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A procuradora-regional eleitoral de Mato Grosso, 
Cristina Nascimento de Melo, será a responsável por 
fiscalizar os candidatos e partidos nas eleições 2018. 
Cristina foi designada especialmente para ocupar 
a Procuradoria-Regional Eleitoral do Estado em 
dezembro de 2017 e ainda deve ficar até o dia 30 de 
setembro de 2019 na função. Formada em direito pela 
Universidade Federal de Goiás, Cristina é procuradora 
da República do Ministério Público Federal desde 
fevereiro de 2013 e conversou com o Circuito Mato 
Grosso sobre os desafios da entidade nas eleições 2018, 
como evitar que as fake news impactem as votações.

ENTREVISTA DA SEMANA

CRISTINA NASCIMENTO 
DE MELO

pg.6

Governo quer mudar venda 
de alimentos em presídios

A CANTINA EM QUESTÃO 

pan.1

Igor Queiroz disputará 
Olimpíadas da Juventude

EM BUENOS AIRES

pg.7

Oito vereadores vão 
disputar eleições em 2018

VOOS MAIS ALTOS

pan.3

Namorada de ‘Doutor 
Bumbum’ culpa médico

CASO LILIAN QUÉZIA

pg.5

RESQUÍCIOS DE CENA
O Espaço cultural Metade Cheio, na Rua Comandante Costa 
381, oferece com entrada franca esta exposição de figurinos 
de diferentes obras cênicas apresentadas em Mato Grosso. 
Uma variedade de vestimentas de personagens extremamente 
bonita, o CULTURA EM CIRCUITO super recomenda! Quer 
outras dicas culturais? Temos lançamento de livros, shows e 
um novo imortal na Academia Mato-grossense de Letras! Boa 
leitura!pg.8
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CIRCUITOMATOGROSSO

O caos d’água na capital
A cobrança abusiva ou indevida foi 
uma das reclamações mais comuns 
por parte dos consumidores no ano 
de 2017 em Mato Grosso. De um 
total de 65.524 atendimentos, 4.325 
foram referentes aos problemas com 
o serviço de água e esgoto. Entre as 
reclamações e denúncias em relação 
ao serviço, 3.437 eram referentes 
a cobranças indevidas e abusivas, 

e 430 faziam menção a dúvidas 
sobre a cobrança. Por causa dos 
números, a empresa responsável 
pela concessão privada em Cuiabá 
amargou a sexta posição da empresa 
mais “reclamada”, do Estado. Nesta 
edição o Circuito Mato Grosso 
traçou um panorama para mostrar 
o que fazer se você faz parte dessas 
estatísticas. Pgs. 4 e 5
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stamos entre os povos 
que mais esgoto 
lançam nos rios e que, 
consequentemente, mais 
sofrem com altos índices 

de doenças associadas ao consumo de 
água contaminada. Tudo isso porque 
nos falta saneamento, ou seja, o direito a 
água tratada de qualidade, já assegurado 
pela Constituição Federal pela Lei nº 
11.445/2007.  
Tradicionalmente no Brasil o conjunto 
de serviços, infraestrutura e instalações 
operacionais de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana, 
drenagem urbana, manejos de resíduos 
sólidos e de águas pluviais ficou a cargo 
do Estado, por meio de empresas estatais 
e autarquias. Porém, em alguns estados 
como Mato Grosso e São Paulo, algumas 
cidades aceitaram privatizar esse serviço 
em prol de mais eficiência. 
Faz mais de seis anos que o saneamento 
foi passado para a iniciativa privada na 
capital, mas pouco mudou. No ranking 
do saneamento das 100 maiores cidades 
do Brasil, Cuiabá não teve avanços e 
manteve o 67º lugar, o mesmo obtido 
em 2017. Porém, uma coisa mudou: o 
preço da conta de água. É desta questão 
que tratamos na matéria principal desta 
edição que também aborda a situação dos 
vereadores que decidiram buscar voos 
mais altos na política e o caso da morte 
da jovem cuiabana que optou por um 
caminho mais barato, e muito arriscado, 
para fazer uma cirurgia plástica, 
resultando na tragédia. 
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e
A ÁGUA É PARA TODOS

#bombounarede

fatos da semana

#CáCERES

entre aspaseditorial
“É guerra avisada, e a tendência é que isso só aumente daqui para frente. O 
partido realmente participou do evento [como financiador], mas posso dizer 
que não houve infração alguma, estamos amparados pela lei.” Presidente do 
Diretório do PSDB em Mato Grosso, Paulo Borges, ao comentar que não vê infrações à legislação 
eleitoral, como alega o PDT, por causa de um evento partidário realizado na semana passada e que 
foi bancado pelo próprio partido.  

“Algumas coisas ele não cumpriu, como é o caso da Avenida da FEB e de alguns 
trabalhos com a saúde. Nós temos esperança que ele honre esses acordos, 
porque Várzea Grande não pode perder nada daquilo que pode estar dentro de 
um desenvolvimento para nossa cidade.” Prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos 
(DEM), ao cobrar o governador Pedro Taques (PSDB) quanto às obras prometidas e que ainda não 
foram executadas no município.  

“Sempre tenho dito que cada um ficou liberado para procurar seu rumo, até 
chegar o dia da convenção.” Deputado estadual Gilmar Fabris ao afirmar que se Júlio Cam-
pos pedir ele desiste da Assembleia Legislativa e só deixa de apoiar Pedro Taques se for obrigado. 

“Vou continuar conversando com todos. Depois de um dia mergulhado, analisan-
do pesquisas com toda a minha equipe, fazendo análises sobre o sentimento da 
população, termino o dia com mais convicção da coerência do projeto no qual 
estou inserido, que é de sempre estar na oposição ao atual governo.”  Welling-
ton Fagundes (PR), senador e pré-candidato ao governo, ao comentar que não foi avisado sobre a 
aliança entre o MDB e o DEM, que vai lançar o ex-prefeito Mauro Mendes candidato a governador, 
e que disputará o cargo mesmo sem o apoio do partido emedebista.  

“O povo de Mato Grosso conhece o MDB e conhece a minha forma de atuação. 
O povo vai ter que comparar. O povo é sábio e sempre tem razão. É importante 
dizer que me parece que existe algo assim: ‘Todos contra Taques’.” Governador 
Pedro Taques (PSDB) ao afirmar que os seus principais adversários estão querendo se juntar para 
enfrentá-lo.  

Uma onça-pintada desfilou na Baía do Malheiros em frente a um cais 
no município de Cáceres (a 225 km de Cuiabá). O animal praticamente está 
dentro da cidade. Segundo moradores, o felino está atrás de comida. Na 
semana passada, ele foi visto em frente ao Kaskata Flutuante e, na última 
quinta-feira (12), tomava um sol na Praça Barão do Rio Branco. De acordo 
com o biólogo Claumir Muniz, professor da Unemat e do IFMT, a onça pode 
estar fazendo uma transição de ambiente, e alertou para a preservação da 
espécie. “Não devemos vê-las como ameaça e sim com cautela. São real-
mente animais selvagens. Se Cáceres tem vocação turística, é uma ótima 
oportunidade de atrair quem realmente gosta da natureza”, disse.

N
a disputa com Carlos 
Fávaro como candi-
dato 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 próximas eleições. 
Tudo indica que o governador 
Pedro Taques (PSDB) vai pe-
dir apoio do deputado federal 
como candidato ao Senado Fe-
deral de sua chapa. O convite 
oficial pode ser feito até sexta-
feira (13).

O apoio do deputado fe-
deral é uma garantia 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 fede-
ral passou o início do ano com 
relações estremecidas com o 
governador Pedro Taques.

Em junho, um discurso de 
oposição a Taques foi usado 
durante toda a agenda de Sa-
chetti, que percorreu nove mu-
nicípios para ouvir as deman-
das de prefeitos e vereadores 
de Mato Grosso. À época já se 
avaliava uma possível aproxi-
mação entre Sachetti e o go-
vernador Pedro Taques, porém 
o deputado desconsiderou e 
tornou a afirmar sua presen-
ça na chapa dos Democratas 
(DEM). Isso porque ele também 
não se diz satisfeito com a ad-
ministração atual. “Se não for 
Mauro, que seja Pivetta”, che-
gou a dizer. 

O 
deputado Gilmar 
Fabris (PSD) afirma 
que o único candi-

dato a governador que ele co-
nhece é o atual, Pedro Taques 
(PSDB), e só não o apoiará se 
for obrigado, pouco interes-
sando a vontade do presidente 
de seu partido, Carlos Favaro 
(PSD), de caminhar com Mauro 
Mendes (DEM). “Sempre tenho 
dito que cada um ficou libera-
do para procurar seu rumo, até 
chegar o dia da convenção”, 
quando alguém terá que ceder, 
pois todos os cinco deputa-
dos do PSD querem mesmo é 
apoiar a situação.

Isso só não será feito se 
eles forem obrigados por deci-

são nascida na votação interna 
da convenção, quando alguém 
ou alguma das propostas irá, 
enfim, se sobrepor à outra. 
Quem vencer, “automática e 
partidariamente”, terá obriga-
ção de seguir o entendimento 
dos “companheiros”.

Além de dizer com todas as 
letras que somente o atual go-
vernador falou que precisa do 
apoio dele, enquanto nenhum 
outro pré-candidato sequer se 
revelou como tal, Fabris tam-
bém declarou apoio explícito à 
candidatura de Jayme Campos 
(DEM) ao Senado e que se Júlio 
Campos (DEM) pedir, ele desis-
te até mesmo de buscar novo 
mandato na Assembleia.
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Pedro Taques corteja 
Adilton Sachetti para vaga 
no Senado

Fabris diz que se Júlio pedir, 
desiste da AL e só deixa de 
apoiar Taques se for obrigado

ELEIÇÕES 2018 FAZ DE UM TUDO

O 
juiz eleitoral Ricardo 
Almeida determinou 
que o governador 

Pedro Taques (PSDB) retire de 
seu perfil no Instagram todas 
as postagens com conteúdo de 
publicidade institucional do 
governo. O magistrado acatou 
recurso do Partido Democráti-
co Trabalhista (PDT), que alega 
descumprimento de regra so-
bre campanha eleitoral. A deci-
são é desta segunda (16) com 
prazo de três dias para Taques 
cumprir a medida.

Na ação, os representan-
tes jurídicos do PDT afirmam 
que os sites institucionais do 
governo cumprem a determi-
nação judicial de suspensão 
de post que eventualmente 
exaltem a personalidade do 

governador, que começou a 
valer na semana passada. Mas 
o perfil de Pedro Taques, ape-
sar de cunho privado, contém 
fotos exaltando medidas do 
governo.

Taques é pré-candidato à 
reeleição ao governo de Mato 
Grosso e possui 37 mil se-
guidores no Instagram, fatos 
ponderados pelo PDT como de 
grande alcance a favor do tu-
cano. A sigla afirma ainda que 
a manutenção das postagens 
infringe a legislação eleitoral 
ao  supostamente favorecer-se 
da exposição em seu cargo. O 
juiz Ricardo Almeida acatou a 
argumentação do PDT e ressal-
tou ser visível que Taques faz 
propaganda notória, utilizando 
do cargo público.

TRE manda Taques retirar 
posts do Instagram com 
autoexaltações

ELEIÇÕES 2018
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“Ainda não está nada definido. Tem coisas para 
arrumar ainda. Temos quatro itens para acertar. 
Primeiro, o palanque para o Bolsonaro; segundo, 
a vaga da senatoria; terceiro, a chapa pura para 
estadual; e que haja uma situação de competiti-
vidade para federal. Porque não quero estar em 
um lugar para não me eleger.” Deputado federal e 
presidente do PSL em Mato Grosso, Victorio Galli, ao afirmar 
à imprensa que apresentou quatro condicionantes ao gover-
nador Pedro Taques (PSDB) para que a sigla feche aliança 
para as eleições deste ano.

Estagiário:  
José Lucas Salvani

Reportagem:  
Rodivaldo Ribeiro
Reinaldo Fernandes 
Jefferson Oliveira

Celestino Carlos
Allan Pereira



SOBE
 Em três anos, porcentagem de homens negros em 

comerciais passou de 1% para 11%, e entre as mulheres número 
saltou de 4% para 16% . 

 Balança comercial registra superávit de US$ 2,45 bilhões 
nas duas primeiras semanas de julho.     

  Exportação de suco de laranja registra alta de 29%, puxada 
pelos EUA. 

  Vendas do comércio caem 0,6% de abril para maio, diz IBGE.      

 Conta de luz subirá até 3,86% com reajuste de receita de 
hidrelétricas.   

 Projeção do Fundo Monetário Internacional para o PIB 
brasileiro cai de 2,3% para 1,8%.  

DESCE
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SERVIÇO DE COPEIRA PARA 
A SES 

A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) divulgou o segun-
do termo aditivo ao contrato 
nº 097/2016 com a empresa 
Moura e Botelho Silveira Ltda. 
A companhia foi contratada 
para prestar serviços de re-
cepção, limpeza e copeiragem, 
para atender a SES de Mato 
Grosso e as unidades descen-
tralizadas. O valor atual do 
contrato passou a ser de R$ 
3.110.037,96. A mudança foi 
assinada em 6/07/2018. 

TRANSPORTE AÉREO DE PAS-
SAGEIROS ADOENTADOS 

A Secretaria de Estado 
de Saúde (SES), por meio da 
Coordenadoria de Contratos, 
divulgou o extrato do con-
trato nº 053/2018, que foi 
oriundo do Pregão Eletrônico 
nº 029/2018. A pasta con-
tratou a Confiança Viagens 
e Turismo Ltda. A empresa 
foi contratada para prestar 
serviço de agenciamento de 
viagens, compreendendo os 
serviços de emissão, remar-
cação e cancelamento de 
passagens aéreas nacionais, 
ofertado por meio de ferra-
menta online de autoagen-
damento (self-booking), para 
usuários do Sistema Único 
de Saúde em tratamento fora 
do Estado de Mato Grosso, 
cadastrados na gerência de 

tratamento fora de domici-
lio, órgão da SES, bem como 
o transporte de esquife e o 
fornecimento de oxigênio 
durante o voo. O contrato 
tem uma vigência de doze 
meses – tendo início em 12 
de julho de 2018 e término 
em 11 de setembro de 2019. 
E o valor total do contrato é 
de R$ 21,6 milhões. 

CONTROLE DE FROTA 
A Prefeitura Municipal de 

Sinop divulgou o extrato de 
contrato nº 036/2018 de 9 
de julho de 2018. O objeto 
da contratação é a prestação 
de serviços de administração, 
gerenciamento e controle de 
frota, com implantação e ope-
ração de sistema informatiza-
do e integrado, via internet, 
com tecnologia de pagamento 
por meio de cartão magnético. 
A contratada foi a empresa 
Brasil Card Administradora de 
Cartões Ltda. O valor total é de 
R$ 3.600.000,00. A vigência é 
de 12 meses. 

SAÚDE GARANTIDA PARA 
MATO-GROSSENSES DO 
INTERIOR 

A Coordenadoria de Con-
vênios da Secretaria de Es-
tado de Saúde fez o sexto 
termo aditivo ao convênio 
nº 003/2015. A finalidade 
é aditar o valor do convênio 
originário e prorrogar sua 

vigência. O serviço foi feito 
com o Consórcio Intermu-
nicipal de Saúde da Região 
do Médio- Norte Mato-gros-
sense. Na Cláusula Segunda, 
ficou prorrogada a vigência 
do Convênio nº 003/2015 
por 286 dias, a contar do 
dia 19 de agosto de 2018, 
vigendo até o dia 31 de maio 
de 2019. Na Cláusula Quarta, 
considerando o aditamento, 
o valor passou a vigorar com 
R$ 10.953.600,00 que serão 
pagos em onze parcelas, no 
período de junho de 2018 
a abril de 2019, conforme 
Plano de Trabalho. Já na Cláu-
sula Quinta, da dotação or-
çamentária, passou a vigorar 
com os recursos financeiros 
correspondentes à execução 
deste e que são oriundos do 
Fundo Estadual de Saúde. 

MAIS INVESTIMENTO PARA 
ALUNOS INDÍGENAS 

A Secretaria de Estado de 
Educação, Esporte e Lazer 
divulgou o extrato do 3° 
termo aditivo de alteração 
de cláusula ao termo de 
cooperação nº 170-2015. O 
presente Termo Aditivo tem 
por objetivo alterar o número 
de alunos atendidos no curso 
de Graduação em Licenciatura 
em Pedagogia Intercultural 
Indígena, passando a vigorar 
a quantidade de uma turma 
com 60 alunos, e em conse-
quência disso a redução das 
metas previstas inicialmente. 
A vigência desta Cooperação 
passa a ser até 30 de junho 
de 2022. E o valor total da 
Cooperação passa a ser de R$ 
2.832,190,00. As mudanças 
foram assinadas no dia 4 de 
julho deste ano.

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

MISSÃO QUASE IMPOSSÍVEL...     
A despeito do alardeado crescimento no número de 
leitos em Mato Grosso, em detrimento aos números 
nacionais que apontam percentuais negativos, o 
Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), que é um 
sistema online criado para o gerenciamento de todo 
o Complexo Regulatório indo da rede básica à inter-
nação hospitalar – mostra que ainda existe deficiência 
de milhares de leitos no estado. Lição de casa para 
ser resolvida ou amenizada pelo próximo governador.        
 
CORO ENGROSSADO  
O Fórum Estadual de Cultura indicou representan-
tes dos segmentos culturais para compor o grupo 
de conselheiros e contribuir com as discussões das 
câmaras – dentre os quais Vicente Paulo, Marília 
Beatriz Figueiredo Leite, Janaína e Zilda Barradas. 
Nomes fortes para contribuir com o segmento que 
anda tão combalido.                 

O BILHETE DE SAVI 
Fontes desta coluna afirmam que o deputado esta-
dual Eduardo Botelho (DEM) recebeu um bilhete 
nada amistoso do seu amigo parlamentar Mauro 
Savi (DEM), preso no Centro de Custódia da Capi-
tal (CCC), desde maio, durante a Operação Bônus, 
2ª fase da Operação Bereré. Savi teria questionado 
o porquê das ausências do seu até então grande 
amigo nas visitas ao local. O bilhete seria um to-
que relembrando Botelho que Savi o aguarda para 
conversarem.  

ACOSTUMADO À SOLIDÃO 
A decisão do PSL isola o partido em Mato Gros-
so. Nada de mais para o candidato à presidência 

Noite cuiabana

 CENAS DA CIDADE
Juliana Arini

A ex-juíza selma arruda está passando por toda espécie de 
percalços desde que resolveu se lançar à aventura da pré-

candidatura ao senado. de início, foram as retaliações de colegas 
de judiciário, primeiro em comentários, depois com retirada de 
escolta. a seguir, a dificuldade para fechar alianças. agora, veto 
do seu partido, o psl, a oito siglas: pt, pC do B, pdt, pstu pCB, 
pCo, psol e rede sustentabilidade. até aí tudo bem, mas a tur-
ma do Bolsonaro deixou de fora o único que não demonstrava 
constrangimento em estar no palanque da candidata do capitão 
reformado dado a classificar mulheres entre estupráveis e não 
estupráveis, o psdB.

15/07/2018 - Engenheiro morre após briga e 
atropelamento na Praça Popular
Alexsandro Mendes: nessa praça, os ricaços de 
Cuiabá fazem o que querem. e o mais engraçado que 
nada acontece com os mesmos, a não ser a injustiça 
com o próprio carro, vai entender o porquê de não de 
ter blitz nessa redondeza.   
Cleide Martins: se foi tão jovem.
Luiz Fernando Rogério: só notícia ruim dessa praça 
popular. Que horror!

12/07/2018 - ‘O DEM quer chegar ao poder’
Carmen Helena Hortence: Quem se lembra do gover-
no júlio Campos jamais votará. Quando lembro mais 
de seis meses sem receber, afff... só não passei fome 
porque tinha família. e até agora não entendo por que 
o povo esquece fácil. e eles continuam.   
Adilson Carrasco: pedro taques deu continuidade 
bem melhor pra Mato grosso do que Wellington Fagun-
des, Mauro Mendes, jC, silval Barbosa, Blairo Maggi, 
Carlos Bezerra e outros.
Isabel Santana: até agora não apareceu uma cara 
nova, só gente querendo se manter no poder para 
não ir preso.
Clayton P. Dutra: Como diz a piada, ‘julim Campus’ 
não é mentiroso. ele só mente quando bebe. julim 
não para de beber.
Leônidas Sales: essa figura já está com o pé na cova, 
mas mesmo assim ainda quer se candidatar para um 
cargo político. eita vício maldito que é roubar.
Manoel Martins: Chega a doer na alma ver jayme 
Campos em primeiro nas pesquisas para senador.

12/07/2018 - A difícil missão de Pedro Taques na 
reeleição para o governo de MT
   
Féliquinho Almeida: o melhor que ele pode fazer é 
renunciar à candidatura e à reeleição!
Sanlai Rodrigues Eufrasio: não ponha a culpa no 
pedro taques, não! se Mato grosso tá quebrado, é 
por causa desses deputados estaduais safados que 
roubaram.
Marcelo Batista Soares: pedro taques pegou um 
estado falido. a população já esqueceu das obras da 
Copa 2014 – só dívidas. vou votar nele de novo, mes-
mo não cumprindo muitas promessas de campanha, é 
melhor que esses partidários pré-candidatos!
Elifas E. Edirges Ribeiro:  a rejeição a pedro taques 
é de saudade do silval Barbosa, josé riva, humberto 
Bosaipo, Blairo Maggi, sérgio ricardo, eder Moraes. 
então quando o governo não é corrupto a sociedade 
acha falta do corrupto.

deles, mas um problemaço para os bem menos 
conhecidos Selma Arruda e Victório Galli. Ne-
nhum dos dois poderá se aliar a qualquer candi-
dato ao governo, já que Pedro Taques é do PSDB, 
Wellington Fagundes é do PR, Mauro Mendes é 
DEM recente e Procurador Mauro segue dos mais 
antigos do Psol. Sobrou pro Galli tentar reverter 
a situação ou pagar o pato.

A RESPONSABILIDADE SERá MINHA 
O prefeito Emanuel Pinheiro publicou uma nota 
esta semana reafirmando que ele mesmo cuidará 
da saúde na capital e que qualquer problema na 
área é de sua responsabilidade, um compromisso 
de campanha, aliás. Na verdade a nota era um mea 
culpa para justificar a troca de mais um secretário 
da pasta. Já é o terceiro a ocupar a secretaria em 
menos de dois anos de um governo que prometia 
um “choque na gestão na saúde do município”.  
Segundo o próprio Emanuel, o médico Milton 
Corrêa da Costa já foi anunciado para coordenar 
um dos pontos mais problemáticos da saúde, o 
setor de urgência e emergência do Pronto-Socorro 
Municipal de Cuiabá. 

CADA DIA MAIS DIFÍCIL
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o dia 16 de agosto, o senhor 
B.C.C., de 60 anos, ficará frente 
a frente com representantes da 
empresa que tem lhe causado 
dor de cabeça nos últimos três 
anos – a Águas Cuiabá S/A. O 

caso do consumidor será apreciado pela Jus-
tiça Especial Civil em busca de um resultado 
final. O acesso à água tem se transformado em 
uma grande batalha para muitos moradores da 
capital.

A cobrança abusiva ou indevida foi uma 
das reclamações mais comuns por parte dos 
consumidores no ano de 2017, segundo dados 
do Sistema Nacional de Informações de Defe-
sa do Consumidor (Sindec), que reúne núme-
ros dos Procons (Programa de Proteção e De-
fesa do Consumidor) estaduais e municipais 
de Mato Grosso.

De um total de 65.524 atendimentos re-
alizados em 2017 no Estado, ou 93,12% das 
denúncias ou reclamações, 4.325 foram refe-
rentes aos problemas com o serviço de água e 
esgoto. O assunto está atrás somente da energia 
elétrica (9.888) e da telefonia celular (11.877).

Entre as reclamações e denúncias em re-
lação ao serviço, 3.437 eram referentes a co-
branças indevidas e abusivas, e 430 faziam 
menção a dúvidas sobre a cobrança. O restante 
dos problemas relatou vícios na qualidade do 
serviço (57) ou a sua falta (46) ou a recusa in-
justificada em prestá-lo (41).

Por causa dos números, a Águas Cuiabá 
(ou a CAB) amargou a sexta posição da em-
presa mais “reclamada” de Mato Grosso, no 
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GUERRA D’ÁGUA

Moradores lutam contra valores exorbitantes na conta d’água  
Clientes alegam que o valor cobrado não corresponde à quantidade de água consumida. O problema teria se agravado após a privatização da gestão da água na capital

Por Allan Pereira, Celestino Carlos e 
Juliana Arini 

ano passado. Já de janeiro de 2018 até o mo-
mento, figura na 5ª posição, atrás somente da 
Energisa e das telefônicas Oi, Vivo e Claro.

B.C.C. pediu para não ser identificado. Ele 
procurou a redação do Circuito Mato Gros-
so há algumas semanas e expôs o seu caso. O 
aposentado mora há mais de 30 anos na Rua 
Marechal Floriano Peixoto, no bairro Duque 
de Caxias II, no centro norte de Cuiabá, em 
frente ao Instituto Federal de Mato Grosso 
(IFMT).

O consumidor relatou que mora sozinho na 
residência e que de forma alguma o seu con-
sumo seria suficiente para gerar uma fatura de 
R$ 695.26 em julho de 2014. Desde então ele 
discorda deste valor e diz que não efetuou o 
pagamento. Recentemente o aposentado teve 
o serviço de fornecimento de água suspenso.

“Eles (a CAB à época) fizeram o corte da 
minha água alegando que na residência tinha 
vazamento ou que ali moravam mais pessoas”, 
diz.

O consumidor tentou resolver os problemas 
com a empresa responsável pelo serviço. Con-
tudo, o valor exorbitante na conta foi mantido 
pela companhia, que alegou a existência de va-
zamento na tubulação. Versão esta contestada 
pelo morador que contratou um profissional 
particular para realizar os serviços de vistoria 
para atestar a veracidade do erro.

“Eles chegaram aqui e falaram que o valor 
da conta estava correto, pois havia vazamento 
de água, mas eu paguei um engenheiro que es-
teve no meu imóvel e produziu um laudo com-
provando que não há vazamentos”, explicou.

Embora o laudo tenha comprovado inexis-
tência de vazamentos em toda parte hidráuli-
ca da residência, o morador teve que recorrer 

mais uma vez. Um novo problema foi apresen-
tado pela companhia de água, alegando que na 
casa moravam outras pessoas e, por isso, havia 
aumentado o consumo e manteve a fatura de 
água no mesmo valor.

“Eu tive que recorrer aos antigos moradores 
para explicar que moro há 30 anos nesta residên-
cia e que aqui não vive ninguém além de mim”, 
explicou.

Outra tentativa de resolver o problema foi 
buscar o atendimento do Procon-MT. Segundo 
o morador, foi realizado apenas um registro da 
sua reclamação no órgão e não houve resolução 
do problema. Uma audiência de conciliação no 
órgão chegou a ser marcada, mas as partes não 
entraram em acordo.

O consumidor estava sem fornecimento de 
água desde 2014. Duas semanas após o conta-
to da reportagem do jornal com a atual empresa 
Águas Cuiabá sobre o caso, o serviço foi reli-
gado. Apesar do restabelecimento do serviço, a 
cobrança ainda existe e já foi parar na justiça 
especial. 

Em nota, a Águas Cuiabá informou que o 
caso do senhor B.C.C. é infundado. “Foi julga-
do improcedente pela Justiça Estadual no final 
do ano de 2015”. Confira a íntegra da nota de 
posicionamento no final da matéria.

Apesar da situação insolúvel de B.C.C. com 
a Águas Cuiabá, em alguns casos a insistência 
do consumidor na reclamação ajuda a resolver 
o problema.  

Um exemplo foi o da servidora pública Ân-
gela Maria da Silva, que mora no CPA. Há uns 
dois anos, ela conta que sua conta de água che-
gou a vir por R$ 300 dois meses seguidos. Após 
a primeira empresa privada passar a gerir a ges-

tão do saneamento na capital, a CAB Cuiabá 
trocou o hidrômetro. 

Quando veio a primeira fatura, a servidora 
buscou então uma unidade da CAB no próprio 
CPA. “A moça falou que estava certo, que deve-
ria ter vazamento”, conta. O mesmo argumento 
para o caso do Sr. B.C.C. Ângela, porém, não 
aceitou o argumento da funcionária. A cobrança 
indevida era, no mínimo, R$ 200 a mais do que 
vinha as suas faturas costumeiras de R$ 80 a R$ 
90. “Com o valor de R$ 300 a gente assusta, não 
é?”, comenta. 

Ângela procurou o Procon, levou a fatura 
e outros documentos e insistiu na reclamação. 
Contudo, o valor indevido veio mais uma vez 
no mês seguinte. “Até um pouquinho a mais”, 
relata. Ele levou a nova cobrança ao órgão e, 
após dois meses, o problema foi resolvido. 

A então CAB emitiu novas faturas com os 
valores diminuídos respectivos aos dois meses 
não pagos para que a servidora cumprisse o 
pagamento.

Enquanto o processo tramitava no Procon, 
Ângela não pagou as faturas abusivas e não 
chegou a ter o serviço de água cortado pela con-
cessionária. Desde então a consumidora não re-
cebeu mais faturas indevidas.

O que diz a Águas Cuiabá sobre o 
caso de B.C.C.

A Águas Cuiabá informa que o processo ju-
dicial em questão foi julgado improcedente pela 
Justiça Estadual no final do ano de 2015.

A concessionária informa ainda que os con-
sumidores que desejarem aferir valores de fatu-
ras devem entrar em contato com a empresa por 
meio do telefone 0800 646 6115.

s reclamações de consumidores 
quanto ao serviço de água eram 
maiores na época da CAB, garante o 
gerente de atendimento, orientação 

e conciliação do Procon-MT, Jeferson Neves 
Alves, que trabalha há 17 anos na casa. A 
antiga empresa não ficou conhecida no órgão 
por ser uma solucionadora. “Ela era omissa e 
se furtava de fazer acordos com o consu-
midor para resolver seus problemas”, 
denuncia Neves.

A Companhia Águas do Brasil 
(CAB Ambiental) entrou no lu-
gar da extinta Sanecap em 16 
de abril de 2012. Após quatro 
anos, o então prefeito Mauro 
Mendes, em seu último ano 
de gestão, decretou interven-
ção de 180 dias na empresa. A 
Agência Municipal de Regulação 
de Serviços Delegados de Cuiabá 
(Arsec) identificou uma série de irregu-
laridades, como a omissão de informações de 
serviços prestados e a qualidade duvidosa da 
água entregue à população cuiabana e que 
estava abaixo dos padrões recomendados.

“Quando houve a intervenção da CAB, hou-
ve uma explosão de reclamações do grande 
número de consumidores que estavam atin-
gidos pelas falhas na prestação de serviço da 
empresa. E isso causou um grande aumento na 

A
Na época da caB era pior, diz gereNte do procoN-Mt 

demanda do Procon”, declarou Neves.
Segundo números obtidos pelo Circuito 

Mato Grosso junto ao órgão, nos cinco anos 
em que a CAB ficou responsável pelo ser-
viço em Cuiabá, o Procon registrou 16.058 
reclamações de consumidores. O principal 
problema era a cobrança indevida ou abusiva, 
com 14.282 registros; já 296 eram referentes 

ao serviço de água não fornecido e 248 
eram pela qualidade imprópria ou 

inapropriada do produto.
O gerente relata que o 

Procon chegou a emitir vá-
rias multas à CAB por ser 
intransigente e omissa em 
solucionar as reclamações 
dos consumidores. “Não era 

feito acordo. Mesmo com a 
questão de cobrança indevida, 

ela informava que a cobrança 
estava correta. E aí tivemos que 

encaminhar um grande número [de 
reclamações] para o Poder Judiciário”, aponta.

Porém, o que era para durar 180 dias aca-
bou durando mais de um ano e uma gestão 
posterior. O fim da intervenção só aconteceu 
com a troca da empresa responsável, já no 
mandato do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB). 

Desde agosto do ano passado, a paulista 
Iguá Saneamento S.A., que na cidade assumiu 
o nome-fantasia de Águas Cuiabá, assumiu o 

 Procon consegue resolver 70% das 
reclamações de consumidores. “Sig-
nifica dizer que de 10 pessoas que 
procuram o Procon, no caso de sete 
nós conseguimos resolver”, ressalta 

Jeferson Neves. 
Primeiramente, muitos dos problemas com 

o produto ou o serviço prestado podem ser 
resolvidos com a própria empresa. Tanto por 
meio de um conversa com o gerente quanto 
pelo Serviço de Atendimento do Consumidor 
– o famoso SAC –, que é um canal criado pela 
própria empresa para solucionar os conflitos.

Caso não resolva e o problema persista, 
o consumidor pode abrir uma reclamação no 
Procon. A partir daí, o órgão toma um de dois 
principais caminhos. Às vezes, a demanda 
do consumidor pode ser resolvida com um 
simples telefonema.

O responsável é notificado do problema. 
Nessa conversa mais “informal”, o Procon faz 

O
coMo reclaMar da sua coNta de água

serviço por um contrato de concessão de 30 
anos. A nova empresa assumiu no lugar da CAB 
com a promessa de solucionar a falta d’água 
na capital e de tratar o esgoto que é despejado 
em córregos e rios.

Com a mudança da CAB para a Águas, o 
gerente disse que o Procon-MT sentiu uma 
mudança. “Houve, por ora, uma melhora sen-
sível na prestação de serviços. Nós temos tido 
uma diminuição, no presente momento, das 

reclamações”, disse.
Jeferson ainda pontuou que a atual 

empresa tem sido mais atenta às recla-
mações dos consumidores e mais diligente 
para resolver as questões e propor acor-
dos. “Ainda que tenhamos muitas recla-
mações, que os serviços essenciais (água 
e energia) são os primeiros do ranking, ela 
tem se mostrado mais favorável e aberta 
para solucionar”, disse.

um registro, que chamado de “liminar”, e que 
é dada para o reclamante.

Outra opção é através de uma Carta de 
Investigação Preliminar (CIP), enviada por 
correio ou, em algumas vezes, por e-mail. Na 
correspondência é feito o registro transcrito 
daquela reclamação. Após receber o documen-
to, o fornecedor tem 10 dias para ir ao órgão 
protocolar. Em 30 é oferecida uma proposta 
ao consumidor. Se ele aceitar, o problema é 
resolvido e o processo, arquivado.

Se não há acordo, o Procon organiza e 
marca uma audiência de conciliação para 
averiguar o que está acontecendo ou quando 
o órgão vislumbra que o consumidor possa ser 
lesado. A sessão é presidida pelo conciliador. 
Se as partes não entram em acordo, como no 
caso do aposentado B.C.C., a Justiça é a única 
opção para o reclamante resolver o conflito.

É o caso dos 30% de pessoas que procuram 
o Procon.  Além do dever do órgão em orientar 

o consumidor a buscar o Poder Judiciário, para 
Jeferson Neves, é quase certeiro que eles vão 
trilhar este caminho. “Principalmente hoje em 
dia que o consumidor está muito mais ciente 
dos seus direitos”, diz.

Uma multa também pode ser aplicada à 
empresa por infringir o Código de Defesa do 
Consumidor. Se a reclamação do consumidor 
não for solucionada e, além disso, for funda-
mentada com provas e documentos, e mesmo 
assim o fornecedor continua a manter uma 
postura omissa e intransigente, o Procon pode 
aplicar uma sanção financeira.

“Ela não leva em consideração ao valor do 
bem [produto ou serviço]. Ela é pedagógica”, 
diz Jeferson. Um celular comprado por R$ 2 
mil, por exemplo, pode render uma multa de 
R$ 10 mil, R$ 15 mil ao fornecedor. Se não for 
paga, o Procon aciona a Procuradoria-Geral do 
Estado que, por sua vez, entrará com uma ação 
judicial para executar a cobrança.

Em um processo judicial, a coisa muda 
de figura para a empresa. Na Justiça como 
um todo, quem acusa tem que provar 
a acusação. O mesmo não acontece em 
processos de consumidores. A sua palavra 
basta para abrir o processo (mesmo que 
ele junte documentos e provas), e a empre-
sa deve provar que aquilo não aconteceu. 
É o que os juristas chamam de inversão 
do ônus da prova.

“Cabe ao fornecedor provar que não 
aconteceu dessa forma ou que aconteceu 
de forma diferente”, explica Jeferson.

Na Justiça, o consumidor pode não ter 
somente a restituição do dano material 
causado. Mas ele também pode receber 
uma indenização por danos morais pelo 
estresse, sofrimento ou qualquer abalo 
psicológico causado pela falha no produto 
ou na prestação de serviço.

jornal procurou a empresa 
Águas Cuiabá, responsável 
pelo abastecimento de água e 
tratamento de esgoto na capital, 
para saber sobre as cobranças 

contestadas pelos clientes.  De acordo com 
as informações prestadas pela gerente 
comercial, Alissa Oliveira, com a priva-
tização da empresa, houve mudanças na 
administração. 

A implantação de hidrômetros nas 
residências, aparelho utilizado para me-
dir o consumo d’água, seria a principal. 
Na antiga gestão, realizada pela CAB, a 
maioria dos clientes pagava apenas uma 
taxa básica de consumo, que girava em 
torno de R$ 45,00, e se habituou ao valor, 
acreditando que o seu consumo era sempre 
o mesmo.

“Hoje a gente mede pelo volume que 
passa no hidrômetro, ou seja, o consumido 
de fato. No início da concessão o cliente já 
tinha o costume de pagar pelo faturamento 
mínimo. À medida que a gente hidrometra, 
isso é o consumo real, que efetivamente 
é o consumo que o cliente tem, é um 
consumo realizado, tem todo cálculo em 
cima do volume que ele consume tarifa 
regulamentada pela Agência Fiscalizadora. 
Não existe nenhuma cobrança abusiva”, 
explicou a gerente.  

Ainda de acordo com as explicações de 
Alissa, um fator que pode ocasionar em um 
faturamento considerado excedente pelo 
cliente, fora do valor médio de consumo 
pode ser ocasionado por algum vazamento 
na rede hidráulica da residência. 

“O que pode acontecer é que o clien-

O
eMpresa relacioNa iNstalação do hidrôMetro e vazaMeNtos coM alta Nas coNtas 

te tenha um vazamento interno, e quando 
ele contesta a gente realiza uma vistoria no 
imóvel, o cliente acompanha e se identificado 
um vazamento na parte interna do imóvel o 
proprietário realiza o reparo, mas se o vaza-
mento estiver na rede a nossa empresa realiza 
o trabalho”, explicou. 

Com relação ao valor da conta faturada no 
período que foi identificado um vazamento, a 
gerente explica que se valor foi superior ao 
consumo é feita uma correção com bases nos 
últimos seis meses. Além disso, o trabalho 

de vistoria realizado pela empresa não é 
cobrado.  

“A gente faz a correção da conta, ela é re-
faturada com base nos consumos dos últimos 
seis meses e o trabalho de vistoria é grátis”, 
explicou. 

Sobre o número de reclamações feitas 
pelos clientes que ficaram insatisfeitos com os 
serviços prestados, a empresa disse que tem 
trabalhado para resolver cada situação e está 
disponível para analisar cada caso.

“A empresa prioriza o bom atendimento 

pesar da instalação dos hidrô-
metros e do aumento nas contas 
d´água, as companhias detentoras 
da concessão não conseguiram 

cumprir com a principal condicionante desde 
a privatização do serviço universal da água: 
fazer o tratamento do esgoto em Cuiabá. 

Conforme levantamento do Instituto Trata 
Brasil, Cuiabá ocupa o 67º lugar no ranking 
do saneamento das 100 maiores cidades do 
Brasil. Dentre os serviços contemplados na 
expressão “saneamento básico” está o esgo-
tamento sanitário.

Hoje, na capital, 50% de todo o esgoto 
produzido pela população não chegam a uma 
Estação de Tratamento de Esgoto e vão parar 
diretamente no rio Cuiabá. Os outros 10% de 
esgoto, embora coletados, também não rece-
bem tratamento. Ou seja, são pelo menos 60% 
de esgoto in natura lançados diretamente nas 
águas do principal rio do estado.

E o número pode ser ainda muito pior, já 
que nem todos os 40% de esgoto coletado, 
conforme dados da própria Águas Cuiabá, 
recebem o tratamento adequado.

Dos prováveis 50% coletados, o esgoto 
entra e sai com tratamento primário. Há uma 
retenção de sólidos, mas não há um tratamen-
to secundário, terciário, o que seria o ideal.

Conforme o Instituto Trata Brasil, Cuiabá 
lança, no mínimo, mais de 15,6 milhões de me-
tros cúbicos de esgoto in natura no Rio Cuiabá.

Um Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) foi assinado com o Ministério Público 
Estadual, que concedeu um prazo até fevereiro 
de 2019 para a companhia Águas Cuiabá para 
regularizar o tratamento de esgoto em Cuiabá.

A
cuiaBá coNtiNua seM trataMeNto do esgoto 

ao cliente e vem melhorando sua prestação 
de serviço, tanto que o número de reclama-
ção vem caindo, temos uma equipe dedicada, 
acompanhado cada reclamação, é feito um 
trabalho criterioso para resolver todas as 
situações”, explicou. 

A representante afirma que a empresa 
está aberta ao diálogo para resolver todos os 
problemas. 

“Quando o cliente tiver alguma dúvida, 
entre em contato no 0800-6466115, a gente 
esclarece”, explicou.
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o dia 16 de agosto, o senhor 
B.C.C., de 60 anos, ficará frente 
a frente com representantes da 
empresa que tem lhe causado 
dor de cabeça nos últimos três 
anos – a Águas Cuiabá S/A. O 

caso do consumidor será apreciado pela Jus-
tiça Especial Civil em busca de um resultado 
final. O acesso à água tem se transformado em 
uma grande batalha para muitos moradores da 
capital.

A cobrança abusiva ou indevida foi uma 
das reclamações mais comuns por parte dos 
consumidores no ano de 2017, segundo dados 
do Sistema Nacional de Informações de Defe-
sa do Consumidor (Sindec), que reúne núme-
ros dos Procons (Programa de Proteção e De-
fesa do Consumidor) estaduais e municipais 
de Mato Grosso.

De um total de 65.524 atendimentos re-
alizados em 2017 no Estado, ou 93,12% das 
denúncias ou reclamações, 4.325 foram refe-
rentes aos problemas com o serviço de água e 
esgoto. O assunto está atrás somente da energia 
elétrica (9.888) e da telefonia celular (11.877).

Entre as reclamações e denúncias em re-
lação ao serviço, 3.437 eram referentes a co-
branças indevidas e abusivas, e 430 faziam 
menção a dúvidas sobre a cobrança. O restante 
dos problemas relatou vícios na qualidade do 
serviço (57) ou a sua falta (46) ou a recusa in-
justificada em prestá-lo (41).

Por causa dos números, a Águas Cuiabá 
(ou a CAB) amargou a sexta posição da em-
presa mais “reclamada” de Mato Grosso, no 
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Moradores lutam contra valores exorbitantes na conta d’água  
Clientes alegam que o valor cobrado não corresponde à quantidade de água consumida. O problema teria se agravado após a privatização da gestão da água na capital

Por Allan Pereira, Celestino Carlos e 
Juliana Arini 

ano passado. Já de janeiro de 2018 até o mo-
mento, figura na 5ª posição, atrás somente da 
Energisa e das telefônicas Oi, Vivo e Claro.

B.C.C. pediu para não ser identificado. Ele 
procurou a redação do Circuito Mato Gros-
so há algumas semanas e expôs o seu caso. O 
aposentado mora há mais de 30 anos na Rua 
Marechal Floriano Peixoto, no bairro Duque 
de Caxias II, no centro norte de Cuiabá, em 
frente ao Instituto Federal de Mato Grosso 
(IFMT).

O consumidor relatou que mora sozinho na 
residência e que de forma alguma o seu con-
sumo seria suficiente para gerar uma fatura de 
R$ 695.26 em julho de 2014. Desde então ele 
discorda deste valor e diz que não efetuou o 
pagamento. Recentemente o aposentado teve 
o serviço de fornecimento de água suspenso.

“Eles (a CAB à época) fizeram o corte da 
minha água alegando que na residência tinha 
vazamento ou que ali moravam mais pessoas”, 
diz.

O consumidor tentou resolver os problemas 
com a empresa responsável pelo serviço. Con-
tudo, o valor exorbitante na conta foi mantido 
pela companhia, que alegou a existência de va-
zamento na tubulação. Versão esta contestada 
pelo morador que contratou um profissional 
particular para realizar os serviços de vistoria 
para atestar a veracidade do erro.

“Eles chegaram aqui e falaram que o valor 
da conta estava correto, pois havia vazamento 
de água, mas eu paguei um engenheiro que es-
teve no meu imóvel e produziu um laudo com-
provando que não há vazamentos”, explicou.

Embora o laudo tenha comprovado inexis-
tência de vazamentos em toda parte hidráuli-
ca da residência, o morador teve que recorrer 

mais uma vez. Um novo problema foi apresen-
tado pela companhia de água, alegando que na 
casa moravam outras pessoas e, por isso, havia 
aumentado o consumo e manteve a fatura de 
água no mesmo valor.

“Eu tive que recorrer aos antigos moradores 
para explicar que moro há 30 anos nesta residên-
cia e que aqui não vive ninguém além de mim”, 
explicou.

Outra tentativa de resolver o problema foi 
buscar o atendimento do Procon-MT. Segundo 
o morador, foi realizado apenas um registro da 
sua reclamação no órgão e não houve resolução 
do problema. Uma audiência de conciliação no 
órgão chegou a ser marcada, mas as partes não 
entraram em acordo.

O consumidor estava sem fornecimento de 
água desde 2014. Duas semanas após o conta-
to da reportagem do jornal com a atual empresa 
Águas Cuiabá sobre o caso, o serviço foi reli-
gado. Apesar do restabelecimento do serviço, a 
cobrança ainda existe e já foi parar na justiça 
especial. 

Em nota, a Águas Cuiabá informou que o 
caso do senhor B.C.C. é infundado. “Foi julga-
do improcedente pela Justiça Estadual no final 
do ano de 2015”. Confira a íntegra da nota de 
posicionamento no final da matéria.

Apesar da situação insolúvel de B.C.C. com 
a Águas Cuiabá, em alguns casos a insistência 
do consumidor na reclamação ajuda a resolver 
o problema.  

Um exemplo foi o da servidora pública Ân-
gela Maria da Silva, que mora no CPA. Há uns 
dois anos, ela conta que sua conta de água che-
gou a vir por R$ 300 dois meses seguidos. Após 
a primeira empresa privada passar a gerir a ges-

tão do saneamento na capital, a CAB Cuiabá 
trocou o hidrômetro. 

Quando veio a primeira fatura, a servidora 
buscou então uma unidade da CAB no próprio 
CPA. “A moça falou que estava certo, que deve-
ria ter vazamento”, conta. O mesmo argumento 
para o caso do Sr. B.C.C. Ângela, porém, não 
aceitou o argumento da funcionária. A cobrança 
indevida era, no mínimo, R$ 200 a mais do que 
vinha as suas faturas costumeiras de R$ 80 a R$ 
90. “Com o valor de R$ 300 a gente assusta, não 
é?”, comenta. 

Ângela procurou o Procon, levou a fatura 
e outros documentos e insistiu na reclamação. 
Contudo, o valor indevido veio mais uma vez 
no mês seguinte. “Até um pouquinho a mais”, 
relata. Ele levou a nova cobrança ao órgão e, 
após dois meses, o problema foi resolvido. 

A então CAB emitiu novas faturas com os 
valores diminuídos respectivos aos dois meses 
não pagos para que a servidora cumprisse o 
pagamento.

Enquanto o processo tramitava no Procon, 
Ângela não pagou as faturas abusivas e não 
chegou a ter o serviço de água cortado pela con-
cessionária. Desde então a consumidora não re-
cebeu mais faturas indevidas.

O que diz a Águas Cuiabá sobre o 
caso de B.C.C.

A Águas Cuiabá informa que o processo ju-
dicial em questão foi julgado improcedente pela 
Justiça Estadual no final do ano de 2015.

A concessionária informa ainda que os con-
sumidores que desejarem aferir valores de fatu-
ras devem entrar em contato com a empresa por 
meio do telefone 0800 646 6115.

s reclamações de consumidores 
quanto ao serviço de água eram 
maiores na época da CAB, garante o 
gerente de atendimento, orientação 

e conciliação do Procon-MT, Jeferson Neves 
Alves, que trabalha há 17 anos na casa. A 
antiga empresa não ficou conhecida no órgão 
por ser uma solucionadora. “Ela era omissa e 
se furtava de fazer acordos com o consu-
midor para resolver seus problemas”, 
denuncia Neves.

A Companhia Águas do Brasil 
(CAB Ambiental) entrou no lu-
gar da extinta Sanecap em 16 
de abril de 2012. Após quatro 
anos, o então prefeito Mauro 
Mendes, em seu último ano 
de gestão, decretou interven-
ção de 180 dias na empresa. A 
Agência Municipal de Regulação 
de Serviços Delegados de Cuiabá 
(Arsec) identificou uma série de irregu-
laridades, como a omissão de informações de 
serviços prestados e a qualidade duvidosa da 
água entregue à população cuiabana e que 
estava abaixo dos padrões recomendados.

“Quando houve a intervenção da CAB, hou-
ve uma explosão de reclamações do grande 
número de consumidores que estavam atin-
gidos pelas falhas na prestação de serviço da 
empresa. E isso causou um grande aumento na 

A
Na época da caB era pior, diz gereNte do procoN-Mt 

demanda do Procon”, declarou Neves.
Segundo números obtidos pelo Circuito 

Mato Grosso junto ao órgão, nos cinco anos 
em que a CAB ficou responsável pelo ser-
viço em Cuiabá, o Procon registrou 16.058 
reclamações de consumidores. O principal 
problema era a cobrança indevida ou abusiva, 
com 14.282 registros; já 296 eram referentes 

ao serviço de água não fornecido e 248 
eram pela qualidade imprópria ou 

inapropriada do produto.
O gerente relata que o 

Procon chegou a emitir vá-
rias multas à CAB por ser 
intransigente e omissa em 
solucionar as reclamações 
dos consumidores. “Não era 

feito acordo. Mesmo com a 
questão de cobrança indevida, 

ela informava que a cobrança 
estava correta. E aí tivemos que 

encaminhar um grande número [de 
reclamações] para o Poder Judiciário”, aponta.

Porém, o que era para durar 180 dias aca-
bou durando mais de um ano e uma gestão 
posterior. O fim da intervenção só aconteceu 
com a troca da empresa responsável, já no 
mandato do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB). 

Desde agosto do ano passado, a paulista 
Iguá Saneamento S.A., que na cidade assumiu 
o nome-fantasia de Águas Cuiabá, assumiu o 

 Procon consegue resolver 70% das 
reclamações de consumidores. “Sig-
nifica dizer que de 10 pessoas que 
procuram o Procon, no caso de sete 
nós conseguimos resolver”, ressalta 

Jeferson Neves. 
Primeiramente, muitos dos problemas com 

o produto ou o serviço prestado podem ser 
resolvidos com a própria empresa. Tanto por 
meio de um conversa com o gerente quanto 
pelo Serviço de Atendimento do Consumidor 
– o famoso SAC –, que é um canal criado pela 
própria empresa para solucionar os conflitos.

Caso não resolva e o problema persista, 
o consumidor pode abrir uma reclamação no 
Procon. A partir daí, o órgão toma um de dois 
principais caminhos. Às vezes, a demanda 
do consumidor pode ser resolvida com um 
simples telefonema.

O responsável é notificado do problema. 
Nessa conversa mais “informal”, o Procon faz 

O
coMo reclaMar da sua coNta de água

serviço por um contrato de concessão de 30 
anos. A nova empresa assumiu no lugar da CAB 
com a promessa de solucionar a falta d’água 
na capital e de tratar o esgoto que é despejado 
em córregos e rios.

Com a mudança da CAB para a Águas, o 
gerente disse que o Procon-MT sentiu uma 
mudança. “Houve, por ora, uma melhora sen-
sível na prestação de serviços. Nós temos tido 
uma diminuição, no presente momento, das 

reclamações”, disse.
Jeferson ainda pontuou que a atual 

empresa tem sido mais atenta às recla-
mações dos consumidores e mais diligente 
para resolver as questões e propor acor-
dos. “Ainda que tenhamos muitas recla-
mações, que os serviços essenciais (água 
e energia) são os primeiros do ranking, ela 
tem se mostrado mais favorável e aberta 
para solucionar”, disse.

um registro, que chamado de “liminar”, e que 
é dada para o reclamante.

Outra opção é através de uma Carta de 
Investigação Preliminar (CIP), enviada por 
correio ou, em algumas vezes, por e-mail. Na 
correspondência é feito o registro transcrito 
daquela reclamação. Após receber o documen-
to, o fornecedor tem 10 dias para ir ao órgão 
protocolar. Em 30 é oferecida uma proposta 
ao consumidor. Se ele aceitar, o problema é 
resolvido e o processo, arquivado.

Se não há acordo, o Procon organiza e 
marca uma audiência de conciliação para 
averiguar o que está acontecendo ou quando 
o órgão vislumbra que o consumidor possa ser 
lesado. A sessão é presidida pelo conciliador. 
Se as partes não entram em acordo, como no 
caso do aposentado B.C.C., a Justiça é a única 
opção para o reclamante resolver o conflito.

É o caso dos 30% de pessoas que procuram 
o Procon.  Além do dever do órgão em orientar 

o consumidor a buscar o Poder Judiciário, para 
Jeferson Neves, é quase certeiro que eles vão 
trilhar este caminho. “Principalmente hoje em 
dia que o consumidor está muito mais ciente 
dos seus direitos”, diz.

Uma multa também pode ser aplicada à 
empresa por infringir o Código de Defesa do 
Consumidor. Se a reclamação do consumidor 
não for solucionada e, além disso, for funda-
mentada com provas e documentos, e mesmo 
assim o fornecedor continua a manter uma 
postura omissa e intransigente, o Procon pode 
aplicar uma sanção financeira.

“Ela não leva em consideração ao valor do 
bem [produto ou serviço]. Ela é pedagógica”, 
diz Jeferson. Um celular comprado por R$ 2 
mil, por exemplo, pode render uma multa de 
R$ 10 mil, R$ 15 mil ao fornecedor. Se não for 
paga, o Procon aciona a Procuradoria-Geral do 
Estado que, por sua vez, entrará com uma ação 
judicial para executar a cobrança.

Em um processo judicial, a coisa muda 
de figura para a empresa. Na Justiça como 
um todo, quem acusa tem que provar 
a acusação. O mesmo não acontece em 
processos de consumidores. A sua palavra 
basta para abrir o processo (mesmo que 
ele junte documentos e provas), e a empre-
sa deve provar que aquilo não aconteceu. 
É o que os juristas chamam de inversão 
do ônus da prova.

“Cabe ao fornecedor provar que não 
aconteceu dessa forma ou que aconteceu 
de forma diferente”, explica Jeferson.

Na Justiça, o consumidor pode não ter 
somente a restituição do dano material 
causado. Mas ele também pode receber 
uma indenização por danos morais pelo 
estresse, sofrimento ou qualquer abalo 
psicológico causado pela falha no produto 
ou na prestação de serviço.

jornal procurou a empresa 
Águas Cuiabá, responsável 
pelo abastecimento de água e 
tratamento de esgoto na capital, 
para saber sobre as cobranças 

contestadas pelos clientes.  De acordo com 
as informações prestadas pela gerente 
comercial, Alissa Oliveira, com a priva-
tização da empresa, houve mudanças na 
administração. 

A implantação de hidrômetros nas 
residências, aparelho utilizado para me-
dir o consumo d’água, seria a principal. 
Na antiga gestão, realizada pela CAB, a 
maioria dos clientes pagava apenas uma 
taxa básica de consumo, que girava em 
torno de R$ 45,00, e se habituou ao valor, 
acreditando que o seu consumo era sempre 
o mesmo.

“Hoje a gente mede pelo volume que 
passa no hidrômetro, ou seja, o consumido 
de fato. No início da concessão o cliente já 
tinha o costume de pagar pelo faturamento 
mínimo. À medida que a gente hidrometra, 
isso é o consumo real, que efetivamente 
é o consumo que o cliente tem, é um 
consumo realizado, tem todo cálculo em 
cima do volume que ele consume tarifa 
regulamentada pela Agência Fiscalizadora. 
Não existe nenhuma cobrança abusiva”, 
explicou a gerente.  

Ainda de acordo com as explicações de 
Alissa, um fator que pode ocasionar em um 
faturamento considerado excedente pelo 
cliente, fora do valor médio de consumo 
pode ser ocasionado por algum vazamento 
na rede hidráulica da residência. 

“O que pode acontecer é que o clien-

O
eMpresa relacioNa iNstalação do hidrôMetro e vazaMeNtos coM alta Nas coNtas 

te tenha um vazamento interno, e quando 
ele contesta a gente realiza uma vistoria no 
imóvel, o cliente acompanha e se identificado 
um vazamento na parte interna do imóvel o 
proprietário realiza o reparo, mas se o vaza-
mento estiver na rede a nossa empresa realiza 
o trabalho”, explicou. 

Com relação ao valor da conta faturada no 
período que foi identificado um vazamento, a 
gerente explica que se valor foi superior ao 
consumo é feita uma correção com bases nos 
últimos seis meses. Além disso, o trabalho 

de vistoria realizado pela empresa não é 
cobrado.  

“A gente faz a correção da conta, ela é re-
faturada com base nos consumos dos últimos 
seis meses e o trabalho de vistoria é grátis”, 
explicou. 

Sobre o número de reclamações feitas 
pelos clientes que ficaram insatisfeitos com os 
serviços prestados, a empresa disse que tem 
trabalhado para resolver cada situação e está 
disponível para analisar cada caso.

“A empresa prioriza o bom atendimento 

pesar da instalação dos hidrô-
metros e do aumento nas contas 
d´água, as companhias detentoras 
da concessão não conseguiram 

cumprir com a principal condicionante desde 
a privatização do serviço universal da água: 
fazer o tratamento do esgoto em Cuiabá. 

Conforme levantamento do Instituto Trata 
Brasil, Cuiabá ocupa o 67º lugar no ranking 
do saneamento das 100 maiores cidades do 
Brasil. Dentre os serviços contemplados na 
expressão “saneamento básico” está o esgo-
tamento sanitário.

Hoje, na capital, 50% de todo o esgoto 
produzido pela população não chegam a uma 
Estação de Tratamento de Esgoto e vão parar 
diretamente no rio Cuiabá. Os outros 10% de 
esgoto, embora coletados, também não rece-
bem tratamento. Ou seja, são pelo menos 60% 
de esgoto in natura lançados diretamente nas 
águas do principal rio do estado.

E o número pode ser ainda muito pior, já 
que nem todos os 40% de esgoto coletado, 
conforme dados da própria Águas Cuiabá, 
recebem o tratamento adequado.

Dos prováveis 50% coletados, o esgoto 
entra e sai com tratamento primário. Há uma 
retenção de sólidos, mas não há um tratamen-
to secundário, terciário, o que seria o ideal.

Conforme o Instituto Trata Brasil, Cuiabá 
lança, no mínimo, mais de 15,6 milhões de me-
tros cúbicos de esgoto in natura no Rio Cuiabá.

Um Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) foi assinado com o Ministério Público 
Estadual, que concedeu um prazo até fevereiro 
de 2019 para a companhia Águas Cuiabá para 
regularizar o tratamento de esgoto em Cuiabá.

A
cuiaBá coNtiNua seM trataMeNto do esgoto 

ao cliente e vem melhorando sua prestação 
de serviço, tanto que o número de reclama-
ção vem caindo, temos uma equipe dedicada, 
acompanhado cada reclamação, é feito um 
trabalho criterioso para resolver todas as 
situações”, explicou. 

A representante afirma que a empresa 
está aberta ao diálogo para resolver todos os 
problemas. 

“Quando o cliente tiver alguma dúvida, 
entre em contato no 0800-6466115, a gente 
esclarece”, explicou.
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 mais recente queda de braço 
entre o governo do Estado e ser-
vidores públicos começou a ser 
travada dentro dos presídios. É 
lá que estão localizadas fontes 
de renda para associações desses 

trabalhadores e, agora, dor de cabeça para o 
Palácio Paiaguás. 

Durante anos controladas pelos agentes 
penitenciários ou parentes destes, desagradou 
e muito à categoria o Projeto de Lei 21/2018, 
mensagem 27/2018, a versar sobre a gestão 
de “espaços destinados à venda de produtos e 
objetos permitidos e não fornecidos pela ad-
ministração em presídios do Estado de Mato 
Grosso”.

Mal foi apresentado pelo Executivo na As-
sembleia Legislativa e o documento já conse-
guiu angariar protestos da Associação dos Ser-
vidores da Penitenciária Central (Aspec), da 
Associação dos Agentes Penitenciários (Age-
pen) e do Sindicato dos Trabalhadores do Sis-
tema Penitenciário de Mato Grosso (Sindspen
-MT). Todos são contra a proposta apresentada 
pelo governo, de passar o controle das canti-
nas das prisões para as mãos de associações 
que “trabalhem dentro do sistema carcerário”, 
como, por exemplo, a Fundação Nova Chance, 
instituição criada pelo próprio governo estadu-
al, e um chamado Conselho de Comunidade.

Trabalhando na Penitenciária Central do 
Estado (PCE) há seis anos e hoje presidente da 
Aspec, Matheus Henrique Noronha de Olivei-
ra, 24 anos, explica que as cantinas têm e sem-
pre tiveram previsão legal, mas nunca foram 
regulamentadas. De acordo com ele, uma parte 
da renda das cantinas é revertida para melho-
rias dentro das cadeias e penitenciárias e outra 
vai para o fundo penitenciário, somente o ou-
tro terço vai para o administrador da cantina.

“O governo não incluiu os servidores das 
associações de nenhuma forma. Querem tirar 
da gente para passar para entidades totalmente 
fora do sistema. Pra nós, isso é falta de res-
peito, porque temos um trabalho de quatro, 
cinco anos trazendo melhorias estruturais e até 
reformas pras unidades”, explica Matheus ao 
Circuito MT. 

Na visão do presidente interino do Sindis-
pen, Amaury Paixão, o governo errou ao não 
fazer sequer uma audiência pública para deba-

Por Rodivaldo Ribeiro

GOVERNO VERSUS SERVIDORES

Cantinas de presídios geram polêmica
Associações de classe e sindicato dos agentes penitenciários não aceitam proposta de regulamentação

A

ter o tema na Assembleia, além de “abrir as 
portas para pessoas do crime organizado” e, 
ainda, “facilitar a cooptação de novas pessoas” 
para as facções.

“O Conselho da Comunidade terá que con-
tratar mão de obra para realizar os trabalhos 
demandados pela cantina. E isso poderia ser 
desastroso para a segurança das unidades e da 
sociedade de forma geral”, sustenta Paixão.

Para o presidente da Aspec, ainda que o sin-
dicato jamais tenha administrado uma cantina, 
é legítimo que o Sindispen cerre fileiras com 
a Aspec e a Associação de Agepens do Esta-
do, já que o sindicato cuida dos interesses da 
categoria, e Paixão lembrou bem de um pro-
blema: “Há outros, como termos que aumentar 
a quantidade de agentes penitenciários (que já 
são insuficientes no dia a dia) para fazer a fis-
calização e procedimentos de segurança tan-
to em relação aos funcionários das cantinas 
quanto aos fornecedores e às mercadorias”.

De acordo com ambos, algo absolutamente 
inviável, devido ao baixo efetivo de agentes 
penitenciários até para realizar os procedimen-
tos corriqueiros, diários, nas penitenciárias.

“Queremos e precisamos de uma regula-
mentação, mas de uma maneira que inclua os 
servidores na conversa, pois as cantinas sem-
pre ajudaram a trazer melhorias para servido-
res e também para os reeducandos. Queremos 
um maior diálogo”, afirma Matheus Noronha 
Oliveira.

De acordo com a proposta do governo, os 
Conselhos da Comunidade seriam órgãos de 

fiscalização, auxílio da execução penal, que 
trabalhariam junto com a comunidade carce-
rária. Esses teriam preferência nas novas ad-
ministrações das cantinas. Porém – e aí é outro 
ponto de divergência – caso os escolhidos não 
consigam administrar pelo motivo que for a 
cantina num prazo de 70 dias, o governo pode-
ria abrir licitação para terceiros. “A partir daí, 
poderiam colocar pessoas totalmente estranhas 
ao sistema penal, proibindo os servidores até 
quarto grau de parentesco de cuidar das canti-
nas”, explica o representante dos trabalhado-
res da PCE.

Além da nota de repúdio, os agentes peni-
tenciários estão realizando peregrinações até a 
AL e pedindo apoio dos deputados, para estes 
não votem a pauta sem abrir uma discussão e 
realizar ao menos uma audiência pública. Allan 

Kardec (PT) os recebeu em sessão e já fez uma 
moção pedindo para o presidente Eduardo Bo-
telho (DEM) não colocar o projeto de lei em 
pauta. “Voltaremos a nos reunir com eles após 
o recesso, para discutir, de forma a abranger 
todos os servidores”, promete Matheus.

Outro lado
Procurada, a Secretaria de Justiça e Direi-

tos Humanos de Mato Grosso (Sejudh) respon-
deu por meio de nota que é prevista pela Lei 
de Execução Penal e que a regulamentação é 
necessária para haver controle mais efetivo e 
dar mais transparência ao processo.

Leia a íntegra do texto enviado à redação:
“O projeto de lei em questão, que passou 

apenas pela primeira votação e trata da regu-
lamentação de cantinas para vendas de produ-
tos não fornecidos pelo Estado, tem previsão 
na Lei de Execução Penal.

Tal regulamentação é necessária para fa-
zer um controle mais efetivo e dar mais trans-
parência ao processo. Como consta no esco-
po do projeto de lei, o emprego dos recursos 
advindos de cantinas deve ser investido em 
projetos dentro das unidades prisionais e para 
tanto um colegiado será formado para fazer a 
fiscalização da aplicação destes recursos.

Tal colegiado terá composição de servi-
dores da Secretaria de Justiça, além de mem-
bros do Poder Judiciário, Defensoria Pública, 
Ministério Público e OAB. A fiscalização por 
esse colegiado não exime qualquer órgão de 
controle de fazer sua fiscalização.

Atenciosamente, 
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos 

de Mato Grosso”

ão é apenas a segurança, mas as 
opções de lazer que têm levado 
cada vez mais cuiabanos a pro-
curar condomínios para morar. 
E as exigências vão além das 
tradicionais piscinas e quadras, 

e incluem itens cada vez mais relacionados ao 
bem-estar, com hortas e pistas para bicicletas. 

Segundo a última pesquisa da DataStore 
Mercadometria, realizada em Cuiabá e Vár-
zea Grande, entre as principais exigências de 
lazer dos interessados em adquirir um imó-
vel, estão itens compartilhados como piscina 
adulto, horta orgânica, bicicletário, aparelhos 
de ginástica para a terceira idade, pista de ca-
minhada e espaço fitness. 

Encontrar os vizinhos para passear com 
pets, fazer caminhadas ao fim do dia, brin-
car com os filhos ao ar livre, cuidar de hortas 
compartilhadas são, assim, boas opções para 
promover a interação para além dos encontros 
mais sérios como reuniões de condomínios. 
Além daquilo que o condomínio entrega, a 
iniciativa dos próprios moradores pode fazer 
toda a diferença. Para síndicos e administra-
dores, promover o uso de espaços comuns 
exige planejamento e consideração às diver-
sas faixas etárias e necessidades do público 
interno. 

Iniciativas como feiras e encontros gourmet 
realizados em um dos primeiros condomínios 
residenciais da capital, o Belvedere, são exem-
plo de atividades práticas de integração entre os 
moradores. Segundo o diretor social e morador 
do condomínio, Luis Peterlle, o sucesso desses 
eventos foi tão grande que a ideia se espalhou 
para outros condomínios de Cuiabá. 

Da Redação 

EM BUSCA DE PAZ

Lazer leva cuiabanos para os condomínios
Em todos os condomínios há um ponto em comum: a oferta de lazer e praticidade, liberdade com segurança

N
No Belvedere, por exemplo, as feiras 

acontecem todas as segundas-feiras dentro 
do próprio condomínio, com a venda tanto de 
frutas e legumes quanto de petiscos e jantas. 
Já o Belvedere Gourmet une eventos espor-
tivos e datas comemorativas a food trucks, 
música ao vivo e recreações para as crian-
ças. “Nesses eventos recebemos cerca de 500 
pessoas de todas as faixas etárias, de 5 a 70 
anos de idade. O melhor é que os moradores 
podem desfrutar de lazer no próprio condo-
mínio e, com isso, temos certeza que o con-
vívio entre os moradores se torna cada vez 
melhor”, explica.

Em outros condomínios, os eventos vão 

além de feiras, com a promoção de torneios 
esportivos dentro dos condomínios. 

Dentro do Florais Cuiabá, a organização 
de atividades como corridas, futebol, tênis, 
ciclismo, entre outros, fica por conta dos mo-
radores que integram o Conselho de Espor-
tes. “Nos torneios de futebol, que acontecem 
há pelo menos 10 anos, sempre contamos 
com pelo menos 50 a 60 moradores, que jo-
gam por cerca de um mês. Os prêmios são 
troféus, churrasco e confraternização entre os 
moradores”, explica o diretor de esportes do 
condomínio, Gilberto Gomes. 

Segundo o diretor, participar dos tor-
neios é também uma forma de contribuir 

com instituições carentes, para as quais todos 
os anos os moradores destinam os valores 
arrecadados. 

Mesmo que sejam realizados em espaços 
restritos a moradores, com o passar dos anos 
a proporção dos eventos tem crescido e cha-
mado a atenção de empresas da capital. “Em 
2017, realizamos uma corrida em parceria 
com grupos externos de corrida, bem como 
marcas renomadas de bebidas em Cuiabá e 
food trucks. Tudo isso é muito importante 
para desfrutarmos de nossos próprios espa-
ços com eventos que aliam práticas saudá-
veis a diversão para todas as idades”, com-
pleta Gilberto.
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Lei autoriza permanência em cargo durante campanha eLeitoraL

sincompatibilização referente aos chefes 
do poder executivo, prevista no art. 14, 
§ 6º, da Constituição de 1988, que exige 
que eles se afastem definitivamente do 
cargo até seis meses antes do pleito para 
concorrer a cargos diferentes daquele que 
ocupam”.

o direito à permanência no cargo 
também valerá para o governador pedro 
taques (psdB) no caso de confirmação de 
candidatura à reeleição. a lC 64/90 prevê 
a liberdade de permanência a ocupantes 
de cargos eletivos no poder executivo 
desde que disputem nova eleição para o 
mesmo cargo.

os vereadores pré-candidatos afirmam 
que o regimento interno da Câmara de 
Cuiabá não prevê nenhuma medida para a 
situação. a decisão de licença, afastamen-
to, é tomada pelo titular em concorrência, 
sem risco de perda do mandato.

liberdade a ocupantes de cargos 
púbicos eletivos de disputar 
eleições sem a necessidade de 
desincompatibilização é assegu-

rada pela lei da inelegibilidade (lC 64/90). 
segundo o texto, senadores, deputados e 
vereadores podem permanecer no exer-
cício de seus mandatos e concorrerem a 
qualquer um dos cargos em disputa nas 
eleições, sem limite para a quantidade de 
mandatos consecutivos que o concorrente 
tenha já exercido. eles também têm o di-
reito de permanecer no cargo por tempo 
indefinido.

segundo o tse (tribunal superior elei-
toral), existe restrição à candidatura de 
parlamentares apenas quando, nos seis 
meses anteriores ao pleito, houverem 
substituído ou, em qualquer época, sucedi-
do o respectivo titular do poder executivo.

“nesse caso, aplica-se a regra de de-

A

elo menos oito vereadores de 
Cuiabá vão concorrer a deputa-
do estadual nas eleições 2018 e 
a maioria deverá se manter no 
cargo durante o período elei-
toral. O regimento interno da 

Câmara e a legislação federal não fazem res-
trição a políticos eleitos para o Legislativo de 
se manter no cargo enquanto fazem campanha 
para outro, desde que seja correspondente a 
função que exerçam.

Até esta quarta (18), a dois dias do início 
das convenções partidárias, oito vereadores 
confirmaram sua pré-candidatura para a As-
sembleia Legislativa. Paulo Araújo (PP) é o 
único que confirmou que apresentará pedi-
do de licença para focar em sua campanha e 
deverá voltar a participar de atividades ofi-
ciais da Casa depois de 7 de outubro, dia da 
votação.

“Estou como secretário do PP (Partido 
Progressista) em Mato Grosso e vou disputar 
as eleições, então para focar nas atividades 
de campanha, vou licenciar-me da Câmara 
por 60 dias, logo após o fim do recesso. Já no 
primeiro dia, vou apresentar minha licença”.

Paulo Araújo está em segundo mandato e 
atualmente é o vice-presidente da CPI (Comis-
são Parlamentar de Inquérito) da Saúde, aberta 
em junho para apurar as atividades administra-
tivas da Secretaria de Saúde de Cuiabá. Suas 
funções serão transferidas para o terceiro su-
plente, Professor Frank. Ele diz que não rece-
berá o salário de vereador durante a licença.

Outro membro de CPI que irá concorrer a 
deputado estadual é o sargento Joelson (PSC). 
Novato no exercício de mandato, o vereador 
é o relator de uma das duas CPIs na área da 
educação, sobre a compra e não uso de sof-
tware pela Secretaria de Educação. Ele diz que 
ainda analisa se irá pedir afastamento ou não 

Por Reinaldo Fernandes

DE POMBA A GAVIÃO

Oito vereadores vão disputar eleição
Grupo composto em sua maioria por correligionários de partidos pequenos tem dois novatos em mandatos e seis figuras tarimbadas 

P

do cargo para concorrer nas eleições. Ligado 
à categoria de servidores da segurança públi-
ca, sua decisão está dependendo da articulação 
para campanha em outros municípios.

 “Eu fui eleito pelos sindicatos de servi-
dores da Polícia Militar, e na campanha para 
deputado também estou avaliando a condição 
de pedir licença ou não da Câmara de acordo 
com a necessidade de estar ou não em mu-
nicípios da Baixada Cuiabana. Se eu puder 
fazer campanha sem precisar estar presente, 
vou continuar no cargo”, diz.

Elizeu Nascimento (DC), que também 
pode deixar o cargo de vereador após dois 

anos de eleito, vai tentar ocupar novamen-
te cadeira na Assembleia Legislativa. Ele já 
exerceu a função de deputado por 43 dias em 
2016 como suplente do deputado Wancley 
Carvalho (PV). O democrata diz não ver di-
ficuldade em continuar a exercer o cargo de 
vereador paralelamente a sua campanha a es-
tadual. Na Câmara, ele é hoje presidente da 
Comissão de Transporte da CPI da Educação 
– esta apura denúncia de fraude na secretaria, 
em 2016, com a falsificação de documentos 
sobre obras inexistentes.

Outros cinco vereadores pré-candidatos 
são figuras tarimbadas na Câmara de Cuiabá. 

Mário Nadaf (PV) está em seu 
quarto mandato e cogita se 
afastar do cargo em setembro 
caso o andamento da cam-
panha force a concentração 
em uma atividade. O Partido 
Verde tem a maior bancada na 
Câmara de Cuiabá, com qua-
tro eleitos em 2016, incluin-
do o atual presidente Justino 
Malheiros. “Eu não sei se vou 
ter cabeça para fazer a cam-
panha e manter minhas ativi-
dades na Câmara. Penso em 
pedir licença pelo menos para 
o mês setembro, para focar na 
campanha”.

Toninho de Souza (PSD) e 
Dilemário Alencar (Pros) estão 
no terceiro mandato e também 
são pré-candidatos a deputado 
estadual. Toninho, apresenta-
dor de programa na TV, se des-
ligou de sua emissora no mês 
passado, conforme exigência 
da Lei Eleitoral, mas continu-
ará a exercer o cargo de verea-
dor. “O foco da minha campa-
nha será em Cuiabá e Várzea 
Grande, o que vai me dar con-

dições de continuar a comparecer na Câmara 
durante a campanha”.

 Dilemário está negociação com suplente, 
filiada a outro partido, para liberar o cargo du-
rante a campanha eleitoral. A eventual licen-
ça depende de conseguir chegar a um acordo 
sobre o apoio da suplência a sua campanha.

A lista dos vereadores pré-candidatos en-
cerra com Lilo Pinheiro (PRP), que deverá 
se manter no cargo pela função de líder do 
prefeito Emanuel Pinheiro (DEM), e Juca do 
Guaraná (PTdoB), membro da Comissão de 
Direitos Humanos e Consumidores. Ambos 
exercem o segundo mandato.

Vereadores Vão disputar eLeição em partidos nanicos

vereadores disputem a deputado estadual 
porque é o caminho mais indicado para dar 
um salto na carreira política”, comenta o 
cientista político joão edisom.

Com a redução do tempo de campanha 
pela metade, desde a minirreforma eleito-
ral de 2016, o tempo em rádio e tv será 
o principal ponto de articulação entre os 
partidos. e a pré-configuração das campa-
nhas em Mato grosso indica a tendência 
de se formar um grande grupo encabeça-
do por deM, MdB, pdt e psd na disputa 
contra alguns grupos de várias siglas, mas 
de pouco peso. um grupo intermediário 
deve se formar encabeçado pelo projeto 
de reeleição de pedro taques no psdB.

“a questão da distribuição de dinheiro 
para campanha parece que vai ser mais ou 
menos igual. não vai dar para um candida-
to se destacar com a destinação de maior 
quantidade de dinheiro para a campanha”.

a campanha para as eleições deste 
ano poderão ser feita, corpo a corpo e em 
redes sociais, a partir do dia 16 de agosto. 
as tradicionais propagandas do horário 
eleitoral começam no dia 31 do mesmo 
mês e seguem até a semana que antecede 
o domingo de votação, 7 de outubro. antes 
desse período, os pré-candidatos estão 
vetados de pedir votos. 

s candidaturas a deputado es-
tadual de vereadores de Cuiabá 
vão ser realizadas por partidos 
nanicos que dependem de coli-

gações para viabilizar suas campanhas. 
toninho de souza (psd) é o pretenso 
candidato com maiores chances de viajar 
para as principais cidades de Mato grosso 
durante o período de campanha. o psd 
deve se coligar à chapa encabeçada pelo 
deM, do pré-candidato ao governo Mauro 
Mendes, e o MdB, um dos partidos com 
maior bancada no legislativo.

Mário nadaf, do partido verde, ape-
sar de ser bancada de peso na Câmara 
de Cuiabá, não possui força política o 
suficiente para campanha de longa influ-
ência. os outros seis pré-candidatos são 
correligionários de partidos pequenos 
ou nanicos com curta história na polí-
tica brasileira ou em momento de fraca 
expressividade (pros, ptdoB, psC, pp, 
prp, dC).

“a situação de vários partidos peque-
nos em disputa contra grandes partidos 
ocorre pelo modelo de coligação par-
tidária da política brasileira que é um 
balcão de negócios. os partidos pequenos 
precisam negociar bem suas coligações 
para conseguir espaço. Mas é legítimo que 
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procuradora-regional eleitoral 
de  Mato Grosso,  Cris t ina 
Nascimento de Melo,  será 
a responsável por fiscalizar 
os candidatos e partidos nas 
Ele ições  2018 no  es tado. 

Cristina foi designada especialmente para 
ocupar a Procuradoria-Regional Eleitoral 
de Estadual em dezembro de 2017 e ainda 
deve ficar até o dia 30 de setembro de 2019 
na função. Superior hierarquicamente nas 
decisões eleitorais deste ano a Cristina, 
está apenas a própria procuradora-geral 
da República, Raquel Dodge, que também 
exerce a função de procuradora-geral 
eleitoral perante o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e que foi quem a nomeou 
para ocupar o cargo na capital mato-
grossense.

Formada em direito pela Universidade 
Federal de Goiás, Cristina se tornou 
procuradora da República do Ministério 
Público Federal em fevereiro de 2013. Com 
duas pós-graduações internacionais, uma na 
universidade de Oxford, no Reino Unido e 
outra na Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata, na Itália, a procuradora começou 
sua carreira em Ilhéus, cidade litorânea ao 
sul da Bahia e desde janeiro se encontra 
em Cuiabá para atuar na área eleitoral. 
Cristina conversou com o Circuito Mato 
Grosso e falou sobre os desafios da entidade 
nas eleições 2018.

Circuito Mato Grosso: A legislação 
eleitoral passou por algumas alterações 
recentemente. A senhora poderia apontar 
as mais importantes na sua opinião?

Cristina Nascimento de Melo: Agora a 
legislação permite que o pré-candidato faça 
alguns atos e se diga pré-candidato. Ele pode 
participar de seminários. Ele pode veicular 
ideias. Isso é permitido pela legislação, 
expressamente no artigo 36-A das Leis das 
Eleições. Então o que é interessante é que 
se parece que o legislador quis ampliar este 
momento de debate de ideias. Porque recuou 
o período de campanha, agora só são 45 
dias, e se ele tirou um espaço de divulgação 
e de pedido de voto – [tudo] ficou reduzido 
a 45 dias – ampliou-se o de discussão de 
ideias. Desse momento de discussão de 
ideias, que é chamado de pré-campanha, 
que estamos vivendo até o dia 15 de agosto. 
O que ele não pode fazer é o 
pedido de votos. E aí houve 
uma discussão do Tribunal 
Superior Eleitoral do que é 
esse pedido de votos. O que 
se tem consolidado, na minha 
opinião, é que o pedido tem 
que ser entendido pelo eleitor. 
O candidato não precisa dizer 
necessariamente o ‘vote em 
mim’.

CMT: Em relação aos 
políticos, o que eles podem 
e não podem fazer nessa 
época?

C.N.M.:  Isso não tem 
inovação. O que ele não pode 
fazer são condutas vedadas 
que já existiam. Isto não é 
uma inovação nestas eleições. 
Então, tá no artigo 63 e fala, 
por exemplo, um exemplo 
que é bem razoável de se ci-
tar é o de inaugurações. Ele 
não pode participar mais de 
inaugurações a partir do dia 
7, agora, de julho.

CMT: Isso até para quem não é um 
governador ou deputado?

C.N.M.: Isso é para o governador, por 
exemplo, e para quem tá no governo, e ele é 
pré-candidato, então ele não pode participar 
de inaugurações. Deputado federal, deputado 
estadual não podem participar de inaugura-
ções nesse período. É uma conduta vedada. 
Ele não pode usar o site institucional do 
governo, da prefeitura ou da Assembleia para 
veicular sua imagem para fazer promoção 
pessoal. Bom, são inúmeras as condutas que 
eles precisam guardar. Essa separação do que 
é campanha e o que é instituição.

CMT: Querendo ou não, a propaganda 
eleitoral em si tem muitos vícios. Tem um 
Comitê de Maldade, de que falam... A se-
nhora não sabe o que é Comitê da Maldade?

C.N.M.: Não.

CMT:  É quando o candidato da oposi-
ção lança, teoricamente, inverdades...

C.N.M.: É a propaganda negativa!

A

CMT: Isso! E a senhora acha que essa 
parte devia ser mais regulada? Ou o estado 
da legislação atual está ideal para regular 
a propaganda eleitoral?

C.N.M.: Eu acho que o problema não é a 
legislação com relação à propaganda. A le-
gislação poderia ser aperfeiçoada para deixar 
mais claro algumas condutas com relação a 
pedido de votos. Poderia ser mais explícita 
para que não houvesse mais dúvidas. Mas 
para punição e aplicação de sanção é bastante 
clara. O que mais difícil é a capilaridade e 
a difusão dessas propagandas. Então, é di-
fícil até para o Ministério Público fiscalizar 
todas as redes sociais ao mesmo tempo e 
saber quem está veiculando, quem está im-
pulsionando, quem está fazendo propaganda 

negativa, quem está enviando 
por WhatsApp links inverí-
dicos. Isso é muito difícil. 
Mais difícil do que aplicar a 
legislação é encontrar todas 
as informações necessárias 
para aplicação dessa sanção.

CMT: Como vai ser então 
a agilidade da Justiça para 
barrar este tipo de propa-
ganda?

C.N.M.: É como eu estava 
dizendo, é difícil por que há 
entes personalizados e gru-
pos que se intitulam, grupos 
que são às vezes criados por 
blogs e é difícil encontrar o 
autor, quem é o responsável 
por aquele grupo. Mas a le-
gislação permite a quebra de 
sigilo. Ela permite algumas 
outras formas de investigação 
que podem levar à autoria. 
Deste modo, esse poder de 
polícia é imediato. Indepen-
dente da identificação de 

quem é o responsável. Então, por exemplo, 
no caso de link, nesse caso mesmo que já 
foi julgado de Jaciara, havia um link em 
que se convidava para o evento e foi um 
dos pedidos do Ministério Público Eleitoral 
para que fosse retirado do Facebook. Mesmo 
sem a identificação do ente, daquele grupo 
despersonalizado, foi determinado que o 
Facebook retirasse. Então, há algumas for-
mas de se trabalhar, mas ainda é um desafio. 
Fake news é um desafio. Não só no Brasil, 
mas em outros países. E gente tem tentado 
inovar nessa matéria para tentar oferecer 
justiça nestas eleições e manter o equilíbrio 
do pleito.

CMT: Mas da mídia tradicional deve ser 
mais fácil de barrar. Uma rádio, uma TV 
ou um jornal, você consegue pedir direto. 
Em relação ao Facebook e ao Google, que 
são empresas estrangeiras, é mais difícil 
mesmo?

C.N.M.: Eles têm representação no 
Brasil, né. E eles são intimados para prestar 
informações, tirar do ar. Inclusive, já acon-
teceu já aqui no Estado de Mato Grosso.

Por Allan Pereira

CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

“Fake news é o desafio das eleições” 

CMT: Mas durante a propaganda elei-
toral, como seria a atuação nesse sentido? 
Seriam ágeis para tirar uma propaganda 
negativa, por exemplo?

C.N.M.: É possível, é possível. A gente 
já fez um pedido para retirar esse de Jaciara 
mesmo. Há outros pedidos que foram feitos.  
Sim, é possível.

CMT: E tem pesquisas também que 
apontam que as fake news são mais com-
partilhadas por WhatsApp, principalmente 
em grupos de família. Chega 
até a ser cômico, mas preo-
cupante também. Vocês têm 
algum tipo de campanha para 
combater?

C.N.M.: Sim. O que a gente 
divulga sempre em entrevistas 
é dizer que as pessoas devem 
checar as fontes oficiais. Então 
se é uma notícia muito grave 
e de uma relevância muito 
grande e nenhum veiculo de 
comunicação – grande, conhe-
cido e notório – ou nenhuma 
fonte oficial de governo do 
Estado, nem órgão público 
divulgaram, possivelmente foi 
feito em um site alternativo e 
são as chamadas fake news. 
Então, viu uma notícia muito 
grave, muito estranha e muito 
absurda, cheque a fonte e ve-
rifique outras fontes para ver 
se aquela notícia faz sentido. Não havendo 
outras fontes, não compartilhe porque pos-
sivelmente aquilo não é verdade. Aquilo vai 
ser desmentido em breve.

CMT: Esses sites e blogs alternativos 
podem ser responsabilizados na Justiça 
Eleitoral? Ou eles vão para a Justiça Co-
mum?

C.N.M.: Depende do caso. Se houver 
uma propaganda negativa, como foi dito 
aqui, pode implicar em algum crime contra 
a honra, por exemplo, pode implicar quali-
dades negativas ou pejorativas a alguém. Se 
falar de algum crime, pode ser uma calúnia. 
Isso tem o seu foro e sua competência cri-
minal. Se for algo em relação a campanha, 
também pode ter. O que tem que ser anali-
sado é a notícia. 

CMT: O temor nestas eleições é o que 
aconteça o mesmo que aconteceu com os 
Estados Unidos (com a eleição de Trump), 
de certa forma, e também durante a cam-
panha do brexit, no Reino Unido...

C.N.M.: E até hoje estão discutindo, né, 
como vão fazer. Parece que o WhatsApp 
criou um grupo de pesquisa para estudar o 
fenômeno.

CMT: Vê possibilidades de as redes so-
ciais terem também essa grande influência 
nas eleições aqui no Brasil?

C.N.M.: Não sou muito dada a adivinha-
ções. Espero que não.

CMT: Esta eleição é a primeira depois 
de um impeachment e também de uma 
crise política e econômica. Há uma certa 
expectativa, o Ministério Público Eleitoral 
sente esse peso?

C.N.M.: Não é um peso. Eu acho que 
em todas as eleições isso acontece. É uma 
preocupação que se mantenha a rigidez. Por-
que cada eleição é um desafio. Por exemplo, 
essa eleição [de 2018] tem o desafio das fake 
news e a gente vai aperfeiçoando.

CMT:  Eu não conheço 
a burocracia do Ministério 
Público. Mas o que a doutora 
vê que poderia ser melhorado 
para combater as fake news, o 
Comitê da Maldade, a propa-
ganda negativa? Há processos 
no Ministério Público Eleitoral 
que poderiam ser melhorados?

C.N.M.: Olha, a gente tem 
um grande trabalho de fiscaliza-
ção. A gente trabalha em rede, 
não é só o Ministério Público. 
A gente recebe representação 
da população, inclusive, que é 
de quem mais chega até nós. E 
os partidos políticos também 
têm um papel importante nisso 
porque eles têm a capacidade 
postulatória, ou seja, eles podem 
ajuizar ações. Então, todos somos 
fiscais. Não é só o Ministério Pú-
blico que é o fiscal. Isso já gera 

uma distribuição da responsabilidade para 
que todos possam ajudar nesse caminho. E 
quando a população nos representa já é mais 
fácil porque nós já temos essas informações 
nas redes sociais. Então, isso nos ajuda muito. 
Eu acho que o controle social é o caminho.

CMT: E a participação feminina nas 
eleições? Já tem sido uma cobrança há 
alguns anos. Mas ainda assim faltam no-
mes de peso. Na Assembleia, só tem uma 
mulher na bancada. E até agora temos uma 
pré-candidata ao Senado também. Como é 
o trabalho do Ministério Público com os 
partidos nesse sentido?

C.N.M.: Nosso papel é catalisador. Advertir 
e alertar os partidos para que preencham os 30% 
da cota. Inclusive, foi expedida a Recomenda-
ção nº 2 de 2018, por mim, alertando os partidos 
que cumpram com a cota e que se abstenham 
da prática, por exemplo, de uso de mulheres 
como laranjas, de mulheres que não querem se 
candidatar e que são apenas usadas para preen-
cher um número na coligação. Então esse alerta 
foi emitido e vamos fiscalizar, principalmente 
as convenções, para verificar a participação. 
Mas eu acredito na determinação do Tribunal 
Superior Eleitoral de que os partidos tenham 
o percentual de candidatas e encaminhem 
também 30% das verbas da campanha para 
as mulheres, ou seja, haverá uma aplicação de 
espaço na propaganda e de dinheiro e recursos. 
Não é só colocar o nome na chapa. Então isso, 
acredito, vai fomentar ainda mais a inclusão 
feminina na política.

“então, é 
difícil até para 

o Ministério 
público fiscalizar 

todas as redes 
sociais ao 

mesmo tempo 
e saber quem 

está veiculando, 
quem está 

impulsionando, 
quem está 
fazendo 

propaganda 
negativa”

 “Que os 
partidos tenham 

o percentual 
de candidatas 
e encaminhem 
também 30% 
das verbas da 

campanha para 
as mulheres. 

não é só colocar 
o nome na 

chapa ”
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José Lucas Salvani

Como aproveitar o fim de férias
Reunimos algumas dicas sobre o que fazer para curtir bem este período de descanso com as crianças

AINDA DA TEMPO

mês de julho é conhecido por 
ser o famigerado mês das fé-
rias escolares. Alunos da rede 
privada e pública aproveitam 

esse tempinho para procrastinar muito, 
brincar com os coleguinhas e esquecer 
aqueles problemas causados pela escola. 
É tempo de sentar, assistir seu desenho 
favorito e relaxar.

Mas há quem goste de aproveitar ao 
máximo este mês e busque fazer inú-
meras coisas para se divertir. O Circuito 
Mato Grosso andou pesquisando e reu-
niu algumas dicas bem legais sobre o 
que fazer neste período, principalmente 
se você tem filhos pequenos. O melhor 
de tudo é que as atividades estão por 
um preço bem camarada ou totalmente 
gratuitas.

EspEtáculos infantis

O Serviço Social do Comércio (Sesc) é 
famoso por suas programações culturais 
e gastronômicas, como o tradicional Buli-
xo, realizado às quintas-feiras no Sesc Ar-
senal. Para as férias de julho, uma progra-
mação recheada envolvendo espetáculos, 
brincadeiras e oficinas traz o melhor de 
julho ao seu filho.

No Sesc Arsenal, o grupo brasiliense 
Tumba La Catumba toma conta do espa-
ço com um espetáculo voltado ao público 
infantil que abusa de vários ritmos musi-
cais, como rock, blues, ciranda, marchi-
nhas, rap e funk, contando também com 
canções autorais e novos arranjos para 
músicas já conhecidas. Com personagens 
recriados a partir de monstros clássicos, 
a banda Tumba La Catumba também 
promove a contação de histórias. A apre-
sentação acontece dia 21, às 19h; não é 
necessária a retirada de ingressos e a en-
trada é gratuita.

Também no Sesc Arsenal, para ma-
mães e papais com crianças de até 5 anos, 
o espetáculo “Voa”, do Coletivo Antônia 
de Brasília, é uma boa pedida. A peça traz 
duas crianças e um passarinho, em uma 
história que envolve saudade, medo de 
estar só e a dificuldade em saber deixar 
livre a quem se ama. Com duas sessões, às 
17h e 19h, a apresentação está programa-
da para o dia 22; os ingressos são gratui-
tos e devem ser retirados com uma hora 
de antecedência; o local tem capacidade 
para 50 pessoas por sessão.

O

oficinas

Durante as férias, a criançada quer mes-
mo se divertir, mas quem disse que não dá 
para aprender coi-
sa nova também? 
Ainda mais com 
muita diversão. O 
Sesc também pro-
porciona algumas 
oficinas para os 
pequenos.

Até o dia 21, no 
próprio Arsenal, 
está acontecen-
do uma oficina de 
maquiagem artís-
tica para crianças 
de 10 e adolescen-
tes de até 17 anos; 
as inscrições são 
feitas presencial-
mente. Também até o dia 21 vai rolar uma 
oficina de lira circense (um objeto em cir-

cunferência pre-
so a uma corda, 
suspendendo-o 
no ar) com Aisha 
Carvalho; as ins-
crições são pre-
senciais e foram 
disponibilizadas 
somente 10 vagas 
por turma. Todas 
as oficinas são 
gratuitas.

Vai um 
cinEminha?

Outro progra-
minha bem diver-
tido para fazer 
com as crianças 
durante este mês 
é pegar um cine-
minha. Quem não 
curte conferir o 
filme do momen-
to no cinema com 
muita pipoca e 
um refrigerante 
grandão, não é 
mesmo?

Nos cinemas 
distribuídos pe-
los shoppings da 
cidade, as opções 
são as mais varia-
das, com super
-heróis invadindo 
as telonas, como 

Homem-Formiga e a Vespa, da Marvel, e a se-
quência de “Os Incríveis”, aguardada há qua-
se 15 anos; nesse você deve encontrar muito 
marmanjão que aguardou o filme, mas ain-

da vale 
a reco-
menda-
ção.

J á 
o Cine 
Te a t r o 
Cuiabá, 
por pre-
ços bem 
m a i s 
a c e s -
s í v e i s 
— R$ 
4 intei-
ra, R$ 2 
meia —, 
durante 

o mês de julho estão sendo exibidos vários 
filmes infantis, aclamados pela crítica e do-
nos de grandes bilheterias, como as novas 
versões hollywoodianas de “Mogli, O Meni-
no Lobo” e “Alice no País das Maravilhas”.

No próximo dia 24, o Cine Teatro exibe a 
animação “O Bom Gigante Amigo”, de Steven 
Spielberg, em dois horários: 9h e 15h. Já no 
dia 31, o brasileiro “Historietas Assombra-
das: O Filme” invade o Cine Teatro para uma 
sessão única, às 15h.

ciência, diVErsão E gincanas

Caso cinema não seja uma opção por-
que a grana está curta, outra boa pedida 
são as atividades em alguns shoppings 
para a criançada se divertir sem gastar 
nada. O Goiabeiras Shopping e o Sho-
pping Três Américas prepararam uma 
programação bem especial e educativa 
também.

Desde a última semana de junho, o 
Goiabeiras Shopping proporciona o Xpe-
rience – Ciência e Diversão. A feira traz 
vários aparatos científicos para ensinar 
com muita diversão um pouco de ciência. 
São dispostos na praça central do mall 
bicicleta geradora de energia, gerador de 
Van de Graaff, e mais! A mostra estará no 
shopping até 29 de julho; as visitas po-
dem ser feitas de segunda a sábado, das 
14h às 22h, e aos domingos, das 12h às 
20h.

Nos próximos dias 21 e 22, a partir 
das 16h, o Shopping Três Américas traz 
mais uma vez a turma da Tia Hanna para 
agitar um pouquinho as férias da garota-
da na praça de alimentação do mall. Na 
programação prevista, haverá gincanas, 
pinturas na pele e muitos super-heróis. 
As vagas são limitadas, então é recomen-
dado aos pais chegarem um pouquinho 
cedo para garantirem vaga para seus 
pequeninos.
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OLIMPÍADAS DA JUVENTUDE

Igor Queiroz é esperança de medalha
Fenômeno das artes marciais se prepara para conseguir medalhas em Buenos Aires em outubro e segue sonhando com o UFC

Por Rodivaldo Ribeiro

atleta Igor Queiroz, 16 
anos, sagrou-se recen-
temente campeão pan
-americano de wres-
tling, na categoria até 

92 kg, em Santiago, no Chile, e ago-
ra vai representar o Brasil nos Jogos 
Olímpicos da Juventude em outubro, 
que neste ano acontecerá em Buenos 
Aires, Argentina.   A vaga 
foi conquistada durante o 
Pan-Americano Cadet de 
Wrestling. Igor Queiroz 
ficou com o ouro na cate-
goria até 92 kg do estilo 
greco-romano. 

Para Igor, além da con-
quista pessoal, ser cam-
peão pan-americano foi 
uma maneira de alegrar os brasileiros. 

“Cumpri o objetivo, que era ven-
cer o Pan-Americano e garantir a vaga 
para os Jogos Olímpicos da Juventude. 
Dedico essa medalha de ouro a todos 
os brasileiros que passaram e estão 
passando por um momento difícil. A 
população brasileira está precisando de 
atenção”, desabafou Igor. Ele derrotou 
na final o mexicano Alexander Mayor-
ga por 8 a 2.

As lutas de wrestling nos Jogos 
Olímpicos da Juventude acontecem 
de 12 a 14 de outubro. Cuiabano do 
Tijucal, Igor caminha na mão con-
trária de sua origem humilde, pois já 
correu o mundo apesar da pouca ida-
de, indo a lugares tão díspares como 
Atenas, na Grécia, e Marrakesh, no 
Marrocos, além dos citados países 
sul-americanos. 

É um artista marcial ainda em for-
mação física, mas pronto no espírito e 
na força com que encara e derrota tudo 
(falta de dinheiro, cansaço, alimenta-

O
ção ainda não adequada a um atleta de 
ponta, distância até a academia aonde 
treina, desprovimento de uma equipe 
multidisciplinar para dar-lhe suporte 
adequado) ainda antes de pisar no tata-
me. Ao destino reservado à maioria dos 
moradores das periferias brasileiras, 
como é o caso dele, sempre opôs gol-
pes de judô, tae-kwon-do, jiu-jitsu e, 
ultimamente, luta greco-romana (para 
efeitos de competição, luta olímpica). 

Em todas essas modali-
dades, participa de cam-
peonatos e, mesmo sem 
esquecer o velho ditado 
do importante é competir, 
tem por hábito mesmo é 
vencer.

Conta com mais de 50 
medalhas conquistadas em 
uma carreira de menos de 

quatro anos. É um artista marcial de 
primeira, conhece e respeita todas as 
modalidades. Não importa se a origem 
é a Coreia, a Índia, o Japão, a Grécia e, 
eventualmente, até mesmo a Tailândia, 
pois ele já ganhou uma medalha de pri-
meiro lugar numa competição de Muay 
Thai, ainda que jamais tenha recebido 
treino formal desse estilo. 

“Me chamaram para competir. Eu 
falei: ‘mas é muay thai’. Meu amigo 
insistiu e disse: ‘tenta’. Eu fui”. Foi e 
voltou com o peso extra da medalha 
de campeão. Toda essa facilidade vai 
ajudá-lo no maior dos objetivos – en-
quanto não chegam as Olimpíadas de 
Tóquio 2020, por exemplo – chegar ao 
Ultimate Fight Championship, o hoje 
em dia famosíssimo UFC, maior e mais 
caro campeonato das chamadas Mixed 
Martial Arts (MMA). 

Quando entrevistei Igor pela pri-
meira vez, há dois anos, sua maior con-
quista havia sido o primeiro lugar da 
terceira etapa do Torneio da Juventude 

em Luta Olímpica Estilo Livre até 76 
kg, em Natal (Rio Grande do Norte). 

Era a primeira vez que Igor conse-
guia índice para participar das Olimpí-
adas da Juventude e já com um título 
de campeão no estilo wrestling. Muita 
coisa foi feita depois disso e Igor, como 
já dito, ganhou o mundo.

Desde então, jamais saiu da SBW 
(Seleção Brasileira de Wrestling) desde 
que participou de seu primeiro torneio 
internacional, na mesma Argentina, há 
menos de dois anos, em dezembro de 
2016. 

Eram tempos em que ele não tinha, 
sequer, sapatilhas especiais para com-
petir em wrestling, pois as que ele com-
prara foram roubadas durante um as-
salto à mão armada na esquina da casa 
dele. Todo seu equipamento foi levado. 
Isso tudo um mês antes de ir participar 
do seu primeiro torneio internacional.

pai hErói
Morador de um bairro humilde, 

sabe desde cedo o valor de ter senso 
comunitário. E foi por saber chegar e 
sair que pôde contar com a solidarieda-
de de um colega carioca, Gabriel Teles, 
que calçava o mesmo número que ele 
e, no intervalo entre uma luta e outra, 
emprestava a Igor suas sapatilhas.

Venceu cada etapa e ficou em pri-
meiro lugar no estilo livre, o que o cre-
denciou a participar da mesma compe-
tição em São Paulo, mas veio então o 
revés de sempre: a falta de recursos. 
Ele não pôde ir à maior cidade do país 
por falta de dinheiro para passagem 
e hospedagem.  Essa primeira vitó-
ria trouxe o prêmio adicional de um 
convite da Seleção Brasileira de Luta 
Olímpica para participar de treinamen-
tos específicos e até mesmo para mi-
grar para uma cidade maior, mais bem 
estruturada para a prática do estilo. 

O pai, Pablo Queiroz, apoia cada 
passo do filho e procura orientá-lo 
conforme as coisas vão acontecendo. 
Era o momento de perguntar a Igor 
qual seria a decisão, deixando claro 
que apoiaria qual fosse o caminho a 
ser seguido. A resposta foi clara e fir-
me. “Quero me tornar um grande atle-
ta no meu Estado, defender medalhas 
e títulos pela minha terra, que não tem 
tradição nessa modalidade”. O pai as-
sentiu e recebeu promessas estatais de 
receber o apoio necessário para hon-
rar a agenda esportiva conquistada. 
Algo que não foi feito, sob o risco de 
perder a atual colocação, de primeiro 
no ranking brasileiro de sua categoria.

Os resultados do menino lutador 
são fruto de trabalho duro, derivados 
de uma rotina pesada de treinos. Só 
para ter uma ideia: rala no jiu-jitsu 
todos os dias, durante quatro horas, 
mas antes, faz cross-fit, entre as 16h 
e 17h. Depois treina, auxilia no trei-
no das crianças entre 18h30 e 19h30 e 
daí em diante luta com os adultos até 
as 20h30.

O pai também é praticante de jiu-
jitsu e cedo percebeu a aptidão do 
filho para as artes marciais. Estra-
nhou mas não criticou a escolha pelo 
tae-kwon-do, estudado por um ano. 
Depois desse período, Igor já queria 
migrar para a arte suave. “Mas eu 
expliquei a ele que, como havia esco-
lhido aquela arte marcial, ele deveria 
primeiro fazer todo o ciclo do estilo, 
graduar-se, conseguir faixas, e só en-
tão começar a praticar outra, pra não 
deixar nenhuma das modalidades que 
viesse a escolher na metade do cami-
nho”, conta o pai. Era o fim de 2014.

Primeiro sensei do filho, Pablo 
começou a lutar tarde, mas sempre 
esteve atento ao talento de sua cria. 
Com todo o apoio dado, começaram 

os resultados pouco tempo depois. 
Com um ano e meio de jiu-jitsu, Igor 
venceu oito competições em apenas 
uma temporada. Foi a partir daí que 
chegou à luta olímpica e à pré-convo-
cação para a Olimpíada juvenil. Per-
guntado se a meta era chegar algum 
dia também ao índice para a Olimpí-
ada adulta, responde na maior calma: 
“eu estou me dedicando desde já”.

Pablo Queiroz afirma que todo o 
esforço valeu a pena. Segundo ele, 
existem dificuldades em encontrar 
patrocínio ou apoios, mas as etapas 
estão sendo vencidas com suor e de-
dicação. “Os obstáculos são pequenos 
quando há amor naquilo que estamos 
fazendo”, disse Pablo.

Os interessados em contribuir com 
o segmento da carreira pode entrar em 
contato com Pablo ou com o próprio 
Igor. Para isso, basta enviar email 
para pablo_queiroz_@hotmail.com 
ou para igor.queiroz0123@hotmail.
com.
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DOUTOR BUMBUM

Namorada culpa médico por morte
A delegada pediu a prisão temporária dos quatro envolvidos no procedimento pelos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa

Jefferson Oliveira e Celestino Carlos

jovem Renata Fernandes Cirne, 20, 
namorada do médico Denis Cesar 
Barros Furtado, conhecido como 
Doutor Bumbum, em depoimento 
na 16ª DP (Barra da Tijuca) alegou 
que apenas obedecia às ordens do 

namorado e que nada teve a ver com o proce-
dimento estético que culminou com a morte da 
bancária Lilian Quézia Calixto de Lima, 46, mo-
radora de Cuiabá, que faleceu no domingo (15).

Em seu depoimento a jovem conta que o 
namorado mentia sobre os procedimentos re-
alizados na clínica e que ficou surpresa com o 
ocorrido: “Desde o início, ele falou que os pro-
cedimentos eram ambulatoriais e que não preci-
sava de sala de cirurgia. Estou surpresa como 
todo mundo. Eu não sabia que era uma prática 
irregular. Eu só obedecia às ordens dele... Eu 
não sou da área da saúde, não tenho formação 
acadêmica de técnica de enfermagem. Eu só era 
secretária”, disse a jovem em depoimento pres-
tado à delegada Adriana Belém.

Mesmo diante da negativa no depoimento 
e alegação de desconhecer a prática ilegal, a 
delegada acredita que Renata faltou com a ver-
dade. Segundo a polícia, Adriana tinha noções 
de enfermagem e chegou a iniciar um curso 
técnico.

A delegada pediu a prisão temporária dos 
quatro pelos crimes de homicídio qualificado 
e associação criminosa. Os pedidos de prisão 
foram contra Denis, sua mãe, Maria de Fátima 
Barros Furtado, que estão foragidos, Rosilane 
Pereira da Silva, que atuava como doméstica 
no local e seria ‘laranja’ do esquema ilegal, e 
Renata, a única presa até o momento.

A justiça do Rio de Janeiro negou o pedido 
de prisão de Rosilane, mas a delegada Adriana 
Belém anexou nos autos uma imagem de uma 
rede social em que aparece Renata, Denis e Ro-
silane juntos, vestidos de branco na clínica fictí-
cia e com a seguinte frase: “Equipe pronta para 
começar... Bom dia! Saúde e beleza sempre!”.

Renata se emocionou durante o depoimento, 
alegou que foi abandonada pelo companheiro 
e apenas marcou a cirurgia da bancária Lilian 
que faleceu. “Eu não tive participação nesse 
procedimento, apenas marquei. Eu quis falar, 
ninguém aqui me obrigou. Estou presa há qua-
se quatro dias e ele não teve consideração, não 
mandou nem um advogado. Graças a ele minha 
vida está destruída. Estou me sentindo abando-
nada, sem nenhuma assistência”, relatou.

Tanto Denis quanto sua mãe são conside-
rados foragidos da justiça e nesta quarta-feira 

A

(18) o Disk-Denúncia anunciou recompensa no 
valor de R$ 1 mil para quem enviar qualquer 
informação sobre o paradeiro da dupla. 

Informações sobre a localização dos dois 
foragidos podem ser enviadas pelo WhatsApp 
ou Telegram do Disk Denúncia (21) 98849-
6099; ou na Central de Atendimento do Disk-
Denúncia: (21) 2253-1177.

A advogada Naiara Baldanza, que faz a de-
fesa do Doutor Bumbum, em nota divulgada na 
tarde de terça (17), informou que qualquer acu-
sação contra seu cliente neste momento é pre-
coce e que seu cliente sempre teve boa conduta 
e reconhecimento profissional.

“Qualquer conclusão acerca da morte de Li-
liam Calixo (sic) e a eventual responsabilidade 
do meu cliente sobre essa fatalidade é precoce... 
Infelizmente, existem fatalidades que transcen-
dem ao entendimento humano. Saliento que o 
Dr. Denis é um dos médicos que mais realiza 
bioplastias no Brasil, de modo que fazer um 
juízo de valor a acerca de sua conduta profis-
sional, em razão de uma circunstância isolada, 
que não necessariamente tenha relação com o 
procedimento estético realizado, não me parece 
razoável”, escreveu. 

“Muitas das informações que estão circu-
lando na internet e redes sociais acerca do mé-
dico são inverídicas”, completou Naiara.

ParticiPantes da morte da bancária
Denis Cesar Barros Furtado – vulgo 

“Doutor Bumbum” – é o médico responsável 

pela clínica clandestina, conhecido nas redes 
sociais e elogiado pelos procedimentos rea-
lizados anteriormente. Denis teve a primei-
ra passagem na polícia no ano de 1997, pelo 
crime de homicídio. Em 2003, foi detido por 
porte ilegal de arma e posteriormente teve 
mais três passagens pela polícia. Denis tinha 
CRM de Goiás e Distrito Federal e era proi-
bido de atuar no Rio de Janeiro. (Foragido)

Maria de Fátima Barros Furtado – mãe de 
Denis e funcionária da clínica. Médica com 
o registro cassado desde 2015 pelo Conselho 
Regional de Medicina do Rio de Janeiro por 
infringir os artigos 45 e 142 do Código de Éti-
ca Médica. Desde então, Maria estava proibi-
da de atuar e realizava atendimento clandes-
tinamente na clínica do filho. (Foragida)

Renata Fernandes Cirne – iniciou o curso 
de técnica em enfermagem, porém não con-
cluiu, é namorada de Denis, e segundo a Po-
lícia Civil do Rio de Janeiro, a jovem teve 
participação direta na morte da bancária, 
diferentemente do que alegou em seu depoi-
mento e ainda relatou que só deixou Lilian 
sozinha a pedido do namorado. (Presa)

Rosilane Pereira da Silva – Seria a em-
pregada doméstica do local, porém ela tam-
bém auxiliava em procedimentos e se vestia 
de branco, compondo a equipe. Segundo as 
investigações da 16ª DP, a clínica está regis-
trada na Junta Comercial do Rio de Janeiro 
como um salão de beleza no nome de Rosila-
ne. (Em liberdade)

s moradores e visitantes da co-
munidade quilombola de Mata 
Cavalo, em Nossa Senhora do 
Livramento, a 50 km de Cuiabá, 

denunciam que passaram por humilhação 
e constrangimento por parte da Polícia 
Militar (PM) na madrugada de sábado (14). 
A PM teria visitado a comunidade durante 
a tradicional festa de São Benedito, reali-
zada há 49 anos no local, e agredido o pai 
de santo Nezinho, de 60 anos. Segundo os 
denunciantes, eles também proibiram que 
os festejos continuassem.

Em entrevista ao circuito mato grosso, 
o afilhado da vítima Raul Lázaro, 35 anos, 
disse que os militares chegaram à comunida-
de alegando que não havia documentos de 
autorização para realizar o evento. Porém, 
o líder religioso apresentou documentos 
de autorização, o que foi recusado pela PM, 
que teria reagido com agressão. Os policiais 
teriam dado um tapa na cara e um soco no 
peito de Nezinho.

“A Polícia Militar chegou lá alegando que 
eles não tinham documento, mas eles esta-
vam com todos os documentos e a polícia 
chegou agredindo o Nezinho, pai de santo e 
dono da festa. A PM deu um tapa na cara e 
um soco no peito dele; o nome do policial é 
cabo Bandeirantes”, explicou Raul.

 Um vídeo gravado por pessoas que es-
tavam no local comprova que uma viatura 
da PM estava no local.

Ainda de acordo com a denúncia, o fato 
ocorreu por perseguição, houve preconceito 
racial e o pai de santo ficou totalmente hu-
milhado pelas agressões que sofreu.

“Foi preconceito, racismo e porque era 
festa de preto. Outra coisa foi o fato de o 
pai de santo ser gay. Ele foi humilhado pelos 
policiais, ficou totalmente humilhado”, disse.

o

mata caVaLo

Líder religioso da comunidade quilombola teria sido agredido pela Pm 
Nossa equipe tentou contato com o pai de 

santo Nezinho para obter mais detalhes sobre 
o caso de agressão denunciado pelo afilhado. 
Porém o telefone da vítima estava fora de área.  

O afilhado de Nezinho disse que a vítima 
ficou abalada e, com medo de ser perseguida, 
não foi realizar boletim de ocorrência contra 
os policiais.

Toda situação gerou prejuízos para o orga-
nizador, pois devido à agressão os convidados 
que estavam na festa ficaram assustados e deci-
diram deixar o local e não participar do evento. 
Isso gerou prejuízos para a comunidade, pois 
toda comida que seria servida no festejo es-
tragou e a bebida refrigerada não foi vendida.

nota da sociedade brasiLeira de ci-
rurgia PLástica

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica 
(SBCP) lamentou a morte da bancária de Cuiabá 
e relatou que repudia e reprova procedimentos 
médicos na área realizados por não especialistas, 
que era o caso de Denis. 

a morte da bancária
Lilian Quézia Calixto de Lima desembarcou 

no Aeroporto Internacional Tom Jobim no sába-
do (14), na cidade onde no mesmo dia passaria 
pelo procedimento cirúrgico para implantar sili-
cone nas nádegas.

Denis realizou uma bioplastia em Lilian para 
aplicação do biossimetric, um PMMA do merca-
do médico reconhecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), que é homogê-
neo, com pH equivalente ao do organismo, o que 
reduz as dores no paciente durante a aplicação.

Durante o procedimento cirúrgico, Lilian 
passou mal e foi encaminhada às pressas por De-
nis e Renata em um veículo particular do médico 
para o Hospital Barra D’Or. Lilian deu entrada 
na unidade apresentando embolia pulmonar, 
ficou internada na unidade até o início da ma-
drugada de domingo (16), quando não resistiu às 
complicações e acabou morrendo.

A bancária teria pagado o valor de R$ 20 
mil para realizar o procedimento estético repa-
rador. Após o ocorrido, Denis fugiu, deixando 
para trás o seu veículo e Renata foi presa em um 
condomínio.

A bancária foi velada nesta terça-feira em 
Cuiabá e reuniu na cerimônia amigos e paren-
tes que, emocionados, acompanharam e se des-
pediram da vítima de Denis. Já na manhã desta 
quarta-feira (18) uma carreata foi realizada pelas 
ruas de Cuiabá, que seguiu até o Cemitério Bom 
Jesus onde Lilian foi enterrada.

o outro lado
 O jornal entrou em contato com a assessoria 

de imprensa da Polícia Militar de Mato Grosso 
para saber do caso. A instituição divulgou a 
seguinte nota:

Até o final da tarde desta segunda-feira 
(16) a Corregedoria da Polícia Militar não havia 
recebido nenhuma denúncia relacionada à co-
munidade de Mata Cavalo, em Nossa Senhora 
do Livramento.

O comando do 2º CR (Comando Regional), 
com sede em Várzea Grande, unidade respon-
sável pelo policiamento na região, também 
desconhece, até o momento, que tenha ocorrido 
qualquer alteração ou excesso por parte dos 

policiais.
O 2º CR informa ainda que a documentação 

solicitada para a realização de festas onde 
há exibição de som e consumo de bebida 
alcoólica é uma exigência legal para qualquer 
região. Portanto, assim como na comunidade 
Mata Cavalo, na mesma data os policiais fize-
ram solicitação similar em outras duas festas 
realizadas em comunidades da mesma região.

Todavia, a Corregedoria da PMMT informa 
que com base nas informações veiculadas na 
imprensa expediu um pedido de providências, 
ou seja, um levantamento prévio, cujo resul-
tado definirá o procedimento a ser instaurado 
e as medidas a serem adotadas.      
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A P R E S E N T A :

A PEDIDO DA OAB

Por Conselho Federal da OAB

Medida autoriza franquia e prevê cobrança de até 40% dos clientes em planos de saúde

tecnologia é mais do que realidade. 
Ela altera hábitos. Modifica costu-
mes. Tem a capacidade de aproxi-
mar e, ao mesmo tempo, afastar. A 
humanidade vai experimentando, 

testando, vivenciando. Tecnologias benéfi-
cas e saudáveis são incorporadas; outras, a 
prática acaba por mostrar danos e prejuízos 
irreparáveis para a sociedade.

A advocacia também participa desses 
processos. Um tema incipiente – e que já 
se mostra preocupante – é a utilização de 
robôs virtuais em substituição ao trabalho 
de advogadas e advogados. Essa realidade, 
que começa a ganhar espaço em debates, 
causa inquietação não só pela redução de 
oportunidades para milhares de advogados 
como pela capacidade de tratar direitos e 
deveres sem a devida transparência, ética 
e segurança de procedimentos.

São muitas facetas a serem analisadas. 
Uma delas diz respeito ao próprio Estatuto 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
que no inciso V do artigo 34 determina: 
“Constitui infração disciplinar: assinar 
qualquer escrito 
destinado a pro-
cesso judicial ou 
para fim extra-
judicial que não 
tenha feito, ou 
em que não te-
nha colabora-
do”. É um, entre 
tantos aspectos, 
que precisam 
ser debatidos, 
analisados e ob-
servados diante 
de uma reali-
dade que já se 
faz presente no 
mundo digital.

A t e n t o  a 
essa questão, o 
presidente na-
cional da OAB, 
Claudio Lama-

chia, anunciou a criação da coordenação 
de inteligência artificial. O objetivo da 
coordenação é realizar um trabalho de 
preparação para a formulação de uma 
autorregulamentação para o uso de inteli-
gência artificial no exercício da advocacia.

A OAB-RS já vem trabalhando questões 
relativas à robotização na advocacia. Em-
bora se saiba o potencial de alcance de no-
vidades tecnológicas, é preciso estar atento 
a armadilhas ou supostas facilidades. O 
mundo jurídico não pode ser resumido a 
um simples apertar de tecla “Enter”.

Só quem vivencia o ambiente de foros, 
audiências e cartórios sabe o diferencial 
que um advogado pode representar para o 
seu cliente. A advocacia lida com relações 
humanas, particularidade de processos e 
defesa de direitos fundamentais da socie-
dade. São realidades ímpares e complexas 
no atendimento de cada causa. A Justiça é 
uma área complexa e diferente de outros 
segmentos. Por isso, cautela máxima no 
tema dos robôs.

robôs virtuais na advocacia
artigo

colhendo pedido da OAB, pro-
tocolado na sexta-feira (13), a 
presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministra Cármen 
Lúcia, suspendeu nesta segunda-
feira (16) a resolução da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que 
prevê que operadoras de planos de saúde po-
derão cobrar de clientes até 40% do valor de 
cada procedimento realizado.

Ao saudar o acolhimento da liminar, o 
presidente nacional da OAB, Claudio La-
machia, reiterou que “a referida Resolução 
institui severa restrição a um direito consti-
tucionalmente assegurado (o direito à saúde) 
por ato reservado à lei em sentido estrito, não 

a simples regulamento expedido por agência 
reguladora”.

Na Arguição de Descumprimento de Pre-
ceito Fundamental (ADPF), com pedido cau-
telar, a OAB salienta que é indubitável a le-
são ao preceito fundamental da separação de 
poderes, ao princípio da legalidade e ao de-
vido processo legislativo, porquanto a Lei nº 
96562, de 3 de junho de 1998, não outorgou 
à ANS a competência legislativa para disci-
plinar o tema, ou seja, para verdadeiramente 
criar regras, direitos e deveres para usuários 
de planos de saúde.

“A lei que cria a ANS determina que ela 
fiscalize o setor visando à proteção e à defesa 
do consumidor. Claramente ela se desviou de 
sua finalidade”, afirma Lamachia. 

Ele é enfático ao afirmar que é preciso 
rever, urgentemente, o papel das agências re-
guladoras, que atuam como parceiras das em-
presas que deveriam estar fiscalizando. “No 
mais, esses órgãos passaram a ser ambientes 
para a troca de favores entre partidos, muito 
pouco ou nada fazendo em prol da popula-
ção”, destacou Lamachia.

ricardo BrEiEr é presidente da OAB-RS

A

PLs 397/2011 

 PLS 397/2011, que busca facilitar 
a situação dos candidatos no exame 
da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), passou nesta terça-feira (10) 

pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). 
Com relatório favorável do senador Ricardo 
Ferraço (PSDB-ES), a iniciativa foi aprovada 
em votação simbólica. O texto segue para a 
Comissão de Transparência, Governança, Fis-
calização e Controle e Defesa do Consumidor 
(CTFC).

A proposta, do senador Eduardo Amorim 
(PSDB-SE), permite que o candidato aprovado 
na primeira fase da prova da Ordem, mas 
reprovado na seguinte, seja habilitado a parti-
cipar diretamente da segunda etapa nas duas 
próximas edições do exame. Atualmente, a 
OAB já concede uma repescagem ao estudante, 
ou seja, uma possibilidade para o reprovado 
na segunda etapa realizar apenas a segunda 
etapa do exame seguinte.

chance extra a reprovado 
na oab passa pela cae
Por Agência Senado 

o
O relator Ricardo Ferraço lembrou que há 

um custo para todos os postulantes ao exercí-
cio da advocacia envolvido na necessidade de 
aprovação no exame da OAB:

“Em que pese a importância dessa apro-
vação para a aferição dos conhecimentos do 
candidato, há que se refletir sobre, principal-
mente, a condição dos menos favorecidos e 
todas as dificuldades inerentes à prova da 
Ordem”, opinou.

O projeto foi pautado pela primeira vez na 
CAE no início de junho, mas não foi votado por 
conta de um pedido de vista após debate entre 
os parlamentares. Desta vez, o texto foi apro-
vado sem discussões. A proposta estava sendo 
analisada em conjunto com o PLS 188/2010, 
que estendia a validade por cinco anos. O re-
lator o considerou prejudicado e recomendou 
a aprovação apenas do PLS 397/2011.

Passar no exame é requisito fundamental 
para que o bacharel possa exercer a advocacia. 
Sem o registro na OAB, ele fica impedido de 
atuar como advogado.

a

STF suspende resolução da ANS



O CULTURA EM CIRCUITO esteve na casa do músico e escritor Milton Guapo para um bate-papo sobre sua 
mais nova obra. 

Luiz Marchetti: O músico lança mais  um livro,  é harmonia também na palavra escrita? 
Milton Guapo: Escrever para mim é entrar no vórtice da inspiração e fazer empatia com o inédito, com as 

nuances daquilo que palpita no momento, numa inter-
relação artística/existencial e, que o que se escove, 
não passa de um esboço de algo bem maior do que a 
linguagem pode alcançar.

Luiz Marchetti: Catei algumas páginas e vi 
palavras de um lugar na infância, onde estávamos 
mais próximos das nossas raízes que dos pastéis da 
internet ou da televisão. Como é tentar manter acesa 
a história oral de fronteira?  

Milton Guapo: Escrever crônicas, memórias, 
poesia e contos para um fronteiriço/pantaneiro como 
eu e, que remonta a um DNA de quase 300 anos 
de estirpe familiar, é como exaltar oque há de mais 
autóctone. Esse exercício transcende as linguagens, 
e as locuções intraduzíveis geram uma nova matiz 
para o cotidiano, e o resultado de tudo isso são as 
comunicações do nosso falar  cuiabano e o falar 
pantaneiro/fronteiriço.

CUIABÁ, 19 A 25 DE JULHO DE 2018

CULTURA
Por Luiz Marchetti

Luiz Marchetti é cineasta 
cuiabano, mestre em 

design em arte midia, 
atuante na cultura de 

Mato Grosso e é careca.

LORENZO FALCÃO: 
NOVO IMORTAL

Ocaderno CULTURA EM 
CIRCUITO comemora a eleição 
do escritor Lorenzo Falcão na 

Academia Mato-grossense de Letras. Bravo! 
O mais novo imortal ocupará a cadeira 
12, antes ocupada pelo poeta Ronaldo de 
Castro. Em agosto iremos todos aplaudir sua 
noite de posse. Lorenzo publicou a revista 
DIFERENTE - poesia (2005),  o livro 
"Motel Sorriso" - contos (2001), prêmio MT 
Ação Cultural – edição do autor, "Mundo 
Cerrado" - poesia (Editora Entrelinhas). 
Tem cerca de 10 livros e outras publicações 
em conjunto com outros autores, além de 

UM PÉ DE VERSO…
OUTRO DE 
CANTIGA

“...Nesse momento ouviu-se um toque de berrante com ar de 
“viva” parecendo querer saudar os presentes. Todos se voltam 
pra estrada boiadeira procurando saber quem é a figura montada 

num cavalo pantaneiro que, apesar das sombras do final do dia, todo peão 
pantaneiro conhece os colegas pelo jeito de montar ou pela montaria que 
usa. Até que um deles identifica o peão e grita:

― Óia, pessoa, quem tá tchegano co violão! O “guitarrero” Gonçalo! 
Exclama em voz alta Zé Caburé, o peão que está assando a carne. A 
chegada do violeiro provoca um alarido no meio do acampamento e todos 
começam a se reunir onde tem os cepos pra sentarem.

― Tá vino de San Matias, Gonçalo? Perguntou Dito “Puxa-puxa” 
todo sorridente ao ver o seu amigo apeando do “belo pantaneiro”, 
prendendo o berrante no arreio e já pegando o violão pra começar a 
“moage” porque a tarde estava sendo consumida pelos raios de sol, que 
já listrava as sobras da noite.

― Tô vino de San Antonio, Djalma! A festa tava demas de boa por lá, 
mas eu sabia que ocês iam tchegá hodje e vim pra cá – responde Gonçalo 
sentado num cepo que outro peão lhe cedeu, porque sabe que qualquer 
violeiro não gosta de cantar nem de tocar sentado no chão...” ( fragmento 
de “MOADGE” NA BEIRA DE CORIXO)

UM PÉ DE VERSO…
OUTRO DE 
CANTIGA

experiências em teatro e cinema como 
autor e ator. O multiartista foi também  
premiado no Salão Jovem Arte de MT com 
a obra "Quarto das Letras". Semanalmente 
fortalece a cultura em Mato Grosso com 
Tyrannus Melancholicus, o site que 
completa sete anos em outubro noticiando 
diferentes ângulos culturais e sublinhando 
escritores e suas obras. Parabéns Lorenzo 
Falcão, profissional exemplar da literatura 
contemporânea com a força agregadora da 
era digital. 

INFO: lorenzzojesus@gmail.com ou 
(65) 3663 1313 e 99626 9657

Milton Pereira de Pinho, mais conhecido como Milton Guapo, convida 
para o lançamento de seu mais novo livro,  nesta segunda-feira 23 de 
julho às 19h30 na Casa do Parque.  Você está convidado!

INFO: UM PÉ DE VERSO… OUTRO DE CANTIGA
Editora Carlini & Caniato
Milton Guapo: (65) 3023  9408 e 99624 0811.
CASA DO PARQUE: (65) 3365 4789 e 98116 8083

BABU78 E GERVANE DE PAULA NO PIPA 2018
O Prêmio PIPA é uma parceria entre 

o Instituto PIPA e o MAM-Rio, 
criado em 2010, para ser mais um 

importante prêmio brasileiro de artes visuais 
e uma plataforma de pesquisa sobre a arte 
contemporânea brasileira. A premiação acontece 
online anualmente, participando artistas de 
qualquer mídia, sem restrição de idade. Não há 
inscrições para concorrer ao prêmio. Os artistas 
são indicados pelo Comitê de Indicação. Neste 
ano temos dois grandes artistas de Mato Grosso 
aguardando o seu voto online nos links abaixo. 
Entre, confira e participe!

http://www.premiopipa.com/artistas/babu78/
http://www.premiopipa.com/artistas/gervane-

de-paula/
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SÃO JOÃO I 
Aconteceu em pleno domingo 24 de junho, 

quando participamos da tradicional festa em 
homenagem ao glorioso São João Batista, pro-
movida pela cuiabaníssima Vera Lúcia Pache-
co de Campos. De longe já se escutava o hino 
tradicional dedicado a São João Batista, nos 
acordes das músicas, e dentre estes aconte-
cimentos não poderá passar despercebida a 
presença de um dos filhos do saudoso compo-
sitor músico militar Mestre Albertino, e por-
tanto assim, ao som do saxofone, do violão, da 
clarineta e dos tambores (bumbos) em um só 
eco ressoava este som que chegava aos nossos 
ouvidos: “Deus te salve João Batista Sagrado, 
no seu nascimento nós temos que nos alegrar”. 
E todos entoavam: “Viva São João!”. E tudo fez 
com que nós os convidados participássemos 
dessa encantadora festa e pudéssemos trans-
bordar de alegria, de contentamento e de feli-
cidade e, por que não dizer, de saudades – esta 
palavra que todos nós sentimos de parentes, 
de amigos, de vizinhos e de pessoas que muito 
amamos.                  

SÃO JOÃO II 
Esta festa de São João é realizada todos os 

anos, já neste ano de 2018 perfazendo 48 anos 
pela querida amiga Vera Lúcia Pacheco de Cam-
pos. Esta festa tem um segredo, tem uma história 
a qual não pode ser deixada passar em branco, 
nem tampouco ser esquecida. Pois esta peque-
na história, segundo algumas informações, é de 
uma recordação bonita e prazerosa. A Dona Vi-
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doca, com sua lucidez, passou essa incumbência 
a sua neta Vera Lúcia, para dar continuidade a 
essa festa secular. E assim, no decorrer desses 
48 anos, a Vera Lúcia, com muito esforço, vem 
comandando esta tradição: festejar o glorioso 
São João Batista. Houve ocasião em que a cele-
bração de São João não foi realizada no dia 24 de 
junho, mas nunca deixou de ser comemorada no 
decorrer do ano. Assim, Vera Lúcia corresponde 
ao pedido da sua Vovó Vidoca.     

SÃO JOÃO III   
A Santa Missa aconteceu na Igreja do São 

Gonçalo do Porto e contou com as presenças das 
tradicionais famílias cuiabanas. Para a realiza-
ção desta comemoração, Vera Lúcia vem do Rio 
de Janeiro com seu marido Freitas, para o pla-
nejamento deste evento secular. E ainda conta 
com a participação das irmãs Dalva, Candelária, 
Eliane, Lúcia, as sobrinhas Janaína, Ana Carolina 
e Amanda que se unem para traçar a realização 
do evento. Quando se celebra São João, São Be-
nedito e Santa Rita de Cássia, também sai a pro-
cissão para as bênçãos. Após a missa, a família 
Pacheco de Campos oferece a todos os convida-
dos o tradicional “chá com bolo”, em que consta: 
bolo de queijo, bolo de arroz, casadinho, bolo 
de forma, francisquito, biscoito de polvilho e o 
tradicional chocolate quente. A nossa gratidão 
a todos os familiares por nos proporcionarem 
uma manhã tão linda e cristã e sobretudo cheia 
de pessoas que buscam a esperança de dias me-
lhores para nossa cidade Cuiabá, nosso Estado 
de Mato Grosso e a nossa Pátria chamada Brasil, 
que amamos e queremos que este seja cada vez 
melhor: Viva São João! 
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Carlinhos é jornalista
e colunista social 
cultura@circuitomt.com.br

endigo abre os olhos lenta-
mente.  Lembra que é  19 de 
julho de 2022. Vem aí mais 
uma Copa do Mundo. Brasil 
mergulha no último ano de 
governo de Bolsonaro, sem sa-

ber se o governo realmente acabará, depois da 
dissolução do Congresso. Aliás esse presiden-
te não gosta muito dele. Um ex-vendedor am-
bulante, mendigo está deitado dentro de sua 
casa de papelão. A casa é toda organizada: na 
parede central, um altar com uma Santa, jun-
tamente com uma foto de uma mulher negra 
com a data de nascimento e morte, e uma foto 
de um senhor negro com data de nascimento 
e morte. No outro canto, uma panela velha ao 
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João Carlos Manteufel, 
Publicitário, cineasta, pai do 
João, da Maria e do Francisco.

M

Do the evolution

lado uma caneca de ferro com escovas de den-
te e pasta dentro, um pôster do Vinícius Junior 
com a camisa da Seleção Brasileira na outra 
extremidade. 

– Já tive carro, rapaz. Já tive carro. Não 
nasci mendigo não – costuma esbravejar aos 
desafetos.

Espera algum tempo até arriar o carpete 
para se levantar. Preguiça. Se levanta, mos-
trando que ele não possui uma perna. Ao lado 
dele está uma muleta de madeira, velha e mui-
to desconfortável.  O mendigo pega a muleta e 
tenta se levantar. A dificuldade é extrema. Ele 
caminha até o altar e faz uma breve oração. 
Termina a oração, beija demoradamente o 
santinho da mulher , depois o do homem, pega 
o carpete e cobre carinhosamente a Santa. O 
mendigo sai da casa caminhando com muitas 
dificuldades. Depois de andar alguns minutos, 
chega num ponto de ônibus. Tráfego intenso 
de veículos. O ponto está cheio de pessoas 
dos mais variados tipos: escolares, executivos, 
trabalhadores, todos parados numa fila. As 
pessoas na fila seguram cartão.  Nenhuma das 
pessoas parece reparar a presença do Mendi-
go. Ele atravessa todo o ponto, olhando as pes-
soas. Ele  alisa as moedinhas com a mão. Ainda 
falta muito pra chegar ao ponto onde ele pede 
esmolas. Olha as moedinhas demoradamente. 
E não entende porque com elas não consegue 
mais pegar um ônibus. Respira fundo e segue 
caminhando.



Queermuseu — Cartografias da diferença na arte brasileira foi uma 
exposição artística censurada e infelizmente proibida no Santander 
Cultural, Porto Alegre. Com muito orgulho vamos todos prestigiar 
a exposição Queermuseu em agosto na Escola de Artes Visuais 
no Parque Lage, Rio de Janeiro. Exonerado e readmitido um dia 
depois na direção da Escola de Artes Visuais Parque Lage, Fabio 
Szwarcwald é o grande articulador da campanha de financiamento 
coletivo que bateu o recorde brasileiro. Multidões conseguiram! 
Com curadoria de Gaudêncio Fidelis, a exposição fica de 18 de 
agosto a 16 de setembro. Imperdível!
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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

Continua a maratona de ações e mostras no Misc em comemora-
ção ao aniversário de Tereza de Benguela e ao Dia da Mulher Negra 
Latino-Americana e Caribenha, comemorado no dia 25 de junho. No 
sábado a partir das 16h haverá a Exposição Heroínas Negras - Co-
letivo Negro da UFMT, Live Painting  com Paty Wolff, apresentação 
das Instituições Representativas e Movimentos Sociais. Roda de 
Afoxé – Grupo Aguerê. Performance  com Lupita Amorim. Sarau de 
Poesias Afro-mato-grossenses: Edilaine Duarte, Claudio Benassi, 
Lindalva Alves, Luana Soares,  Luiz Renato,  Maria Clara Bertúlio, 
Silviane Ramos, Talita Gonçalves, Tereza Helena  e aberta a  demais 
participações. Lançamentos do Livro “Pérolas Negras”  de  Silviane 
Ramos e do livro “Doenças Falciforme”  de Reginaldo Silva de Araújo. 
Tudo isso e muito, mas muito mais, com entrada franca. 

O livro HISTÓRIAS E 
CULTURAS INDÍGENAS 
NO ENSINO FUNDAMEN-
TAL, editado pela Editora 
Autêntica, dos autores 
Giovani José da Silva e 
Anna Maria Ribeiro F.M. 
da Costa, foi lançado na 
Livraria Janina Pantanal 
e já se encontra à venda no 
mesmo local. Em 2008, a 
Lei n.º 11.645 tornou obri-
gatório o ensino de histó-
rias e culturas indígenas 
na Educação Básica bra-
sileira. Atenção no  texto 
de apresentação da índia 
Chiquitano Roseane Maria 
Rup Leite e no desenho 
de Loyuá Ribeiro F.M. da 
Costa, autora da capa junto 
com Alberto Bittencourt. 
INFO: (65) 3632  8888

SÁBaDo Dia 21 DE JulHo >

2ª tEmporaDa Do artE Na FotoGraFia >

Uma das vozes mais fortes de nossa região tem show novo. 
Com RODRIGO MENDES, a cantora LARISSA PADILHA inter-
preta clássicos da MPB para uma nova roupagem. Colocaram 
uma sanfona no repertório e tudo realmente ganhou uma dife-
renciada leveza. Atenção especial em  “Reconvexo”, do Caetano, 
e “Yolanda”, de Pablo Milanés versão de Chico Buarque. Nesta 
sexta-feira 20 de julho às 21h na Casa do Parque. INFO: (65) 
3365 4789 e 98116 8083

NÃo poDEmoS aCEitar a iNtolErÂNCia >

O COLETIVO ANTÔ-
NIA (DF) apresenta 
esta oficina para be-
bês de 6 meses a 5 
anos, acompanhados 
de pais, mães e/ou 

responsáveis. Desde os 
primeiros meses de vida, 
incluídos aqueles dentro 
da barriga da mãe, os estí-
mulos sonoros estão entre 
os que provocam respostas 
mais imediatas e notáveis. 

A vivência de musicalização 
para a primeira infância pre-

tende expandir as possibilida-
des da capacidade de fruição 

musical de cada bebê, por meio de contato 
com distintas atividades, instrumentos, sonoridades, ambiências 
e vivências sonoras. Inscrição  com 1 hora de antecedência nos 
dias 21 e 22 de julho, das 16h às 18h. No Jardim Sesc Arsenal. 
INFO: (65) 3616 6900

EStrEia Do proJEto: Duo >
muSiCaliZaÇÃo para primEira iNFÂNCia >

GARIMPO CULtURAL
Por Luiz Marchetti

litEratura iNDÍGENa >

O canal ARTE 1 finalizou as primeiras gravações e nós 
podemos agora torcer pela participação do fotógrafo FRED 
GUSTAVOS estar dentro desta turma de talentos.  A competi-
ção iniciará no dia 3 agosto no canal ARtE 1. Além de o pro-
grama ser extremamente inspirador e bastante criativo, agora 
teremos um artista de nossa região para nós torcermos pela 
melhor fotografia elaborada durante o programa. Força, FRED!

os anos de 1980, Jacutinga es-
teve na Terra Indígena Nam-
biquara, para trazer de volta 
grande parte de indígenas que 
passaram a viver em uma aldeia 

às margens da BR 364, próxima ao entre-
posto comercial Chefão que ofertava mão de 
obra barata, álcool, quinquilharias, pratos ou 
restos de comida e doenças. Nesse vilarejo, 
anedotas, informações equivo-
cadas e preconceituosas, pala-
vrório insípido envolviam os 
costumes dos índios. 

Jacutinga, aflito por solu-
ções, teceu uma rede de rela-
ções com resistentes linhas da 
fibra do tucum. As mulheres, 
conscientes dos perigos das 
“doenças de branco”, apoiaram 
as estratégias daquele homem 
recém-chegado, magricela, ca-
belos cacheados, com brincos 
de tucum e enrolado com a lín-
gua Nambiquara. 

Aos poucos, levou as famí-
lias de Eládio (Camararé), Zé 
Roberto, Francisquinho e Ze-
zinho (Sapezal), Milton (Fu-
nilão), João Maxixe (Barracão 
Queimado), Lourenço (Vista 
Alegre), Orivaldo e Eutímio 
(Barro Vermelho), Estevão 
(Barro Branco), Erdo (Água 
Verde) e Daniel (Boqueirão). 
Fuado permaneceu na aldeia 
Branca; em Juína ficaram Manu 
e o casal Adeda-João Cardoso. 

N

Jacutinga e a 
nova cartografia 
Nambiquara
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Anna é doutora em história, 
etnógrafa e filatelista.
cultura@circuitomt.com.br 

Não sou light
Não sou diet
Não vivo de dieta
Não como só salada
Apenas optei por ter 
uma vida saudável

ara você ter mais saúde é neces-
sário se reeducar em relação à 
sua alimentação e ao seu estilo de 
vida. Elaborei algumas dicas que 
poderão te ajudar. Troque o prazer 

de comer besteiras tipo fast food, produtos in-
dustrializados ricos em conservantes, corantes 
etc. Pare de achar que alimentação saudável 
é cara, pelo contrário vá às feiras, açougues e 
quitandas e veja que economizará em relação 
à compras de produtos industrializados. Uma 
vida saudável não se 
resume em tomar cáp-
sulas, shakes, mas em 
consumir alimentos de 
verdade, aqueles que a 
terra nos oferece. O in-
vés de tomar cápsulas, 
use chás como estra-
tégias nutricionais. As 
plantas têm um poder 
transformador, por 
exemplo, chá de horte-
lã é bom para digestão 
dos alimentos, pode to-
mar após almoço e jan-
tar; cidreira, melissa, 
camomila e mulungu 
são excelentes para lhe 
dar um sono recupera-
dor, a manjerona para 
diminuir o estresse e 
a ansiedade e a mo-
ringa para compulsão 
alimentar e ansiedade. 
Invista em um bom 
azeite extravirgem, o 
azeite reduz o índice 
glicêmico dos alimen-

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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tos. Vejo muita gente fazendo uma dieta sem 
carboidratos ou com pouquíssimo quando 
o segredo é o tipo de carboidrato ingerido e 
não em não os consumir. Frutas são excelen-
tes para nossa saúde: além de fibras e água, 
têm muitas vitaminas e minerais. Se acha que 
a fruta tem muita frutose, adicione a ela uma 
porção de gordura boa como as castanhas, 
isso ajuda a diminuir a absorção da frutose. 
Invista em probióticos ou no Kefir, seu intes-
tino ficará muito mais saudável e vai diminuir 
sua ansiedade e vontade de comer doces. Não 
é difícil e caro ser saudável, o que precisa é 
de força de vontade e muita disciplina e sen-
tir a diferença no seu sono, no seu intestino, 
sua disposição ao acordar e ao longo do dia, 
seu humor, vitalidade, ou seja, ser mais feliz 
e saudável.

P

A reocupação observou pontos estratégicos, 
características dos grupos Halotesu, Wakali-
tesu, Kithãulhu e Sawentesu, acesso aos re-
cursos naturais e defesa de seu território.

Clareiras foram abertas para a edificação 
de casas; derrubada da mata a dar lugar ao 
cultivo de plantas utilitárias e comestíveis 
em roças de toco, em substituição à roça me-
canizada; inserção de novas mudas e semen-
tes; pomar no entorno das aldeias. 

Jacutinga, com “capital social”, providen-
ciou a abertura de portos pesqueiros no rio 
Juína – da Cachoeira e do Canguru; comer-
cialização do látex; revitalização da venda de 
artefatos à Loja Artíndia, em Cuiabá; constru-
ção de pontes e estradas; aposentadoria dos 
indígenas acima de 60 anos pelo Funrural.

Em 1988, após dez anos, Jacutinga dei-
xou o povo Nambiquara do Cerrado. Outro 
tempo, outros perigos... Apesar das ameaças, 
castigos, ofensas, algemas e correntes, estão 
os índios sobrevivendo em meio aos “come-
dores de feijão”.

Desenho: terra Indígena Nambiquara, por José Eduardo F.M. da Costa (1980)
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energia do trabalho precisa de um 
corpo físico atuante e equilibrado 
e uma mente tranquila. Ria e ame 
muito. A alegria e o amor são os 
melhores escudos. O canto do tra-

balho fica no meio da parede da entrada prin-
cipal. Comparo o canto do trabalho com o mar. 
Quando olhamos para o mar, as nuances de co-
res são variadas, de acordo com o reflexo exter-
no, ou seja, se o pôr do sol é vermelho, nos trará 
nuances avermelhadas nas águas e assim por 
diante. Então digo que a cor do mar é o reflexo 

do externo. Assim, também o canto o trabalho 
é o reflexo dos nossos objetivos e sentimentos 
que irão espelhar em qualquer que seja nossa 
profissão. Incrível como tudo no universo é per-
feito. Neste tão encantado canto do trabalho, o 
elemento que predomina energeticamente é 
a água. A forma predominante é circular, que 
simboliza movimento. A cor é o preto porque, 
num estudo feito no fundo do mar, a cor pre-
dominante é o preto. Acho que o canto do tra-
balho é o mais importante do Bagua. Porque é 
através do trabalho que se tem sucesso, pros-
peridade, relacionamento, criatividade, amigos, 
espiritualidade e saúde. Neste local devem ser 
colocados móveis fortes, robustos, simbolizan-
do uma carreira sólida. Na mesa onde se traba-
lha, façam uma produção com objetos de peso 
como segurador de livros, estatuetas; tudo tem 
de estar muito organizado. E essa mesa tem que 
estar sempre posicionada de uma maneira que 
se possa ver quem está entrando. A mesa de 
trabalho é sinal de competência e organização. 
Então tenha ela sempre em ordem e arrumada. 
Pois quem está sempre com o trabalho atrasa-
do devido à desorganização emite um péssimo 
sinal. Não fluem as energias e nada se renova, 
fica um círculo vicioso de estagnação. Coloquem 
sempre um cristal transparente para movimen-
tar as energias.

A

Ativando a energia do 
trabalho

Theresa é arquiteta, consultora 
de Feng Shui e pregadora oficial 
de quadros de amigos
fengshui@circuitomt.com.br
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uiabá está recebendo mais um espa-
ço de gastronomia com um diferen-
cial de ser mais um restaurante. O 
“Sagrado Sal”.

A proposta deste novo empreen-
dimento é de uma cozinha compartilhada para 
chefs iniciantes e renomados terem a oportunida-
de de expor seus talentos aos amigos e ao público 
apaixonados por uma boa comida.

Uma das grandes vantagens é a diversificação 
do cardápio semanal preparado no almoço com 
pratos, sempre assessorado pelos chefs da casa.

O Sagrado Sal tem uma concepção arquitetô-
nica contemporânea com ambientes de extrema 
elegância e sofisticação. Espaços dinâmicos para 
qualquer tipo de evento. No andar superior pode-

rá receber cursos, palestras, workshops, reuniões 
corporativas e cerimônias. Uma cozinha gourmet 
toda preparada para encontros de amigos e fami-
liares, cursos de degustação e todos os tipos de 
festas. 

O desejo de muitas pessoas que gostam de 
cozinhar e nunca tiveram chance de mostrar seu 
talento faz com que aproveitem os novos tempos 
com a variedade de cursos que surgiram nesta 
década. Faculdades de gastronomia se expandem 
em todo o país, muitas com chefs consagrados 
ensinando do básico até se realizando de assumir 
seu sonho: ser um chef de cozinha.

A discriminação do exercício de cozinhar só 
pelo sexo feminino deixa uma abertura para os afi-
cionados sem preconceitos tornando-se grandes 
chefs familiares e até nos melhores restaurantes 
do mundo.

Ter a presença todos os meses de chef de reno-
me internacional no restaurante é um momento 
especial, com cardápio como frutos do mar, carnes 
e massas, além de entradas e sobremesas.

A adega é um dos espaços que enobrece o 
Sagrado Sal, com mais de 30 rótulos, a maioria 
italianos, sob o comando do sommelier Roberto 
Parreira.

Aos novos empresários desta arte da culinária, 
o Sr. Paulo Sêmpio e Patrícia e Sr. Lucas Carvalho 
e Mirela, Cuiabá agradece por este investimento 
que abre as portas no próximo dia 23 de julho, na 
nossa capital mato-grossense.  Mais uma obra as-
sinada pelo Arquiteto Edmilson Eid.

www.facebook.com/arqedmilsoneid

C

Sagrado Sal
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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

O fumo 

 necessidade ou não da utilização do 
fumo em ritos religiosos já me foi 
questionada por vários umbandis-
tas novos, e até mesmos antigos, e 
para ela temos várias respostas fun-

damentadas nas ideias particulares das várias 
correntes, ou escolas, que juntas formam o mo-
vimento umbandista da atualidade. Em nossa 
visão particular, o fumo deve ser utilizado pelas 
Entidades incorporadas no Terreiro.

Essas Entidades não se utilizam do fumo 
em suas realidades astrais. Em verdade, grande 
parte dos elementos materiais utilizados pelas 
Entidades durante as manifestações mediúni-
cas se volta ao trabalho delas em relação ao am-
biente material e não a sua realidade espiritual, 
ou seja, quando um Caboclo incorporado fuma 
um charuto ele não o faz porque gosta, sente 
falta ou coisa do gênero; na verdade, ele fuma 
porque a fumaça ali produzida com princípios 
e motivações espirituais consegue penetrar e 
desmanchar energias negativas que circundam 
o ambiente, o consulente e o seu médium. 

A fumaça dos charutos vegetais constituídos 
dos elementos Água e Terra e de outros meios 
utilizados na Umbanda, é resultado da interação 
dos elementos Ar e Fogo, elementos ligados de 
forma muito íntima à movimentação energéti-
ca. Ela não é produzida de forma viciosa pelas 
entidades como muitos escritores e supostos 
palestrantes tentaram afirmar. Não. Na verdade, 
é produzida ao mesmo tempo em que as Entida-

des, a seu modo, invocam as forças superiores 
e naturais para que ao momento daquela ação 
estejam essas forças todas a favor do atendido. 

Por outro lado, devemos observar a ação 
das próprias ervas ali envolvidas. Devemos nos 
recordar de que durante o período físico em 
que o fumo germina, cresce e se desenvolve, ele 
arregimenta as mais variadas energias do solo e 
do meio ambiente, absorvendo calor, magnetis-
mo, raios infravermelhos e ultravioletas do sol, 
polarização eletrizante da lua, éter físico, sais 
minerais, oxigênio, hidrogênio, luminosidade, 
aroma, fluidos etéreos, cor, vitaminas, nitrogê-
nio, fósforo, potássio e o húmus da terra, dessa 
forma o fumo é na verdade um potente conden-
sador de carga etérea e astral que, ao ser libe-
rada pela queima, emana energias que atuam 
de forma positiva no mundo oculto podendo 
desintegrar fluidos adversos à contextura pe-
rispiritual dos encarnados e desencarnados. 

Quando uma baforada de fumaça decorren-
te do uso de um charuto, cachimbo, é dispensa-
da por uma verdadeira Entidade sobre alguém 
podemos ter a certeza de que junto da fumaça 
muitas energias foram retiradas do corpo astral, 
e físico, daquela pessoa. E se porventura essa 
fumaça não estiver sendo liberada sobre uma 
pessoa, devemos nos recordar dos princípios 
de nossos ancestrais vermelhos a respeito da 
fumaça, princípios e conhecimentos que foram 
guardados e preservados por várias culturas 
que se utilizam dos incensos e defumações jun-
to das liturgias de adoração e/ou de comunica-
ção com o mundo espiritual.

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

oa noite, meus amigos! 
É com muito prazer, em mais 

uma noite, estar a partilhar com vo-
cês um pouquinho das experiências 

as quais vivo por muito tempo. É com muita 
alegria que eu faço de vir a transmitir essas 
experiências.

Esse plano, essa esfera terrena, conside-
ro que é uma das mais importantes para o 
desenvolvimento de sua alma, poucos planos 
são como esse, considero também como 
um plano de aprisionamento da alma. Para 
que vocês entendam, é como quando vocês 
eram crianças e seus pais os colocavam para 
estudar, porque se dependesse da vontade de 
vocês não iriam certamente. Foram obrigados 
a estudar até atingir a plena faculdade mental 
e adquirir o direito de escolha. 

Assim é este Plano, meus irmãos, aqui 
vocês são os pequeninos, os quais são obri-
gados a estar aqui para que um dia possam 
então escolher a qual Plano irão pertencer, de 
acordo com a energia gerada pelo seu ser. 

Com o passar do tempo, vocês pequeninos 
se tornam um pouco mais inteligentes, ou 
assim se acham, e inconscientemente muitos, 
querendo se livrar deste aprisionamento por 
descontentamento, ou por qualquer outra 
experiência vivida, procuram tirar suas vidas. 
Não sabendo se vão por algum lugar, vos falo 
porque é inconsciente, querem se livrar desta 

dor momentânea e têm a consciência de que 
praticando esse ato vão se livrar de tudo. E 
nesse ato, meus irmãos, na maioria dos casos 
a energia gerada para a sua concepção é uma 
força que o atrai para um outro plano, para 
uma outra esfera automaticamente.

O homem considera que não existe uma 
velocidade maior que a da Luz, mas a velo-
cidade de atração desse Plano que atrai essa 
alma é muito maior, é como se fosse um rastro 
de pensamento, e você está lá. Esse Plano o 
atrai, você não é levado por ninguém, este 
plano simplesmente atrai essa característica 
de energia pelo ato gerado do suicídio.

Aí vocês me perguntam: mas e aqueles 
que se deixam perder a vida em benefício do 
próximo? 

Não é o mesmo ato gerado, não é a mesma 
energia gerada e este, então, é buscado por 
outro plano espiritual.

Então, meus amigos, o que peço a vocês é 
que freqüentem esta escola, procurem tirar os 
seus diplomas para que um dia, lá na frente, 
num futuro não menos distante, estar esco-
lhendo a qual esfera participar deste banque-
te servido pelo nosso Pai, nosso Criador que é 
infinitamente infinito.

Obrigado mais uma vez!

ESPÍRITO AMIGO (não se identificou)

Importância da 
esfera terrena

B

mensagem psicofonada por: um Espírito 
amigo 

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

m pequeno país criado há 27 anos, 
com pouco mais de 4 milhões de ha-
bitantes, 1.246 ilhas e ilhotas, mui-
tos dias de sol, um extenso litoral de 
águas claras e paisagens belíssimas, 

recebe centenas de cruzeiros e turistas de todos 
os países do mundo, a Croácia é um país pouco 
procurado pelos brasileiros na hora de escolher 
um destino para viajar ou até mesmo morar.

Contudo, desde a Copa do Mundo na Rússia 
em 2018, ao desbancar potências mundiais, sem 
ao menos ter tradição neste esporte, chegou 
à final do campeonato chamando a atenção do 
mundo, despertar curiosidade e muitos elogios.

Ela fez parte da antiga Iugoslávia, foi inva-
dida pela Alemanha nazista em 1941. Em 1991, 
após plebiscito, o país se separou da Iugoslávia, 
tornando-se independente. Porém, até 1995 es-
teve em guerra e só recentemente conseguiu as-
segurar a paz no país.

O país é membro das Nações Unidas, da 
Otan, da Organização para Segurança e Coope-
ração na Europa, do Conselho da Europa e desde 
1 de julho de 2013 faz parte da União Europeia. 
Está localizado no leste do continente, sendo a 
capital do país Zagreb, e esta a mais populosa, 
com mais de 800 mil pessoas. Possui uma faixa 
territorial peculiar, parecida com uma ferradu-
ra, faz fronteira com Eslovênia, Hungria, Sérvia, 
Montenegro, Bosnia e Herzegovina, além de uma 
fronteira marítima com a Itália. Seu litoral é bas-
tante recortado, com penínsulas, baías e ilhas 
que formam uma paisagem semelhante à da cos-
ta grega.

Como no Brasil, o futebol da Croácia acaba 
por se misturar com a política. E nessa Copa 
2018 não foi diferente. Apesar de campanhas 
positivas e elogios da imprensa especializada, 
as notícias foram além do esporte, quando o za-
gueiro, num final de jogo, comemorou a vitória 
entoando uma música dos tempos da guerra 

de independência do país: “Bojna Cavoglave”, 
da banda de heavy metal croata Thompson. Se-
gundo as notícias, quando a Iugoslávia era um 
reino e foi invadido pela Alemanha nazista, estes 
colocaram em prática sua agenda política de na-
cionalistas radicais (Croácia pura – diga-se pelo 
time de futebol, católica, livre de sérvios, ciga-
nos e judeus), exterminando 300 mil sérvios. Até 
hoje jovens de extrema direita usam arquiban-
cadas de estádios para se expressar e a música 
“Bojna Cavoglave” virou hino da Croácia atual.

Curiosidades: A raça de cães dálmatas é 
croata. “Game Of Thrones”foi filmado na Croá-
cia; as gravatas foram inventadas pelos croatas; 
na cidade de Zadar tem um órgão à beira mar 
que é tocado pelas ondas do mar; Zlatni Rat é a 
praia mais famosa e ela muda de cor e o forma-
to conforme o vento; se uma criança nascer na 
barca entre Split e Hvar da empresa Jadrolinija, 
ela poderá viajar de graça na barca pelo resto da 
vida; na cidade de Pula fica localizado um dos 
três exemplares de anfiteatros romanos mais 
bem preservados e também é o sexto maior; a 
ilha Galešnjak é uma pequena ilha com formato 
de coração conhecida como Ilha do Amor; tem o 
maior número de patrimônio intangível da hu-
manidade pela Unesco; é um dos maiores produ-
tores de lavanda; embora pertença à União Eu-
ropeia, a Croácia tem moeda própria; nas lojas 
é comum arredondarem as contas para mais ou 
menos, pois não gostam de moedas; há muitas 
figueiras, cerejeiras, oliveiras e vinhas por todo o 
país; a religião predominante é a católica e rou-
pas curtas ou decotadas não entram nas igrejas; 
a população é muito consciente com relação à 
manutenção e limpeza dos espaços públicos e 
entende que se alguém estragar alguma coisa 
todo mundo sai perdendo; eles têm cerveja em 
uma garrafa de plástico de 2 litros; 10% do terri-
tório da Croácia é composto por parques nacio-
nais; Hum é a menor cidade do mundo com 20 
habitantes; atualmente o cargo de presidente da 
Croácia é chefiado por uma mulher; a superviso-
ra da seleção de futebol croata também é mulher.

Aliás, a primeira presidente mulher da Croá-
cia, Kolinda ganhou as redes sociais por atitudes 
que vão além do futebol: beleza, simplicidade, 
carisma e por não usar dinheiro público para 
sua ida à Rússia, utilizando voos comerciais, pa-
gos do próprio bolso. E ela fez questão de des-
contar de seu salário os dias que tirou de folga.

Diante de tantas belezas, praias, castelos, 
história e um índice de Desenvolvimento  Hu-
mano muito elevado, é um lugar que devemos 
conhecer.

República da 
Croácia

U
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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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ltimamente tem se falado muito 
em empatia, então a primeira 
pergunta que te faço é: o que te 
rouba a empatia? Não quero as 
respostas prontas, quero saber 

de VOCÊ. O que te desconecta do outro? No 
trabalho, na família, com os amigos, na rua. 
Tenho buscado me perceber, no trabalho o que 
me desconecta é quando alguém altera o tom 
de voz tentando me impor um conhecimento 
‘guela’ abaixo, na família quando uma Iracema 
lá do passado é trazida à tona e logo penso: 
mas eu não faço mais isso e não perceberam? 
No amor, quando o silêncio fica longo demais, 
eu interpreto como indiferença, o medo bate 
e me afasto; com os amigos, quando a bebida 
entra em cena e as ‘certezas’ afloram, me dá 
muita preguiça. E na rua? Quando meu olhar 

encontra um olhar me examinando de cima 
embaixo e um rosto que se vira sem me dar 
ao menos chance de sorrir pra quebrar o gelo, 
logo penso: você acabou de perder a oportu-
nidade de conhecer alguém incrível, no caso 
eu. E o contrário, como cultivo a empatia? Eu 
sempre brinco que humildade não é uma das 
minhas maiores qualidades, o que tenho bus-
cado é me colocar inteira nas experiências e 
buscar fazer atividades que normalmente não 
faço pensando nas pessoas que as realizam e 
agradecendo, por exemplo: limpo a casa, cozi-
nho, ando no sol quente, nesta semana até lavei 
um carro (por fora) e pensei como são tarefas 
chatas mas que alguém as faz. Na família penso 
que um deles pode estar sofrendo e imediata-
mente me conecto a ele, no trabalho olho nos 
olhos, escuto e penso: assim como eu, ele tam-
bém quer ser ouvido. No amor? Olho pra den-
tro e me torno responsável pelo que sinto, se é 
um sentimento saudável, ele vai me impulsio-
nar a querer ser melhor pra quando eu pensar 
na pessoa sentir que ele me fez mais forte. E 
os amigos com a cachaça? É melhor beber do 
que surtar! Então bebe filho, bebe. O exercício 
de conexão é muito particular e precisa ser fei-
to com urgência, porque quando me percebo 
impaciente e me sentindo solitária, logo pen-
so: Iracema, você está se afastando do mundo 
novamente. Nada me aproxima e me liberta 
mais de mim mesma do que o outro, e quando 
encontro alguém MUITO parecido comigo e o 
amor acontece, uma parte de mim foi curada. A 
empatia me traz de volta pra mim. Fique bem.

U

Como você cultiva a 
empatia?

livro Contos de Moçambique 
traz uma narrativa encanta-
dora e repleta de sabedoria 
e humor – histórias contadas 
em baixo de árvores ou ao 

redor do fogo para 
crianças e jovens, 
que passam valores 
e levam o leitor a 
refletir sobre o pre-
sente. As lindas fo-
tografias e o proje-
to gráfico/editorial 
c u i d a d o s a m e n t e 
elaborado conferem 
a excelente qualida-
de da obra.

As histórias re-
colhidas por Chris-
tian Piana foram 
adaptadas por Lua-
na Chnaiderman e 
trazem sempre um 
ensinamento ou en-
cerram uma lição de 
moral. As fotogra-
fias retratam o am-
biente africano com 
seus tipos físicos, 
sua paisagem. São 
dez contos recolhi-
dos pelo fotógrafo/
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Rosemar Coenga é  
doutor em teoria Literária e 
apaixonado pela literatura de 
Monteiro Lobato
cultura@circuitomt.com.br

Contos de 
Moçambique

viajante que conheceu de perto os contado-
res de histórias africanas. Ele contou com a 
ajuda de várias pessoas que habitam a re-
gião, são detentoras do saber popular e de-
sejam que as tradições sejam mantidas.

Acompanha o livro um paratexto da pro-
fessora especialista em literatura africana 
Rita Chaves. Sem sombra de dúvida, é uma 
produção importante quando pensamos no 
cumprimento da Lei 10.639 /2003 que insti-
tuiu a obrigatoriedade do ensino de História 
e Cultura Afro-Brasileira e Africana no currí-
culo da Educação Básica, fortalecendo o papel 
de ampliar o repertório dos leitores brasilei-
ros, aproximando-os de narrativas que apre-
sentam aspectos culturais da cultura africana.

É um livro que trata com respeito os per-
sonagens e as culturas de Moçambique, que 
encanta o leitor pelas imagens e pelas pala-
vras, que mostra como somos tantos e tão 
plurais.  

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

5 passos para fortalecer seu sistema imunológico: 
tenha uma alimentação rica em nutrientes e 
vitaminas; faça exercícios físicos regularmente; 
tenha boas noites de sono; mantenha uma boa 
higiene; evite fumar e consumir bebidas alcoólicas . 
#unimedesseéoplano!.

Irmãs lindas, Amanda e Bianca 
Lula Rodrigues

Sobre uma coluna feliz. Sobre o amor. Sobre cumplicidade. Sobre amizade. Sobre 
doar-se. Sobre energia positiva. Sobre pessoas do bem. É disto que falo – que mos-
tro – na coluna de hoje. O casamento de Julia Crepaldi e Luis Fernando Lucas, que 
aconteceu em SP no sábado passado, 14. Julia é filha da minha amiga de infância 
Adriana Crepaldi e filha do coração de Claudio Bruehmueller, marido de Adriana. A 
vi na barriga da mãe. Nos frequentamos durante a vida toda. Mesmo com a corre-
ria do dia a dia, com as mudanças nem sempre planejadas que a vida nos propõe, 
continuamos, ambas, torcendo uma pela outra, às vezes de perto, muitas vezes de 
longe, mas sempre com muito amor. Tive o privilégio de ir à SP no final de semana 
presenciar a cerimônia na igreja Nossa Senhora do Brasil e de curtir a festa na Casa 
Petra. Muitos cuiabanos, muitos mesmo, estiveram por lá. Mostro apenas alguns por 
aqui, hoje, mas todos absolutamente encantados com a felicidade dos noivos. Viva a 
Julia e o Luis, vida longa aos noivos! Amém!

Eu e minha amiga-parça Ana Luisa Felipin

Mara Trevisan e sua filha linda Nathalia
Silvanna Esgaib e o marido José Fernando Borges. 
Ela cuiabana, ele paulistano. Queridos!

A noiva com as amigas de infância 
Eduarda Bouret e Eduarda Dalcanale 
Frandsen. O amor seguindo gerações... 

Muita emoção envolvida, Julia e 
seus pais Adriana e Claudio

Amigas da vida inteira. Adriana Crepaldi, 
a mãe de noiva mais linda, ever, e Denise 
Dalcanale

Deslumbrante o vestido by Paulo Dolce

E viva o amor! 
Julia e Luis são 
prova dele!


