na 
segunda-feira (9). Ele atacava as crianças 
de moto enquanto essas iam a caminho 
de escolas na capital.  o homem foi preso 
durante uma visita no Pronto-socorro de 
Cuiabá.

o suspeito, identificado como Cid Mauro 
da silva, 45 anos, foi interrogado na terça-
feira (10). Ele confessou a autoria de sete 
estupros – dos oito a ele atribuídos – e 
apontou com riqueza de detalhes suas 
ações criminosas.

“as vítimas eram levadas para a região 
da Ponte de Ferro, onde eram sexualmente 
violentadas e depois deixadas próximo às 
suas casas”, conforme consta em relatório 
policial.

na representação pela prisão do sus-
peito, o delegado titular da Deddica, Daniel 
Lemos Valente, justifica se tratar de um 
maníaco “que age de maneira cirúrgica, 
em uma mesma região geográfica [Grande 

U

MANÍACO

Polícia Civil prende estuprador de crianças 
Morada da serra: bairros Doutor Fábio, novo 
Paraíso, região do Barreiro Branco, próximo 
ao lixão], que elegia como vítimas crianças 
dos 7 aos 12 anos de idade em situação de 
vulnerabilidade e desacompanhadas dos 
responsáveis”.

Em algumas oportunidades, o suspeito 
oferecia para as crianças pequenas quantias 
em dinheiro ou presentes para que subissem 
em sua motocicleta, enquanto em outras usava 
de grave ameaça e até agressão física para que 
as vítimas seguissem com ele.

o acusado era procurado desde 2014, 
quando começou a fazer suas vítimas em 
Cuiabá, prosseguindo nos anos seguintes.

Em razão da idade precoce das vítimas e 
da dificuldade delas de apontar detalhes que 
auxiliassem os trabalhos de investigação, a 
identificação do suspeito foi dificultada. um 
retrato falado do estuprador chegou a ser di-
vulgado pela Polícia Civil, o que auxiliou nos 
trabalhos para futura identificação.

Em 2018, Cid Mauro agiu novamente. na 
ocasião, a vítima relatou que ele usava a 
camisa de uma empresa de turismo que fe-
chou as portas no ano passado. a equipe de 
investigadores da Deddica localizou a antiga 

cias de que uma lanchonete, na Avenida Couto 
Magalhães, estaria realizando jogos de azar. Ao 
chegar à lanchonete, a equipe encontrou o dono 
do estabelecimento, W.J.S., de 49 anos, que 
confirmou estar praticando o crime e disse estar 
disposto a ligar para o “fornecedor”.

Por telefone, o homem disse que iria ao 
local conversar com a Polícia Militar. Porém, 
enviou um funcionário. O dono da lanchone-
te ainda disse que o jogo que ele realizava é 
parte dos esquemas de João Arcanjo Ribeiro, 
que na época estava preso no Centro de Cus-
tódia da Capital. Os dois foram encaminha-
dos à Central de Flagrantes de Várzea Gran-
de. O “fornecedor” ainda não foi encontrado.

No mês seguinte, Polícia Judiciária Civil 
efetuou a detenção de duas pessoas e apreen-
são de sete máquinas do jogo do bicho, que 
eram usadas em apostas em municípios da 
Baixada Cuiabana. A operação denominada 
“Bicho Legal 2” foi realizada no município 
de Rosário Oeste.

Uma denúncia referente a um veículo 
escuro, com pessoas que estavam na cidade 
promovendo apostas ilegais do jogo do bi-
cho, chegou à Delegacia da Polícia.

“A gente recebeu informação e acabou fa-
zendo a interceptação do veículo, com duas 
pessoas, que estavam com sete máquinas, 
todas para atender os pontos do jogo do bi-
cho na região. Foi apreendido folder relativo 
à prática ilegal de uma empresa do Estado 
de Goiás”, disse o delegado Walter de Melo 
Fonseca Junior.

Dentro do veículo foram encontrados: 
sete máquinas eletrônicas de apostas, duas 
baterias de cartão, 12 tabelas do jogo do bi-
cho, um cartão pequeno, três carregadores, 
117 bobinas de papel para as máquinas, cin-
co chips telefônicos, 32 fichas de cadastro de 
pontos do jogo do bicho, 17 tabelas de jogo e 
pouco mais de R$ 550,00.

O delegado informou que as duas pessoas, 
de 27 e 25 anos, responderam a termo circuns-
tanciado de ocorrência (TCO) de contravenção 
penal do jogo do bicho e foram liberadas.

“Vamos continuar as investigações para 
identificar a origem das máquinas, que estavam 
guarnecendo pontos em Rosário Oeste, Janga-
da e Acorizal. Eles distribuíam folder e faziam 
até marketing do negócio. Isso é algo complexo 
que está se alastrando pelo Estado”, destacou o 
delegado na época da operação.

proprietária, que forneceu a lista dos funcio-
nários do estabelecimento, possibilitando a 
qualificação do estuprador.

Foram localizadas e apreendidas em posse 
do suspeito a camiseta da empresa de turismo, 
bem como a motocicleta titan Preta utilizada 
por ele para abordar as vítimas. Cid Mauro 
foi encaminhado para audiência de custódia 
e a prisão temporária foi convertida em pre-
ventiva.

o suspeito tinha outros dois mandados de 
prisão em aberto na cidade de Campo Grande 
(Ms), os dois por estupro, sendo um deles 

contra uma vítima criança.

Mais vítimas
Em razão da potencialidade criminosa do 

investigado, de acordo com o delegado Da-
niel Lemos Valente, o apelo é para que pais 
que tiveram filhos vítimas de outros delitos 
sexuais na região metropolitana entrem em 
contato com a Deddica. a Delegacia Especia-
lizada de Defesa dos Direitos da Criança e 
do adolescente está localizada na avenida 
Dante de oliveira, s/n, bairro Planalto, e o 
telefone de contato é o (65) 3901-5700.
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A P R E S E N T A :

GESTãO E ExPERIêNCIA A SERVIçO DO AGRONEGóCIO

Da Redação

Curso proporciona compreensão de exigências socioambientais e aplica ferramentas empresariais modernas à vida e produção no campo

tualmente várias relações de consu-
mo assumiram novas características 
através da evolução tecnológica, e 
por fim gerou o que conhecemos por 

comércio eletrônico/virtual ou e-commerce, 
que vem crescendo e se desenvolvendo a cada 
dia mais e mais, modificando o nosso modo 
de consumo e tornando o comércio acessível a 
todos os habitantes do planeta.

Esse tipo de comércio virtual tem se conso-
lidado e a cada dia tem ganhado o seu espaço 
definitivo na vida dos consumidores. Cada 
vez mais, os consumidores lançam mão desse 
recurso para pesquisar e realizar suas compras. 
isso se dá devido às grandes vantagens que 
essa modalidade de consumo oferece.

no início, o e-commerce era utilizado 
basicamente para vender bens tangíveis com 
valores modestos, como: livros, CDs e DVDs. 
Hoje, ele é utilizado para comercializar desde 
produtos que custam milhões, como iates, 
carros de luxo, barras de ouro, imóveis e man-
sões, até produtos que há pouco tempo eram 
inimagináveis pela sua incompatibilidade com 
esse tipo de comércio, como roupas, perfumes 
e alimentos, tudo com poucos cliques.

inegável, portanto, que o e-commerce já se 
incorporou à vida cotidiana do cidadão mun-
dial, contribuindo para o desenvolvimento de 
toda a economia do país.

o nosso Código de Defesa do Consumidor 
(CDC) não foi confeccionado tomando por base 
o comércio virtual, mas somente o comércio 
físico. todavia, o e-commerce nada mais é do 
que um reflexo de uma evolução do comércio 
físico, que nasceu das necessidades de se eli-
minar as barreiras físicas e alcançar o maior 
número de consumidores possível, e, como tal, 
deve se submeter aos ditames do CDC, 
que tutela todas as relações de consumo 
no nosso país e foi feito de forma, par-
cialmente, genérica, ou seja, não é uma 
lei obsoleta e que fica sem aplicação em 
pouco tempo por causa do surgimento 
de novas tecnologias.

Fato é que estamos vivendo uma 
nova realidade, decorrente da revolução 
digital, o que ensejou uma diversidade 
de novos comportamentos nas relações 
comerciais, e é por isso que a lei hoje 
deve ser feita de uma forma, parcial-

mente, genérica, para poder ter força com 
a evolução da sociedade. Do mesmo modo, 
as ações do Judiciário devem estar sempre 
sensíveis às mutações nos costumes e práticas 
sociais, para aplicar a lei ao caso concreto da 
melhor forma possível, e, consequentemente, 
evitar, ou ao menos diminuir, os prejuízos que 
possam ser causados por uma omissão legis-
lativa involuntária.

Como qualquer relação comercial, o comér-
cio virtual deve ser harmonioso e se enquadrar 
nas exigências do CDC, especialmente no uso da 
boa-fé e da confiança. Entretanto, apesar de o 
comércio eletrônico ter trazido uma infinidade 
de avanços e benefícios para todos, também 
deu ensejo a uma horda de novas ameaças, 
agora intangíveis, contudo com o mesmo poder 
lesivo de outros crimes praticados contra os 
consumidores fisicamente.

É crescente o número de fraudes e ilicitudes 
sendo praticados no meio eletrônico, incluindo 
as relações de comércio virtual, como, por 
exemplo, inexistência do vendedor, falta de 
entrega do produto, emissão de nota fiscal falsa, 
vírus etc., o que vem abarrotando o Judiciário 
com várias lides de reparação Civil, pois a 
tarefa de coordenar e harmonizar as relações 
sociais conflitantes é do Poder Judiciário, que 
deve buscar em cada lide a preservação dos va-
lores humanos com o menor sacrifício possível.

De qualquer forma, todo cuidado é pouco. 
temos que ficar atentos aos desrespeitos que 
ocorrem nas relações de consumo virtuais 
das quais participamos, e, assim, nos prevenir 
de aborrecimentos e prejuízos desnecessá-
rios. Para tanto, é necessário que estejamos 
conscientes dos nossos direitos e deveres nas 
relações de consumo virtuais.

O Direito e o Comércio Eletrônico

ARTIGO

 Estado de Mato Grosso é co-
nhecido mundialmente como 
o celeiro do Brasil e destaque 
nacional na produção agrícola. 
Dessa forma, profissionais na 
área do agronegócio vêm sendo 

cada vez mais requisitados. 
Pensando nisso, o IBMEC e o Damásio 

Educacional oferecem três cursos de pós-gra-
duação MBA online, proporcionando ao aluno 
compreensão das exigências socioambientais, 
bem como das dinâmicas variadas no campo 
da produção de energia no agronegócio, além 
de formação multidisciplinar no uso de ferra-
mentas empresariais modernas aplicadas ao 
agronegócio e consolidação da teoria e prática 
do que há de mais atual no campo do Direito 
Agrário e Ambiental.

O curso oferece a liberdade para organizar 
sua agenda, decidindo os horários mais conve-
nientes para estudar e adquirindo habilidades e 
competências valorizadas pelo mercado como 
concentração, disciplina, autonomia e gestão 
do tempo.

O MBA em Sustentabilidade e Meio Am-
biente do Agronegócio é voltado a profissio-
nais que atuam diretamente no setor do agro-
negócio e/ou para aqueles que trabalham em 
fundações, agências governamentais, ONGs, 
entre outras organizações ligadas ao tema, 
contextualizando junto à produção agrícola e/
ou pecuária. A cadeia do agronegócio envolve 
dinâmicas variadas no campo da produção de 
energia. Assim, compreender o agronegócio 
a partir da produção, certificação e utilização 
das muitas formas de energia é um dos objeti-
vos do curso.

O MBA em Gestão do Agronegócio é vol-
tado para profissionais que atuam diretamente 

no setor, no dia a dia das fazendas, como também 
para empresas que fazem parte da cadeia produti-
va da área em uma perspectiva sistêmica: indústria 
de insumos, máquinas, cooperativas, agroindús-
tria, comércio e distribuição.

O objetivo do curso é capacitar o participante 
para o uso de ferramentas empresariais modernas 
de planejamento, controle, organização, direção 
e avaliação aplicadas ao agronegócio, unindo a 
habilidade de gestão à experiência a serviço do 
agronegócio.

O MBA em Direito Agrário e Ambiental é vol-
tado para profissionais que atuam diretamente no 
setor do agronegócio e/ou para aqueles profissio-
nais que trabalham em fundações, agências go-
vernamentais, ONGs, entre outras organizações 
ligadas ao tema da sustentabilidade e do meio am-
biente, e que desejam se especializar na área. 

O objetivo do curso é capacitar o aluno a in-
teragir e aplicar aquilo que há de mais atual no 
campo do Direito Agrário e Ambiental, unindo a 
habilidade de gestão à experiência a serviço do 
agronegócio.

Os programas de MBA Agro são cursos de es-
pecialização de alta aplicabilidade, que visam ao 
desenvolvimento gerencial de profissionais atuan-
tes da área de agronegócio no Brasil. A modali-
dade, ofertada em parceria com a Sociedade Na-
cional de Agricultura (SNA), traz a expertise da 
melhor escola de negócios do Brasil a serviço do 
conhecimento agro.

As avaliações são presenciais e o aluno pode 
escolher, dentre os 250 polos, o mais próximo. Es-
tude na instituição que é nota máxima no MEC. 

A melhor escola de negócios do Brasil, com 
quem mais entende de conhecimento AGRO. IB-
MEC, em parceria com SNA.

BeATricee KArLA 
LoPes éadvogada 
Civilista e 
Criminalista, pós-
graduada em Civil e 
Penal, Escritora de 
artigos Jurídicos, 
Membro imortal da 
academia de Letras 
da serra-Es.

O

DIREITOS DO CIDADÃO

s usuários de serviços públicos 
agora contam com um código de 
proteção e defesa dos seus direitos 
e deveres. isso porque entrou em vi-

gor o chamado Código de Defesa do usuário do 
serviço Público (CDu). a legislação estabelece 
normas básicas para a prestação de serviços 
públicos e para a participação dos cidadãos 
na administração pública direta e indireta, 
além de prever importantes instrumentos de 
controle social.

Publicada no Diário oficial de união em 27 
de junho do ano passado, a Lei 13.460 entra 
em vigor após 360 dias para união, estados, 
Distrito Federal e municípios com mais de 500 
mil habitantes. Para municípios entre 100 mil 
e 500 mil, a entrada em vigor ainda levará 
mais um tempo, após 540 dias a contar da 
sua publicação. E em 720 dias para municípios 
com menos de 100 mil habitantes.

o CDu é como o Código de Defesa do Con-
sumidor, que trata dos direitos e deveres dos 
cidadãos quando há relação de consumo com 
os prestadores de serviços. Mas, no caso do 
CDu, as regras valem para serviços prestados 
por órgãos públicos da administração pública 
direta e indireta, além de entidades e empre-
sas contratadas para a prestação de serviços 
aos cidadãos.

a medida estabelece, por exemplo, que 
os usuários desses serviços, tanto pessoas 
físicas quanto jurídicas, deverão ter o direito à 
acessibilidade e cortesia no atendimento, além 
da presunção da boa-fé. os próprios agentes 
públicos deverão autenticar documentos, à 
vista dos originais apresentados pelo usuário. 
Fica proibida a exigência de reconhecimento 
de firma, salvo em caso de dúvida de auten-
ticidade, assim como a exigência de nova 
prova sobre algum fato já comprovado em 

Código de Defesa do Usuário do 
Serviço Público entra em vigor
Por Andreia Verdélio / Agência Brasil

o
documentação válida.

os órgãos públicos também terão de edi-
tar e disponibilizar uma Carta de serviço ao 
usuário, com informações claras a respeito do 
serviço prestado, tempo de espera para atendi-
mento, prazo máximo e locais para reclamação, 
entre outros serviços.

controle social
Para garantir seus direitos, o usuário 

poderá apresentar manifestações sobre os 
serviços públicos nas ouvidorias dos órgãos 
ou entidades públicas, que deverão promover 
a mediação e conciliação com o usuário. a 
ouvidoria deverá encaminhar decisão ad-
ministrativa final ao usuário em até 30 dias, 
prorrogável de forma justificada uma única 
vez, por igual período.

o texto cria os conselhos de usuários para 
avaliar os serviços públicos prestados, como 
órgãos consultivos. Eles deverão acompanhar 
e propor melhorias para a prestação dos ser-
viços, além de avaliar a atuação do ouvidor. 
a escolha dos representantes será feita em 
processo aberto ao público e diferenciado por 
tipo de usuário a ser representado. Cada poder 
e esfera de governo deverá regulamentar a or-
ganização e funcionamento desses conselhos.

a legislação institui pesquisa de satisfação 
dos usuários para medir a qualidade dos ser-
viços prestados. a avaliação deverá ser feita, 
no mínimo, uma vez ao ano, e seu resultado 
deverá ser integralmente publicado na página 
do órgão ou entidade, incluindo o ranking das 
entidades com maior incidência de reclama-
ção dos usuários. os resultados servirão para 
reorientar e ajustar os serviços prestados.

o CDu mantém os deveres dos usuários 
dos serviços públicos, como agir com urba-
nidade e boa-fé, colaborar e prestar as infor-
mações pertinentes quando solicitadas, além 
de preservar as condições dos bens públicos.

A

IBMEC e Damásio oferecem 3 MBAs online
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CULTURA
Por Luiz Marchetti

Luiz Marchetti é cineasta 
cuiabano, mestre em 

design em arte midia, 
atuante na cultura de 

Mato Grosso e é careca.

CHICLETE IMAGINÁRIO

Convido a todos para a estreia do Filme ‘Chiclete 
Imaginário’ nesta terça 17 de julho às 19h30 no Cine 
Teatro Cuiabá. A sessão ‘Realizadores de Mato 

Grosso’ do projeto ‘Encontros com Cinema’ tem curadoria e 

organização de Diego Baraldi e Ana Maria Souza, e que nessa 
noite contam com a colaboração de Keiko Okamura e Carol 
Araújo (MT Cine). É uma oportunidade para assistir este 
trabalho de audiovisual na íntegra, como média-metragem 
com 40 minutos. Posteriormente o vídeo será reduzido para 
curta de 20 minutos e finalmente será lançado (até então 
inédito também) como vídeo-instalação para galeria de arte 
com múltiplas projeções simultâneas. Com minha direção 
e roteiro (Luiz Marchetti), este trabalho é uma adaptação 
de crônicas do escritor Eduardo Mahon. Elaborado com 
orçamento para equipamento somente para um dia e artistas 
recebendo cachês simbólicos ou como voluntários,  o filme foi 
gravado em sistema de imersão, feito todo em um único dia, 
desde cedinho até a madrugada, com fotografia de João Carlos 
Bertoli.  A edição, montagem e correção de cor entretanto 
levaram meses, a cargo de Isabelle Almeida e Isabela 
Padilha. Som direto com Isabelle Almeida e trilha sonora 
com Marcos Garbin. O compositor Ian Carvalho participa 
com duas músicas no filme. A Cenografia é de Douglas 
Perón, Maquiagem de Anny Karoliny, Figurino de Einstein 
Halking, Assistente de direção Caio Ribeiro e Assistente 
de fotografia Leonardo Sant’ana. O Elenco de apoio conta 
com Wanda Marchetti e Fernando Gabriel Colombiano. 
Na noite de estreia, o escritor Eduardo Mahon lançará no 
foyer do Cine Teatro dois livros: ‘Alegria’ e ‘O Homem 
Binário’. Após a projeção haverá um bate-papo comigo e os 

participantes do ‘Chiclete Imaginário’. Os ingressos custam 
preços simbólicos de 4,00 e 2,00. Estudantes da rede básica 
de escola pública não pagam. Compareçam! Classificação: 16 
anos. INFO: (65) 2129 3848 e 99635 3486

Confira seus trabalhos nos links abaixo.

De um modesto home studio em seu apartamento no bairro Miguel Sutil, o 
produtor musical Marcos Vinícius Garbin, artisticamente denominado “Sheipz”, 
abriu um portal entre Cuiabá e a capital mundial da música eletrônica: Berlim. 

Garbin iniciou como roqueiro em bandas por Nova Mutum (MT), com passagem por 
Chapecó (SC, aliás, é de “Chapecó” a origem do apelido – dado pelos amigos cuiabanos) 
e participou como tecladista em diversas bandas, autorais e covers. Sua carreira tem essa 
maturidade da experiência, prática de palco com diferentes grupos e repertórios. Em 2015, 
simultaneamente trabalhando como  publicitário e professor universitário, deu uma chance 
à música eletrônica. As primeiras produções, ainda na fase experimental, renderam um 
EP com seis músicas. Uma delas, intitulada ‘Bang!’, foi lançada pelo selo 4Beat Records, 
da Eslováquia, e entrou em uma coletânea chamada Various Artists - Ibiza Beach House 
Anthems, Vol. 1, disponível no streaming do Spotify. Após essa fase, produziu o single ‘The 
Night’, que no início de 2017 agradou a ninguém menos que o produtor musical alemão 
Jens Lissat, na época dono do selo Departament Records, especializado no estilo Deep 
House. O caminho até Berlim foi aparentemente simples: Marcos enviou a música a JL que 
resolveu lançar. Simultaneamente, outros dois produtores alemães remixaram e lançaram 
suas versões de ‘The Night’, que podem ser encontradas no Spotify, bem como a versão 
original (todas as principais produções de Sheipz estão disponíveis em seu perfil oficial de 
artista no Spotify, Deezer, Rdio e SoundCloud). Os feitos continuaram. Presente no mesmo 
EP da música ‘Bang!’, a música ‘Come On And Feel It’ caiu nas graças dos produtores do 

seriado ‘Me Chama de Bruna’, do canal Fox Play, de São Paulo. A série baseada na história 
da garota de programa Bruna Surfistinha foi ao ar com dois minutos de ‘Come On And 
Feel It’ trilhando cenas um tanto “quentes”. O licenciamento desses dois minutos de trilha 
sonora foi agenciado por uma empresa do Rio de Janeiro que trabalha com banco de áudios. 
Marcos cadastrou a música no site da empresa, através do qual os produtores da série a 
conheceram e escolheram. Outra importante ponta de ‘Come On And Feel It’ em televisão 
foi em um trecho curto de um seriado do Casseta & Planeta no canal Multishow. Mais um 
link com a capital alemã. No primeiro semestre de 2017, Sheipz encarou um desafio lançado 
nas redes sociais pelo Maestro Billy, que mora atualmente em Berlim. O ex-DJ do programa 
‘Caldeirão do Huck’ desafiou produtores musicais brasileiros a mandarem seus trabalhos 
para que ele escolhesse alguém para remixar uma música sua chamada ‘Caipirinha’. Sheipz 
foi o escolhido e recebeu do Maestro Billy a track aberta para ganhar a sua “versão mato-
grossense”. Se MB gostasse do resultado, o remix seria lançado oficialmente nas plataformas 
de streaming com divisão dos royalties. A versão foi feita, agradou e está desde junho de 2017 
disponível no Spotify do Maestro Billy, com o nome ‘Caipirinha (Sheipz Remix)’. Pouco 
depois a faixa entrou para a trilha sonora do game alemão de realidade virtual ‘Holodance’. 
Neste ano Sheipz lançou, de forma independente, o single ‘Aceleration’ e um remix da 
canção ‘Melô do Desespero’, do cantor e compositor Rogê Além, outro sulista radicado em 
Cuiabá. Com diversas outras produções engavetadas, Marcos prepara novos lançamentos 
ainda para este ano. APLAUSOS! INFO: (65) 99971 7999 

https://soundcloud.com/sheipz/tracks

https://open.spotify.com/track/2uB9uwdne8U-
C12VjOStlcR?si=eg-3ddLFT4WPZvJvNIfLNg

https://open.spotify.com/artist/1an3zwphih-
86Crej5cYN71?si=wSDfBiKLSwmTJScoCyFQhw



COMER BEM
Na Cuiabá das Lavras do Sutil, da lembra-

da Prainha toda a céu aberto, onde corriam as 
águas até o rio Cuiabá, o casal de poconeanos de 
nascimento Antônio Fábio Pinheiro (conhecido 
popularmente como Fabico) e a Srª Carmem 
Paz de Arruda Pinheiro adotou Cuiabá para 
aqui fixar a sua residência, aí na Rua São Bene-
dito, onde era devoto do glorioso São Benedito. 
Ambos prendados com os dotes culinários, re-
solveram abrir um pequeno empreendimento 
aí na Prainha na década de 1960, antes a sua 
referência tinha como apelido Morro do Uru-
bu, onde é instalada a Igreja Nossa Senhora do 
Bom Despacho. O casal Antônio e Carmem era 
responsável pelo café da Residência dos Gover-
nadores na administração do governador Pedro 
Pedrossian e Dona Maria Aparecida Pedrossian. 
Na época teve incentivo do Dr. Pedro Pedrossian 
e do prefeito de Cuiabá, Dr. Bento Lobo. Passou 
a funcionar como uma lanchonete e continua até 
hoje no mesmo local; um ambiente simples, mas 
de umas delícias inesquecíveis, onde até hoje 
é ponto de referência dos apreciadores da boa 
mesa cuiabana.                

SENHORA DA FÉ 
Da Rua dos Bandeirantes, da Rua Ricardo 

Franco, da Rua Sete de Setembro, do córrego da 
Prainha, da Ponte de João Gomes, do Largo do 
Rosário, ali ia a menina dos olhos verdes Enir 
Gonçalina da Silva Moreira para a Igreja Nossa 
Senhora do Rosário e São Benedito, se ajoelha-
va e recebia as bênçãos divinas. Enir Moreira, 
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filha de: Nympha Escolástico da Silva e de José 
Vitorino da Silveira (vulgo Zé Ceguinho), e seus 
irmãos Heloisa, Edna, Jurandir e Juracy, eram 
presenças obrigatórias na Santa Missa da Igreja 
do Rosário. Com seu gesto de bondade, foi toca-
da pelo glorioso São Benedito, para ser a sua rai-
nha 2017, cumpriu a cartilha do santo direitinho 
usando a sandália da humildade. No seu reinado 
como rainha e convívio com as cozinheiras, era 
da mais pura humildade. Ela deu uma repagina-
da na festa com uma inovação, não perdendo as 
raízes das nossas tradições. Eu sou testemunha 
da bondade infinita dessa serva de São Benedi-
to, sempre distribuindo alimentos para aqueles 
que têm fome e que se aproximavam das barra-
cas. Geralmente as pessoas que são tocadas por 
Deus são apontadas como espinhos; depois des-
sa tempestade, nasce a rosa do amor.    

ALMA CUIABANA   
Falar de ser de luz é deixar a marca de um 

passado encantador do bem e de uma beleza 
ímpar da doçura de servir o ser humano. Esta-
mos nos referindo a esta carioca de nascimento 
Regina Padilha Borbon Novis Neves que adotou 
Cuiabá como “Alma Cuiabana”, onde se tornou 
esposa do conceituado médico Gabriel Novis 
Neves. Dessa sólida união, tiveram três filhos: 
Mônica, Ricardo e Fernando Gabriel. Ela viveu 
Cuiabá como ninguém, amada e querida nos 
quatros costados da cuiabania. O casal Regina e 
Gabriel era um verdadeiro anfitrião da arte de 
bem receber na sua maravilhosa mansão ali na 
Rua Major Gama. Quem dizia isso eram os co-
lunistas sociais: Cesário de Almeida, Wanessa 
Oliveira e Jejé, esse trio de pioneiros da época. 
A minha convivência com Regina Novis era das 
mais fantásticas, me tratava carinhosamente de 
“Nego”, a sua fala sempre foi um grande incen-
tivo para a minha vida. Não poderia deixar de 
homenageá-la neste dia 4 de julho, se estivesse 
viva, completaria os seus 74 anos. Só sei dizer: 
quando a saudade apertar, procura no céu que 
lá estará Regina Novis Neves, a estrela mais bri-
lhante entre as demais.  
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Carlinhos é jornalista
e colunista social 
cultura@circuitomt.com.br

vem aí mais uma eleição. Dessa 
vez, mais enxuta. Mas talvez a 
mais emocionante eleição dos 
últimos tempos. Emocionante e 
acirrada. Porque pro brasileiro 
eleição é tipo um campeonato de 

futebol. Um Brasileiro de pontos corridos, dis-
putado ponto a ponto.

– Essa Manu até que é boazinha! – dispara 
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João Carlos Manteufel, 
Publicitário, cineasta, pai do 
João, da Maria e do Francisco.

E

A Copa não acabou

Flor.
– Também acho ela uma boa.
– Eu só não voto nela porque ela vai perder.
– Mas você não acabou de dizer que a Manu 

é boa?
– Se liga, xômano. Não vou jogar meu voto 

fora nem a pau.
Quantas e quantas vezes não escutamos 

essa mesma conversa? A gente disputa, tenta 
levar vantagem em tudo. Famosa Lei de Gér-
son acabou com este país. Deu no que deu. O 
primeiro na disputa está preso. O segundo é 
um déspota. O resto não sabe pra que lado vai. 
Os meus conterrâneos de idade irão se lem-
brar que está muito parecida com a eleição de 
89, em que o Collor foi eleito. Só tá faltando o 
Enéas.

– Amor. E você? Vai votar em quem?
– Ainda não sei. Tô esperando.
– Esperando o quê?
– Quem o Lula mandar, ou se for muito ruim, 

quem estiver em segundo.
– Uai e Manu?
– Se liga, Flor. Votar pra perder? Não vou 

jogar meu voto fora nem a pau.
A população quer e grita por mudança. 

Mas é difícil a gente mudar.



O grupo Cena Livre de Teatro existe desde 2016 e tornou-se um 
projeto de extensão da UFMT em 2017, coordenado pela profes-
sora Ana Maria Marques e orientação de Leosan Sampaio. É uma 
maneira de a UFMT também promover as artes cênicas de Mato 
Grosso.  Nos dias 11 e 12 (4ª e 5ª) os estudantes do curso realizam 
o primeiro Festival de Cenas Curtas às 19h30, nos dois dias, no 
Teatro Universitário. Integrante da Solta Companhia de Teatro, 
Benone Lopes é o diretor geral do espetáculo. Os ingressos podem 
ser trocados por um litro de leite e estarão disponíveis nas noites 
das apresentações, na bilheteria do teatro. INFO: (65) 98140 0911
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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

Em sua 5ª edição, o Festival ocorrerá entre os dias 13 e 15 de 
julho, na ORLA DO PORTO de Cuiabá, em comemoração ao Dia 
Mundial do Rock. Haverá oficinas, palestras sobre o segmento, 
além de Praça Gastronômica e feiras solidárias. Na sexta 13 de 
julho prestigie o show Egípcio – Tihuana; sábado 14, banda Plebe 
Rude e domingo 15 será Biquíni Cavadão.  Sempre iniciando às 18h. 

Segue na Casa do Parque esta exposição feita em forma de 
tributo a três falecidos artistas plásticos que dedicaram suas 
carreiras a Mato Grosso e que desaparecem pouco a pouco na me-
mória popular. A exposição conta com obras dos homenageados 
Nilson Pimenta, João Sebastião e Osvaldina Santos, além disso, 
apresenta fotografias, pinturas e esculturas de ex-alunos, amigos 
e parentes. É um grito de socorro pela nossa memória artística. 
Entrada franca. INFO: (65) 3365 4789 e 98116 8083 

FEStiVal Dia muNDial Do roCK  >

aÇÃo BENEFiCENtE >

Dia 25 de julho é o dia da 
Internacional da Mulher Negra 
Latino-Americana e Caribenha, em 
homenagem a Tereza de Benguela. 
Vamos todos comemorar durante 
semanas neste encontro de artes 
e artistas mato-grossenses, com 
exposições, oficinas, performances, 
sarau, artesanato, música e Roda 
das Terezas. De 13 a 30 de Julho 
no MISC – Museu da Imagem e do 
Som de Cuiabá.

A programação é enorme e 
incrível! Ligue ou acompanhe na 
página do facebook. Evento livre 
e com entrada franca.  INFO: (65) 
992183568

ESQuEtES >

Nossa querida artista plástica Simone Ishizuka, mais conhecida 
como Sika, está de volta a Cuiabá com novas obras. Algumas delas 
estão em exposição no Bar Cão Latino, ali na Rua 1, 420, bairro 
Boa Esperança. De quarta a domingo a partir das 17h30. Vale a 
pena conferir. 

iX CiraNDa DE Crioula >

artE Da SiKa >

gARIMPO CULTURAL
Por Luiz Marchetti

Na mÃo JuNto ao pEito >

Este evento cultural beneficente arrecada rações para 
animais carentes de organizações não governamentais. Na 
música se apresentam Val Araújo e banda, Rapper Azul e 
Luisa Lamar. São muitas atrações superlegais em dança, 
teatro lambe-lambe, poesia, performance, comida vegana e 
bebidas. Parte do lucro será para a causa animal. Entrada: 
doação de ração ou R$ 7,00 (valor que será convertido em 
ração). Sábado 21 de julho às 17h30 na Casa Cuiabana. INFO: 
(65) 98120 8999

oas novas no mundo indígena, 
ainda que o governo brasileiro 
esteja de costas para seus povos 
autóctones. 

Em Mato Grosso, a Supe-
rintendência de Assuntos Indígenas vem 
realizando diversas atividades com os po-
vos indígenas direcionadas à implantação 
do Programa REM – Redd off Early Movers. 
REDD é um instrumento econômico desen-
volvido no âmbito da Convenção Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima, do 
qual o Brasil é integrante. Responsabiliza-se 
por deferir incentivos financeiros a países 
em processo de desenvolvimento no comba-
te ao desmatamento e à degradação florestal 
e na promoção do aumento de cobertura flo-
restal. O REDD preocupa-se com a redução 
das emissões provenientes de desmatamen-

B

REDD Vale do 
Guaporé: um 
futuro promissor?
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Anna é doutora em História, 
etnógrafa e filatelista.
cultura@circuitomt.com.br 

A 

uitas pessoas sentem indisposi-
ção persistente, tristeza e desâ-
nimo, mas não sabem os motivos 
ou como melhorar essa sensação. 
A alimentação adequada e sau-

dável está relacionada ao bem-estar. Consumir 
alimentos que estimulam a sensação de felicidade 
pode ser de grande ajuda, logo a falta de alguns 
deles pode ocasionar problemas de saúde na área 
emocional e neurológica como depressão, desâ-
nimo, falta de energia e de disposição. A vitamina 
B6, por exemplo, é importante para ajudar o seu 
corpo a produzir neurotransmissores. Sua defi-
ciência pode causar anemia, baixa imunidade e 
depressão. Então,  consuma alimentos como grão-
de-bico, atum, peito de frango e salmão. Consumir 
alimentos ricos em ferro é importante para evitar 
depressão, fadiga, apatia e mudanças de humor 
repentinas. O magnésio também auxilia em cuidar 
no lado emocional, evitando irritabilidade, fadiga, 
confusão mental e estresse. Alimentos ricos em 
magnésio ajudam também a aumentar a serotoni-
na, que é um hormônio ligado à sensação de felici-
dade. Consuma alimentos como espinafre, amên-
doas e caju. O ômega-3 também é essencial para 
manter a saúde do cérebro e o bem-estar, ele é tão 
importante que é responsável por 18% do peso do 
nosso cérebro. A falta desse ácido graxo essencial 
pode causar depressão, fadiga, declínio na memó-
ria e mudanças no humor. Você pode encontrar 
uma alta concentração de ômega-3 em sementes 
de chia e linhaça, bem como no salmão, arenque, 
espinafre e brócolis. Coma abacate que é cheio de 
benefícios, desde proteger o coração até ajudar 
com a digestão. Além de tudo isso, ele é um natu-
ral balanceador de hormônios, fazendo com que 
seu cérebro produza os químicos certos para fazer 
você se sentir bem. O óleo de coco pode dar mais 
energia e aumentar a resistência. Os triglicerídeos 

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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de cadeia média (TCM) do óleo de coco se trans-
formam em cetonas que atuam como uma fonte 
alternativa de energia para o seu cérebro. Ele au-
menta a saciedade e ajuda a diminuir a quanti-
dade de alimentos que você consome. Este óleo 
é ideal para uso em receitas no lugar de outros 
óleos, além de ser um ingrediente que propor-
ciona um delicioso sabor. Coma uva com a casca 
pois possui nutrientes que ajudam no humor. Ela 
é cheia de antioxidantes, como flavonoides, que 
afetam positivamente o humor. As uvas em seu 
estado natural são mais saudáveis que ingerir vi-
nho; por exemplo, para pessoas com depressão, 
já que o álcool é um conhecido depressivo. Os 
cogumelos shitake possuem vitamina B6 (pirido-
xina) que melhora o humor e faz  você se sentir 
bem, já que impacta a produção da serotonina 
(o hormônio da felicidade) e os neurotransmis-
sores, reduzindo o estresse. Nozes têm proteínas 
vegetais de alta qualidade, fibras, minerais e são 
cheias de serotonina. A castanha-do-pará é gran-
de fonte de selênio, e tem sido cientificamente 
provado que esta substância levanta o humor e 
previne a depressão. Só é preciso ficar atento à 
quantidade que se consome (2 por dia). O salmão 
é um dos melhores alimentos para o humor e  
para a saúde do cérebro. Tem o dobro recomen-
dado de vitamina B12, que ajuda no combate à 
depressão e na saúde mental, além de ácidos que 
ajudam a estabilizar o humor, contribuindo na 
produção de químicos que fazem este trabalho. 
Os morangos são ricos em vitaminas e nutrien-
tes, incluindo as vitaminas A e C e o manganês. 
Eles fazem parte dos alimentos que estimulam 
o bem-estar e a sensação de felicidade. Por isso, 
servem como defesa contra a degeneração do cé-
rebro, enquanto ajudam a turbinar a produção de 
químicos da felicidade dentro dele. Os ovos são 
benéficos para se adicionar à alimentação e um 
dos principais alimentos que estimulam a sensa-
ção de bem-estar. Eles são ricos em ácidos graxos 
ômega-3, zinco, vitaminas B e iodeto. Dão a sen-
sação de saciedade e a energia necessária para o 
dia, e isso é um ponto importante para melhorar 
o bem-estar. Experimente comer ao menos 2 
por dia para receber todos os benefícios. A dica 
final é evitar alimentos com açúcar adicionado, 
que é um grande aliado da depressão e vilão da 
felicidade. Procure sempre uma alimentação de 
verdade. Agora você sabe sobre os alimentos que 
podem te deixar mais feliz. Mas mudar a forma 
como você se alimenta vai transformar a sua vida 
e trazer mais felicidade e bem-estar.

M

to e da degradação florestal; conservação e 
aumento dos estoques de carbono florestal e 
manejo sustentável de florestas. O programa 
REM objetiva “fomentar as ações das popu-
lações indígenas para que continuem pre-
servando o meio ambiente, bem como criar 
mecanismos de geração de renda dentro das 
comunidades sem precisar desmatar”. 

Representantes da Federação dos Po-
vos Indígenas de Mato Grosso, Cooperação 
Técnica Alemã, Funai, Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente, Secretaria de Estado de 
Agricultura Familiar, Casa Civil e Ministérios 
Públicos Estadual e Federal fazem parte do 
programa. Oficinas têm sido realizadas com 
o intuito de formar multiplicadores respon-
sáveis por conhecer o programa e levar in-
formações às comunidades indígenas.

Em junho, o subprograma REM, Regional 
Vale do Guaporé, ocorreu na Terra Indígena 
Portal do Encantado, Porto Esperidião, quan-
do o povo Chiquitano, anfitrião do encontro, 
recebeu membros da etnia Nambiquara. To-
dos em ritos de fortalecimento de suas cultu-
ras, de suas identidades.

Me emocionei ao ver Nambiquara e Chi-
quitano juntos (coisas de Jacutinga). Mú-
sicas, danças, adornos, ideias e estudos 
desenharam esses dias de encantamento, en-
laçados por “coisas boas que o homem faz, à 
espera de frutos no quintal, sem polícia, nem 
a milícia, nem feitiço, cadê poder?”, a lembrar 
de 1000Ton, dos 1000Tons brasileiros.

Documentário Oficina Regional Vale do Guaporé. Terra Indígena Portal do Encantado (FEPOIMT)
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oje vamos falar dos padrões 
energéticos e suas mudanças. 
Este novo padrão de energia 
abre caminho e aumenta a cons-
ciência para uma frequência 

mais elevada. Porém, para que isto possa pe-
netrar na nossa vida, é preciso desmantelar 
velhos padrões de pensamentos e atitudes. 
Se está percebendo tudo igual a sua volta, é 

porque ainda está vivendo e criando a sua 
realidade nos moldes antigos. A nova reali-
dade é estar aberta para seguir a agenda da 
sua alma e do seu coração. É estar sempre no 
aqui e agora, estar totalmente imersa em sua 
vida, sem desafiar e/ou interferir na vida e 
criações de outros. É estar num espaço aon-
de se encontra na paz consigo mesma, com 
os outros e com o que está acontecendo ao 
mundo. Quando se reconhece que tudo acon-
tece para o grande propósito da mudança. 
Que até os defeitos e as imperfeições vêm 
para aumentar e ficar mais antenados com o 
poder da criatividade. Acredite que pode mo-
dificar a matéria. Acredite que você é capaz. 
E você é capaz. Acredite que o processo de 
transformação é rápido e acredite que me-
rece uma realidade nova. Revire e vire seus 
móveis e objetos de lugar de uma maneira 
harmoniosa. Faça com que tudo vibre com 
perfeição usando a força irradiada de cada 
elemento no ponto adequado do Bagua. As-
sim feito, a força da atração agirá sem erro, 
lendo o que escreveu com as vibrações dos 
objetos e móveis que revirou e colocou de 
maneira adequada, gerando assim sempre 
bons fluidos e boas energias.             

H

Gerando bons fluidos

Theresa é arquiteta, consultora 
de Feng Shui e pregadora oficial 
de quadros de amigos
fengshui@circuitomt.com.br
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elembrando artigos escritos durante 
tantos anos, por coincidência encon-
trei uma matéria de dois anos atrás 
nesta mesma data, e nada houve de 
mudança, sem nenhum desenvolvi-

mento e solução para esta resolução. 
Com muita mágoa, estou publicando nova-

mente esta matéria para que todos os leitores re-
flitam como o país não teve evolução e pensando 
em novos tempos: eleição de 2018.

É triste repetir um artigo publicado, mas com 
muita coragem e ética sinto esta responsabilida-
de como um bom cidadão brasileiro.

A matéria Coluna Tendências – Circuito Mato 
Grosso, Cuiabá, de 7 a 13 de junho de 2016.

 “Passamos para a segunda metade do ano, 
sem nenhuma expectativa ou tentativa de melho-
rias, principalmente no setor da construção civil. 

O receio da população que enfrenta decep-
ções todos os dias só aumenta com o mercado 
decadente, sem nenhuma reação de melhora.

Não é fácil relatar situações que enfrenta-
mos, ou vivenciamos nos meios de comunicação 
– as falcatruas que nos impedem de planejar ou 
sonhar.

Imagine os empreendedores, que são uma ca-
mada pequena da sociedade, vendo paralisados 
seus investimentos devido à crise econômica e o 
que fazer, então, a maioria da população, angus-
tiada por não ter perspectivas de uma aceleração 
positiva e com poucas opções no mercado de 
trabalho?

O aumento do desemprego tem um cresci-
mento maior que todos os índices de inflação, 
com trajetória infinita, sem nenhum controle e 
interesse.

Sonhar é quase impossível, mas é o que faze-
mos todos os dias na batalha por justiça e opor-
tunidades a todos os cidadãos.

É preciso tão pouco para muitos terem tra-
balho digno, moradia, escola, assistência mé-
dica, transportes, segurança e tudo que um ser 
humano tem como direito em um mundo tão 
globalizado.

Com as eleições se aproximando (novamen-
te), melhor rever e pensar nos interesses coleti-
vos, transformando a sociedade para que todos os 
cidadãos tenham mais chances e oportunidades.

Deixar de relatar uma realidade tão atual é 
como ignorar o que está acontecendo ao nosso 
redor.”

Enfim, é tudo a mesma coisa.

www.facebook.com/arqedmilsoneid
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Tudo igual
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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

Manhã de 
reflexão

oje pela manhã refletia sobre a or-
dem natural da vida e a instantanei-
dade com a qual lidamos frequen-
temente com as ações e reações ao 
nosso redor quando me deparei 

com uma bela reflexão assinada pelo meu irmão 
Me. Araman. Com sua autorização a reproduzo: 

“Mil dias não bastam para aprender o bem; 
mas para aprender o mal, uma hora é demais” 
(Confúcio). Nada é mais reconfortante do que 
ouvir as serenas e sábias palavras de um Preto-
Velho. O momento é tão mágico que é como se 
fôssemos carregados no colo por aquelas pala-
vras que nos acalmam e curam nossas feridas, 
nossas dores da alma! A nossa fé é reavivada. 

Os conselhos dos Caboclos nos fazem relem-
brar a nossa força interior, a nossa capacidade 
de realização. Trata-se de um verdadeiro revi-
gorante que nos faz entender que não há difi-
culdade que não acabe, que não há mal que per-
dure eternamente! Nos lembramos que dentro 
de nós está tudo o necessário para propiciar a 
mudança! A nossa esperança é reavivada.

Com as Crianças, temos despertado dentro 
de nós a Pureza e a Alegria, às vezes, há mui-
to esquecida e substituída pela tristeza e pela 
amargura de uma vida impura. Esse sentimento 
de Pureza e de Alegria nos faz relembrar que so-
mos todos humanos, que somos todos irmãos! 
Que todos estamos aqui para evoluir e ser feli-
zes! A caridade é reavivada dentro de nós.

Uma Gira de Umbanda é um local onde se 

trata a alma. Um local que acalenta, cuida e 
reconforta! Que traz a paz, a tranquilidade, a 
vitalidade, a felicidade e a alegria! Aos poucos, 
cada um vai se reconstruindo, se revitalizando 
e se fortalecendo e, assim, passo a passo vai 
protagonizando sua vida com mais sabedoria e 
parcimônia…

A pessoa vai entendendo que o verdadeiro 
desafio é continuar a prática da bondade, tri-
lhar o caminho da paciência e da sabedoria nos 
momentos de dificuldade. É manter o equilíbrio 
no meio da tempestade… Esse é o aprendizado, 
esse é o caminho…

O ideal é procurar manter-se escorreito. 
No dia a dia, não ceder às pequenas tentações 
e desvios de comportamento. O erro começa 
pelas pequenas faltas. A maldade começa pelos 
pequenos atos, comportamentos e pensamen-
tos. O caminho, então, é corrigir os pequenos er-
ros, modificar os pequenos atos, comportamen-
tos e pensamentos. A Umbanda nos acalenta e 
nos ensina! Caridade, Esperança e Fé!

E, assim, vamos caminhando para que a cada 
dia a Luz da bondade brilhe mais intensa dentro 
de nós e, aos poucos, vamos substituindo vícios 
por virtudes!

Saber fazer de nossas vidas uma busca pela 
plenitude espiritual é o desejo principal de todo 
aquele que acredita na vida após a morte e, ba-
seando-se nisso, cada religião, cada caminho 
existe para nos mostrar uma possibilidade de 
alcançar esse estado. Que nós possamos trilhar 
o caminho escolhido por nós e que do Alto nun-
ca falte ajuda e proteção. Saravá.  
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José Carlos Branco é 
empresário
cultura@circuitomt.com.br

 glória de Deus Celeste, a força 
maior de nosso Pai, Jesus que 
abençoa esta Casa de Oração. 

 Já se fazia muito tempo que 
a nega véia queria estar junto de 

vós, mas tava se aprendendo o que se ia 
fazer junto de cada um de vós que trabalha 
cá. Hoje é o dia que nóis se obteve a permis-
são, a permissão de estar junto num traba-
lho tão formoso, um trabalho que se pode 
falá pro meu filho: “tenha fé que vós vai ser 
curado”. Quando se diz assim, é porque nóis 
se sabe que Jesus se pôs a mão Dele na mão 
de todos nóis.

Quando nóis se diz curado é curado, 
pode ser do corpo, mas é curado da alma. 
Isso é muito importante, ah quando nóis se 
tava com a filharada doente, o povo que se 
caía do cavalo, o outro com dor de cabeça, o 
outro com disenteria, o outro sofrendo com 
uma dor na costa, nóis ia lá pegava a erva, 
se amassava e dava a erva, dava o chá, isso é 
muito formoso. Mas o que nóis se descobriu 
depois de se passado cá, vida do espírito, é 
que a erva e que cada um tem um papel im-
portante, porque se traz uma coisa que vai 
ajudá. Mais o que é mais importante é o que 
se punha na amassadura do remédio, era a 
fé que nóis tinha, era o amor que nóis tem. 

A fé que nunca se deixou derrubar por 
um chicote, por um açoite, era o amor que 
nunca se deixou abandonar, se perder no 

caminho, mesmo na solidão quando apar-
tado do pai, da mãe, do fio, nóis sabia que 
Jesus amava todos nóis, que mesmo não se 
vendo, se não estava junto, mas estava no 
coração de Jesus. É esse amor, essa fé que 
vóis tem que ter, nessa casa que toda vez 
que uma pessoa se vem fala de nóis, assim 
junto de vóis, mas se ouve com amor, com 
carinho porque se a cuidar começa o tra-
tamento, começa com amor e com a fé que 
vóis vai ajudá.

Depois se vem a água, o remédio curado, 
aí se vem o passe pra se ajudá e nóis tem 
que acuidá porque muita gente vai bater a 
porta, muita gente que não acredita, muita 
gente que zomba, mas é esse que nóis deve 
abraçá, pois é esse que Jesus vai mostrá a 
cura a ele, entendido, é assim que deve ser.

Jesus abençoa, e nóis agradece por-
que nóis vamo se tá na casa, nóis se fomo 
chamado pra trabaiá, nóis a linha do povo 
de Aruanda se agradece e vai se festejando 
com nossas ervas, com nossos incensos para 
se ajudá a dar força naquele casuá bonito, é 
muito formoso.

Que Jesus abençoa cada um de vós!

MÃE BENEDITA DE ARUANDA (espírito)

Curando pela fé 

A
mensagem psicofonada por: mãe Benedi-

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

Parlamento Europeu aprovou na 
quinta-feira 5 de junho um novo siste-
ma de autorização de entrada para tu-
ristas, como os do Brasil, que desejam 
entrar nos países da União Europeia 

(UE) dentro do Espaço Schengen. Esse sistema cha-
mado de Sistema de Informação e Autorização de 
Viagens Europeu que na sigla em inglês é o ETIAS 
(European Travel Information and Authorisation 
System), passará a valer partir de 2021 e deverá ser 
solicitado por meio de formulário a ser preenchido 
online no endereço ainda a ser divulgado. O modelo 
é similar ao formulário ESTA para os Estados Uni-
dos e seu preenchimento levará em torno de 10-20 
minutos.

O ETIAS coletará dados como nome, sobreno-
me, data e local de nascimento, país de nascimento, 
endereço, e-mail, telefone de contato e o país de 
entrada e saída ou os países que pretende visitar 
dentro do Espaço Schengen, número do passapor-
te, além de ter que responder a um pequeno ques-
tionário sobre questões de segurança, como ante-
cedentes criminais, presença em zonas de conflito 
e de saúde. Recolherão os dados biométricos (uma 
combinação de quatro impressões digitais e a ima-
gem facial) e possíveis recusas de entrada, além de 
pagar a taxa de processamento no valor de 7 euros. 
O único requisito é ter um passaporte válido, ou 
seja, antes de pegar o avião, Bruxelas determinará 
se a sua presença representará, ou não, um risco 
para a segurança do bloco, impedindo eventual-
mente a sua entrada. Menores de 18 anos e maio-
res de 70 anos não precisarão pagar pela autoriza-
ção, mas terão que preencher o pré-visto antes de 
embarcarem.

A triagem servirá para identificar pessoas que 
possam representar risco antes que cheguem às 
fronteiras europeias. Caso as informações forneci-
das sejam consideradas insuficientes ou inconsis-
tentes, o sistema emitirá um alarme interno, pas-
sando a avaliação manual, ou seja, será analisada 

pelas autoridades competentes, podendo demorar 
até quatro semanas para que o aplicante recebe o 
resultado do parecer. Portanto, nada de viajar na 
loucura e de última hora. Aconselho a pedir o visto 
com 4-6 semanas de antecedência, para que o turis-
ta viajante não perca dinheiro com passagens, hos-
pedagens e até prazo das férias. No caso de recusa, 
a comissão deverá justificar e o turista requerente 
terá o direito de recorrer da decisão.

Caso o viajante não represente uma ameaça, o 
visto para a Europa será emitido automaticamen-
te em questão de minutos. Uma vez aprovado, o 
ETIAS terá validade de 3 anos, servindo para múl-
tiplas entradas no Espaço Schengen, por um prazo 
máximo de 90 dias a cada 180 dias, o que quer di-
zer que a cada 6 meses poderemos permanecer 3 
meses dentro do Espaço Schengen.

O pré-visto europeu valerá para todos os cida-
dãos extracomunitários que até o momento estão 
isentos de visto para entrar na Europa por 90 dias, 
na zona Schengen. O ETIAS está destinado a todos 
os cidadãos de 62 países, incluindo os brasileiros. 
Acordo, Espaço ou zona Schengen é um tratado que 
garante aos cidadãos europeus o direito de circular 
em 26 países do continente sem precisar do contro-
le de passaporte, criando uma área de livre circula-
ção de pessoas e mercadorias. Países que formam 
o Espaço Schengen: Alemanha, Áustria, Bélgica, Di-
namarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, 
Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islân-
dia, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxem-
burgo, Malta, Noruega, Polônia, Portugal, República 
Tcheca, Suécia, Suíça. Não confundam com União 
Europeia, Europa, e continente europeu. Existem 
6 países da União Europeia que não assinaram o 
acordo Schengen. Estes são: Irlanda, Reino Unido, 
Bulgária, Chipre, Croácia e Roménia. Dos 26 países 
no espaço Schengen, 22 são membros da União Eu-
ropeia e os 4 restantes são membros da Associação 
Europeia de Livre Comércio, como os EUA.

O ETIAS ajudará a identificar e reduzir crimes 
e atos terroristas, além de impedir a imigração ir-
regular, diminuir tempos de procedimento de en-
trada nos países e melhorar a gestão das fronteiras.

Atualmente não há informação suficiente sobre 
os cidadãos de outros países que não precisam de 
visto para entrar na Europa, ficando o controle ex-
clusivo sob a responsabilidade de guardas de fron-
teiras, que muitas vezes não têm conhecimento so-
bre riscos de segurança, migratórios ou sanitários.

Todas as companhia aéreas, marítimas e rodo-
viárias internacionais terão de verificar, antes do 
embarque, se os turistas, sujeitos à obrigação de 
autorização de viagem, têm ou não autorização de 
viagem válida.

Meio-visto de 
entrada na Europa

O
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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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ue a felicidade é algo construído 
e pessoal, isso já sabemos, mas 
ultimamente tenho encontrado 
poucas pessoas que são felizes, 
mas que não sabem. Como as-

sim, você deve estar se perguntando, e prova-
velmente já SE respondeu, EU sei quando estou 
feliz! Concordo com você, você sabe quando 
está prestando atenção. Esse tem sido o gran-
de desafio, estamos tão ligados nos desafios, 
autocrítica, obrigações e metas para bater que 
quando os pequenos momentos felizes che-
gam, nem percebemos e eles passam batidos. 
Felicidade está ligada, primeiro, em pessoas, 
aquelas que REALMENTE importam, mesmo 
que não as vejamos todos os dias, estar com 
pessoas que amamos nos alimenta e nos forta-
lece (cuidado para não confundir com o prazer 
momentâneo, este preenche por algum tempo, 

mas quando olhamos pra trás percebemos que 
ficou bem pouco, às vezes nem lembramos das 
pessoas que fizeram parte dele). Também fa-
zem parte desta construção aquelas pessoas 
que convivem conosco no trabalho, nos dão 
um abraço ou um sorriso pela manhã, sentem 
a nossa falta quando estamos doentes ou de 
férias. Momentos felizes acontecem o tempo 
todo, a ligação dos filhos dando uma notícia 
boa, uma gentileza no trânsito, um pão de quei-
jo quentinho, uma música favorita tocando no 
rádio, o carinho do cachorro ou do gato, ara-
ras voando, aquele telefonema surpresa com 
aquela voz amada, por essa razão tem se falado 
tanto em atenção ao momento presente, Min-
dfulness e meditação; se estou atenta no aqui 
e agora, percebo cada emoção e escolho culti-
vá-la ou transformá-la, me torno mais respon-
sável pela minha felicidade. Quais são os seus 
motivos para ser feliz? Não precisam ser gran-
des acontecimentos, e esse é um equívoco que 
muitos cometem, ficam esperando grandes 
emoções e perdem inúmeros presentes que re-
cebemos o tempo todo. Quero te desafiar: crie 
uma lista no seu celular e antes de dormir ano-
te pelo menos 3 momentos felizes que te acon-
teceram naquele dia; não vale repetir, faça isso 
durante uma semana e perceba se algo muda, 
primeiro no seu sono, e depois no seu dia. Não 
adianta procurar os motivos para ser feliz fora 
de você, felicidade envolve uma fonte particu-
lar dentro de si, descubra a sua. EU adoraria 
saber o resultado da sua lista e da sua experi-
ência; compartilhe comigo iracemainborges@
gmail.com. Fique bem.

Q

Quais são os SEUS 
motivos pra ser feliz?

uita gente não sabe, mas al-
guns dos contos fantásticos 
que mais conhecemos são, 
na verdade, parte das histó-
rias populares de países eu-

ropeus como Alemanha (através dos 
Irmãos Grimm) e França (principal-
mente nos contos de Perrault). Ape-
sar de pouco conhecidas por nós, as 
fábulas da cultura italiana também 
são super-ricas e, até pouco tempo 
atrás, bem pouco havia sido docu-
mentado sobre elas.

Fábulas italianas é um livro de 
Italo Calvino. O livro foi uma enco-
menda do editor Einaudi que, obser-
vando a prevalência dos contos dos 
Grimm e de Perrault, decidiu que a 
Itália deveria também ter alguém 
que contasse as histórias fantásticas 
de seu povo. Calvino foi o encarrega-
do dessa tarefa.

Durante dois anos, Italo coletou 
histórias passadas de boca a boca 
nos quatro cantos da Itália, além de 
pequenos trechos presentes em li-
vros publicados de outros autores. 
Ao todo, são 200 contos e narrativas 
fantásticas que preenchem as pági-
nas de Fábulas Italianas.

Calvino diz ter alterado muito 
pouco os textos, e isso é bem facil-
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Rosemar Coenga é  
doutor em Teoria Literária e 
apaixonado pela literatura de 
Monteiro Lobato
cultura@circuitomt.com.br

As Fábulas Italianas, 
de Italo Calvino

mente percebido na oralidade das fábulas. 
Sem ornamentos desnecessários, as histórias 
são quase relatos objetivos do que as pesso-
as veem – com o pequeno detalhe de termos 
como personagens bruxas, reis, curandeiros, 
homens-pássaro e animais falantes.

Como toda boa fábula, as histórias con-
tadas por Calvino deixam lições de moral – 
muitas vezes pouco explícitas – que nos co-
locam para refletir nossas próprias escolhas 
e atitudes. Calvino diz em determinada parte 
do epílogo: “penso que seja isto: as fábulas 
são verdadeiras” – e é exatamente essa a im-
pressão que fica.

Muitas dessas histórias passam de gera-
ção a geração há séculos, sem que alguém 
coloque esses relatos no papel e deixe esses 
conhecimentos ao alcance de todos. Fábulas 
Italianas é uma bela representação da cultu-
ra de um povo da forma mais bonita e acessí-
vel existente: pelas palavras do próprio povo.

M



CULTURA EM CIRCUITO PG 8
www.circuitomt.com.br

CIRCUITOMATOGROSSO
CUIABÁ, 12 A 18 DE JULHO DE 2018

instagram: @anamaria_bianchini
www.anamariabianchini.com.br

O Doce Vida é um programa gratuito para diabéticos 
beneficiários da Unimed. São três meses de oficinas práticas 
de autocuidado e automonitoramento da doença. Conta 
ainda com atendimento interdisciplinar (médico, psicólogo, 
nutricionista, enfermeiro e educador físico) que estimulam e 
apoiam mudanças no estilo de vida.

Se existe uma 
pessoa que exala 
amor, esta pessoa 
é ela, a melhor 
veterinária desta 
cidade, a minha 
amiga Silvia 
Cardinal do 
ZooShop. Na foto 
com uma lindeza e 
o sorrisão na cara. 
Amo tanto que 
nem sei... 

Lise Campos, mãe do meu  sobrinho amado Pedro Henrique 
Campos Bianchini, no Museu de Madame Tussauds in New 
York, junto à família real,  na semana passada, curtindo as 
férias. Tudo de bom!

Oi amigos. Achei tão linda a coluna da semana pas-
sada com pouco texto e muitas fotos que vou repetir hoje. 
Na coluna que faço em que gravo, falo tanto que aqui vou 
por essa pegada de falar menos, hehe. Lembrando que 
todas as sextas a Coluna Bem Falada vai para o ar no 
Facebook do Circuito Mato Grosso, no meu Facebook e no 
da Casa do Parque. Aos sábados ao meio-dia, o meu amigo 
Hebert Mattos também a compartilha no seu badalado 
“Programa Estilo”, que passa na TBO. Trabalho é bênção 
e eu só agradeço, como já ensinava a minha linda, que 
eu queria tanto que ainda estivesse viva, Cora Coralina:

Aninha e Suas Pedras

Não te deixes destruir...
Ajuntando novas pedras
e construindo novos poemas.
Recria tua vida, sempre, sempre.
Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça.
Faz de tua vida mesquinha
um poema.
E viverás no coração dos jovens
e na memória das gerações que hão de vir.
Esta fonte é para uso de todos os sedentos.
Toma a tua parte.
Vem a estas páginas
e não entraves seu uso
aos que têm sede.
Cora Coralina

... que assim sempre seja!  Bom final de semana, boa 
semana que se inicia amigos-leitores. Um beijo!

Laura Queiroz é formada em educação física, é 
personal trainer e candidata ao título de Rainha do 
Peladão – campeonato de futebol amador de MT. 
Tem o corpo perfeito, é bacana e inteligente. Minha 
personal. Sou fã!

Os noivos Julia Crepaldi e Luis Fernando Lucas 
que se casam em Sampa neste sábado, 14. Os pais 
da noiva – cuiabana – Adriana Crepaldi e Claudio 
Bruehmueller e toda a família são só felicidade. 
Muitos amigos cuiabanos estarão  lá com toda a 
energia positiva para a felicidade do casal. Viva os 
noivos!

Super curto todos, Hosan Monteiro, Ali Junior e Ewelin 
Duarte que agora promove as baladas no Carioquinha Bar. 
Apreço imenso... desde sempre e para sempre!

Boas novas, eu faço 
questão de contar, 
e esta foto – que é 
do Dom Sebastião 

do Pantanal 
Shopping – todo 

esse ambiente 
poderá ser visto em 
breve no Shopping 
Ibirapuera em SP. 
Parabéns demais 
para o chef Paulo 

Vitor Leite e equipe! 
Show, show, show! 

O Instituto Cultural 
Flauta Mágica, que 
ensina música e dá 
oportunidade de 
uma vida melhor às 
crianças carentes 
do Jardim Vitória 
e redondezas, 
estará com elas 
apresentando-se na 
Disney, em Orlando, 
Flórida, neste 12 de 
outubro, Dia das 
Crianças. Muito 
orgulho para MT!

Incrível define. 
Conheça também 
como a tecnologia 
pode te ajudar. Tô 

lá e não quero sair, 
jamais. Marque 
uma avaliação: 

99224-0394 e fale 
com Patricia (a foto 

é de uma cliente 
em um mês de 
tratamento...).


