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Mulheres sob a mira da violência
a Secretaria de Estado de Segurança
Pública não separa os boletins de
ocorrência relativos a roubos, furtos
e sequestros por gênero. Ou seja, é
impossível que o próprio governo
perceba um problema se nem os órgãos

arquivo pessoal

ENTREVISTA DA SEMANA

competentes da segurança pública
pensam mensurá-lo. O Circuito Mato
Grosso fez um levantamento dos
últimos meses e localizou seis casos
em que mulheres foram vítimas de
roubos seguidos de sequestro. É do

drama de ser mulher e não poder
realizar atividades cotidianas, como
ir ao supermercado, buscar o filho na
escola ou ir ao cinema, sem ser vítima
da violência, que trata esta edição
especial.
Pgs. 4 e 5

ELEIÇÕES 2018

Dinheiro público também
bancará candidatos

Pg.5
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Mais vulneráveis às ações criminosas,
as mulheres têm sido as maiores vítimas
de bandidos que praticam sequestro
relâmpago, roubos e furtos em Mato
Grosso, embora não existam estatísticas
estaduais para um panorama geral, pois

CASO NOVELLI

Funcionária do TCE
esteve no local das provas
pg.7

EVELYNE PODOLAN
Esta semana entrevistamos a psicóloga clínica e
psicanalista Evelyne Podolan, que debateu a atual fixação
brasileira com tratamentos estéticos e cirurgias plásticas.
O Brasil é o segundo país do planeta onde mais são
realizadas cirurgias plásticas. São 200 mil procedimentos
clínicos invasivos a cada ano. De acordo com dados do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação do
Ministério da Saúde, a média de mortes oficiais é de
apenas oito por ano. Mas esses são números notificados
como decorrentes de cirurgias plásticas e não incluem
mortes ocorridas por sequelas trazidas por procedimentos
realizados por esteticistas ou não cirurgiões, como é o
caso do médico Denis Furtado, o Doutor Bumbum, que
operava em seu apartamento, numa área nobre do Rio de
Janeiro, que pode ter levado à morte a bancária Lilian
Calixto, domingo passado.
Pg.8

PANORAMA

Festival das Flores vai
colorir a capital

CABARÉ AHBERRAÇÃO!
Pan.1

ÁGUA ENVENENADA

Solvente foi encontrado
em bebedouro da UFMT
Pan.3

A MT Escola de Teatro convida para uma de suas montagens de
final de módulo, eu assisti e indico! Nesta sexta e sábado, 27 e
28 de julho, às 20h, com ingressos a 20 reais e 10 reais (meiaentrada). No Espaço Anderson Flores do Cine Teatro Cuiabá
para maiores de 16 anos. INFO: (65) 2129 3848 e 99635
3486. Além de dicas culturais, o CULTURA EM CIRCUITO
promove um dos novos nomes do lambadão contemporâneo:
LUISA LAMAR.
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Sem o direito de ir e vir

N

o Brasil, a primeira coisa que
uma mulher aprende quando
cresce e pode sair sozinha
de casa é perceber que não
poderá exercer esse direito
plenamente. A violência urbana tem um peso
dobrado sobre a vida das mulheres.
Não adianta buscar horários e locais menos
perigosos. Uma mulher sabe que poderá
ser vítima de assaltos e outras violências se
simplesmente caminhar, em qualquer lugar
ou qualquer horário.
A facilidade de intimidação por conta da
fragilidade da estrutura feminina pode ser um
dos fatores que geram essa violência contra
as mulheres, como apontam especialistas em
segurança. O outro certamente é cultural. O
Brasil é um dos países que ostenta o nada
honroso título de um dos piores locais do
mundo para ser mulher.
Aqui, a violência não é um infortúnio pessoal,
mas tem origem na constituição desigual dos
lugares de homens e mulheres nas sociedades
– a desigualdade de gênero. Se no ambiente
familiar, escolar e de trabalho não é simples
ser mulher, não é tão difícil imaginar por que
os bandidos escolhem “elas” como vítimas
perfeitas.
Mulheres são vítimas da violência pelo
simples fato de serem mulheres. Infelizmente,
ainda precisamos evoluir muito para sermos
uma sociedade que permite a uma mulher
o exercício pleno de sua cidadania. O que
envolve coisas simples, como poder buscar o
filho na escola, usar o transporte público ou
ir ao cinema em uma tarde de domingo sem
acabar sob a mira de um revólver, como nos
casos denunciados nesta edição.
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entre aspas
“Para atravessar o mar, muitas pessoas abandonam o barco, outras ficam para trás,
enquanto alguns querem pregar o caos e fazem o diabo para chegar ao poder. Nós
aqui estamos pregando a união e a esperança.” Governador Pedro Taques (PSDB) durante o
seu discurso que oficializou a própria candidatura à reeleição para o governo de Mato Grosso.

“Ele tem condições, foi prefeito de Lucas do Rio Verde. Entretanto essa decisão não
será tomada exclusivamente por mim. Será da conversa entre todos os partidos que
estão formando essa aliança.” Ex-prefeito Mauro Mendes (DEM) ao comentar preferência a Otaviano Pivetta (PDT) para vice na chapa em cerimônia de oficialização de sua pré-candidatura ao governo.

“Não vejo problema em ter o Bolsonaro no palanque. O [ex-governador de São
Paulo] Geraldo Alckmin é o nosso candidato genuíno, mas quando o Bolsonaro
chegar, vamos recepcioná-lo sem nenhum problema. O Dante, lá atrás, recepcionou
quatro presidenciáveis diferentes. Isso [cruzamento de candidatos de partidos
diferentes num mesmo palanque] é um problema que acabará com o fim das coligações, quando cada partido terá sua ideologia e não ficará pulverizada em trinta
partidos.” Atual deputado federal e pré-candidato ao Senado Nilson Leitão (PSDB), ao comentar que
não haverá problema algum em abrir espaço no palanque tucano para o presidenciável Jair Bolsonaro
(PSL-RJ) durante a campanha eleitoral.

“Nós vamos continuar dialogando com todos para buscar uma solução tanto para
o Adilton quanto para o Fávaro. É legítimo de o Adilton pleitear uma vaga para o
Senado já que ele é uma liderança expressiva em Mato Grosso. É legítimo que o
Fávaro, que vem construindo [candidatura], também pleiteie, e é um desafio, que
está colocado na mesa, buscar uma solução dentro da nossa chapa.” Presidente do
Democratas em Mato Grosso e deputado federal Fabio Garcia que acredita em uma acomodação de
Adilton Sachetti (PRB-MT) e Carlos Fávaro (PSD-MT) na chapa mesmo com a intenção de candidatura ao
Senado dos dois políticos.

“Desde o começo eu venho falando que somente vou ficar no grupo caso minha
candidatura ao Senado seja viabilizada e não vou mudar minha postura. Agora, se
a vaga está garantida para outra pessoa, ainda me resta o [grupo do] do Wellington
Fagundes (PR) e do Pedro Taques (PSDB)” Deputado federal Adilton Sachetti (PRB) ao afirmar
que somente ficará na coligação comandada pelo DEM e o MDB caso seja viabilizada sua candidatura
ao Senado.

“Entendo que as declarações não cabem a uma
pessoa no cargo de governador. São críticas
baixas, de ataque e não de proposta. Mas essas
vão ser julgadas no final pelo Tribunal Eleitoral.
O joio será separado do trigo.” Ex-senador Jayme

Campos (DEM) criticando os ataques ao governador Pedro
Taques ao falar durante a sua candidatura para um mandato
de deputado federal.

#bombounarede
#DR. BUMBUM E MÃE SÃO PRESOS
Os médicos Denis Cesar Barros Furtado e Maria de Fátima Furtado, filho e mãe, foram presos na tarde de quinta-feira (19) no famoso
e luxuoso bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, quatro dias
depois de ele ter feito o procedimento cirúrgico de preenchimento
de glúteos que acabou por levar à morte, por complicações, a bancária cuiabana Lilian Calixto, 46 anos. Ele operou a moradora da capital no apartamento em que morava, no mesmo bairro onde acabou
preso após ser localizado pela Polícia Militar. A notícia foi dada pelo
Twitter da corporação. No post, soldados do 31° BPM afirmaram que
Dr. Bumbum e mãe estavam em um centro empresarial.

fatos da semana
ABRIGADOS POR TRÊS MESES

Ex-vereador Juca do
Guaraná morre em
Cuiabá

Famílias são retiradas do
Ginásio Quilombo e levadas
para residências

reprodução

NAS REDES SOCIAIS

Mauro Mendes grava
vídeo e alega ser vítima
de fake news

P

ré-candidato ao governo
do
Estado,
Mauro Mendes (DEM)
se pronunciou em suas redes
sociais na quinta-feira (19) e
gravou um vídeo de 40 segundos para se defender de uma reportagem publicada pelo site de
notícias Gazeta Digital, que diz
que o “apoio do MDB a Mauro
Mendes envolve TCE, TJ e secretarias”.
De acordo com o depoimento gravado, o pré-candidato se
considera uma vítima e disse
que toda a informação é mentirosa. Ele também qualificou o
conteúdo de fake news. “Infelizmente, nesta manhã, aqui na
capital, um jornal circulou com
algumas notícias que são absolutamente mentirosas a nosso

respeito. Eu lamento que esses
fake news que começam a circular. E já não é o primeiro e nem
será o último”, disse.
O pré-candidato acredita
que toda a situação “é uma prática de alguns veículos de comunicação, mas, acima de tudo,
uma prática de velhos políticos
que adotam essas velhas práticas políticas”.
Mauro disse que está ao
lado da transparência e que as
informações falsas não afetam
sua pré-campanha, que vai continuar junto com Deus e seus
eleitores.
“Nós continuaremos nessa
nossa pré-campanha, ao lado de
Deus, da verdade e de você que
quer o melhor para Mato Grosso. Estamos juntos”, concluiu.

representantes do município,
juntamente com o promotor
do Ministério Público Estadual (MPE) Miguel Slhessarenko,
realizaram uma audiência com
os moradores no final da tarde
da quinta-feira (19). O município apresentou comprovante
de pagamento de cesta básica
que foi entregue aos moradores.
Na ocasião, o promotor
aconselhou as famílias a aceitar a oferta do município, pois
viver naquelas condições era
totalmente irregular.
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A

s 16 famílias que
foram
abrigadas
pela Prefeitura no
Ginásio Quilombo começaram
a deixar o local na sexta-feira
(20) e foram levadas para casas alugadas pelo programa de
habitação Aluguel Social.
Essa decisão foi resultado de uma audiência entre os
moradores, prefeitura e Ministério Público de Mato Grosso
(MPE-MT).
De acordo com informações repassadas pela assessoria de imprensa da Prefeitura,
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ná estava internado há cerca
de três meses em um hospital
particular da capital.
O velório aconteceu na
Câmara Municipal de Cuiabá
e o enterro ocorreu no sábado (21), no Cemitério Parque
Bom Jesus de Cuiabá. O prefeito Emanuel Pinheiro (MDB)
lamentou a morte do ex-vereador por meio de nota oficial.
Natural Santo Antônio de
Leverger, Juca era do tipo de
político de pegada popular,
de muito corpo a corpo com
o povo e é bastante lembrado
por isso.
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M

orreu na noite de
sexta-feira (20) o
ex-vereador José
Maria Barbosa, conhecido popularmente como Juca do Guaraná. A notícia foi dada pelo
seu filho, que atualmente é vereador na capital, por meio de
uma rede social.
Juca do Guaraná Filho (PTdoB) postou uma nota de pesar
e relatou as lições ensinadas
pelo pai, que, além de ex-vereador, era empresário do ramo
de locações de caminhões,
máquinas e venda de terras e
pedras. José/Juca do Guara-
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PÉROLAS
FESTA DOS PINGUINS
Tramitou no Pleno do Tribunal de Contas de Mato
Grosso, na semana passada, matéria que autoriza a
criação de cargos nos gabinetes dos conselheiros
substitutos – assim como existiam para os conselheiros titulares –, claro que com alguma redução
para que o pleito fique “politicamente correto”. Na
mesma ocasião, os substitutos levaram à apreciação
a permissão para que seus poderes de aprovação
também sejam igualados aos dos titulares, já que
existem restrições de alçada. Trocando em miúdos:
parece que os substitutos querem mesmo se perpetuar no poder e garantir todas as benesses, prevendo
possível morosidade nos processos jurídicos sobre as
vagas que ocupam. Não existe bobo naquela Corte!
CADA UM NO SEU QUADRADO
Entidades de classe, pelo andar da carruagem, devem
finalizar ainda esta semana a definição de seus “escolhidos” para representar seu segmento na Câmara
Federal nas eleições do próximo dia 7 de outubro. A
turma do agronegócio, do comércio, os evangélicos
e a polícia devem conseguir manter a tradição de
eleger representantes de Mato Grosso. Com uma
mudança aqui e outra ali, certo mesmo é que até o
cada vez mais próximo dia 5 de agosto, data-limite
das convenções, nomes menos repetidos pela mídia
pero no mucho, como o de Rafael Ranalli (Patriota),
candidato a deputado federal, da Polícia Federal, Rui
Prado (PSDB), um dos muitos nomes do agronegócio e Junior Macagnam (PPS), ex-diretor do CDL
Cuiabá, pelo comércio, devem circular ao lado dos
mais famosos Victório Galli (PSL) e Selma Arruda
(PSL), pelo Judiciário – apesar de ela recusar a pecha
com veemência e dizer que será senadora de todos.

só a retirada do ar de posts do Facebook ou mesmo
da placa (o mais recente revés) da Estrada da Guia, e
tudo estaria bem. Acontece que, além do barulho que
o próprio ex-partido do ex-amigo Zeca Viana faz, há
também os pauteiros da imprensa, sempre ávidos por
qualquer coisa semelhante a novidade neste cenário
pré-eleitoral. A coisa deve seguir assim até o dia 7 de
outubro.

SEM FIEMT PRO GUSTAVO

VACA EM HORTA
Que Taques é fã de ditos populares, bem ao gosto do
cuiabano, aliás, e os usa quase que cotidianamente
em quase todas as coletivas e/ou entrevistas, é mais
do que sabido. Um deles, porém, tem se repetido à
exaustão, mais do que o normal. E não, não é o fato
de ele não ser Mãe Dinah, Professor King ou bobó
cheira-cheira. É um também não muito lisonjeiro, no
qual ele mesmo se compara a uma vaca. No caso, um
dito bem conhecido por quem é de origem rural ou de
cidades menores como Cuiabá um dia foi. “Fulano
apanhou mais do que vaca em horta”, diziam os mais
antigos. Ele tem dito isso falando sobre si mesmo e
sua relação com os adversários. Deixou claro, porém,
que não está mais disposto a agir passivamente. Só não
explicou se isso se estende a todo e qualquer bovino.
Ele poderia ser, dizem os detratores, feito um touro,
impor respeito ao soltar vento pelas narinas. Talvez
seja melhor não, hein?

MALDIÇÃO DE EX
O governador Pedro Taques (PSDB) vem sofrendo
de um velho mal humano: a famosa maldição de ex.
Aquela que, dizem, pega e destrói mais que câncer.
Nas últimas semanas, ações impetradas contra ele
pelo seu antigo partido, o Democrático Trabalhista
(PDT), tiveram resultado nada favorável a ele. Fosse

O governador do Estado
de Mato Grosso, no uso das
atribuições que lhe confere o
Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o
disposto na Lei nº 10.571, de
4 de agosto de 2017 e Lei nº
10.655, de 28 de dezembro de
2017, o seguinte decreto: Art.
1º - Fica em aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social do Estado, constante
da Lei nº 10.655, de 28 de
dezembro de 2017, em favor
do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por
Transposição no valor total de
R$ 10.051.019,13 (dez milhões
e cinquenta e um mil e dezenove reais e treze centavos),
para atender as programações
constantes no(s) Anexo(s) I de
cada processo integrante deste
Decreto, que abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão
(Empresa Mato-grossense de
Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – Empaer) do Estado
de Mato Grosso, para reforço
de dotações constantes da lei
orçamentária vigente.
SEDUC FAZ LICITAÇÃO PARA
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE
SKATE

A Secretaria de Estado de
Educação, Esporte e Lazer vem

a público informar aos interessados que a sessão da licitação
em modalidade Tomada de
Preços nº 021/2018/SEDUC,
cujo objeto é Construção de
Pista de Skateboard no Ginásio
Aecim Tocantins, em Cuiabá.
A abertura dos trabalhos darse-á no dia 10 de agosto de
2018, às 14h – horário local
– na sala de licitação da Seduc-MT - Rua Eng. Edgar Prado
Arze, nº 215, Centro Político
Administrativo, Cuiabá - CEP:
78.049-909. O Edital, anexos e
documentos técnicos estarão à
disposição, gratuitamente, nos
portais: www.seduc.mt.gov.br
e www.aquisicoes.gestao.mt.
gov.br, informações pelo telefone: (65) 3613-2512, e-mail:
licitacao@seduc.mt.gov.br.
SESP DIVULGA RESULTADO
DE LICITAÇÃO DE R$ 8 MILHÕES

A Secretaria de Estado
de Saúde do Estado de Mato
Grosso torna público para conhecimento dos interessados
que a licitação Concorrência
n° 001/2018/SES/MT, para a
contratação de empresa especializada em serviço de obra
de engenharia para execução
de reforma e ampliação, com
fornecimento de material,
mão de obra, ferramental
e todos os equipamentos
necessários à perfeita realização dos serviços no Cen-

ais um nome próximo ao do atual governo a ver as coisas meio
que, digamos, desandarem pro lado dele é Gustavo Oliveira,
ex-secretário de umas duas pastas no tucanato recente estadual.
Na terça-feira (24), a Justiça indeferiu a liminar da defesa dele
pedindo a revisão da suspensão de eleição à presidência da Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt). O juiz da Sexta Vara,
Aguimar Martins Peixoto não aceitou a defesa do ex-secretário.
A chapa que cancelou a sua candidatura argumenta que Oliveira,
durante sua gestão no Estado, firmou contratos com empresa da
qual é sócio, o que para a FIEMT fere o seu estatuto.

Sobe

DESCE

Setor de eletroeletrônicos cresce 14,6% no primeiro
semestre do ano.

Brasil perde 661 vagas com carteira assinada em junho,
segundo Ministério do Trabalho.

População brasileira deve chegar a 233,2 milhões em 2047,
diz IBGE.

Energia elétrica impulsiona inflação oficial na prévia de julho.

Soja responde por 16% das exportações brasileiras no
semestre.

CARTA CONVITE
GOVERNO SUPLEMENTA A
EMPAER EM R$ 10 MILHÕES

M

Confiança do comércio recua e atinge menor nível em um
ano, diz FGV.

as mais comentadas
tro Integrado de Assistência
Psicossocial –CIAPS (Hospital
Adauto Botelho), Cuiabá, teve
como vencedora a empresa
ENG9 CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI ME, inscrita no CNPJ
n° 03.466.072/0001-17, no
valor total de R$ 8.322.068,06
(oito milhões, trezentos e vinte
e dois mil, sessenta e oito reais
e seis centavos). Termo de
adjudicação e homologação: a
licitação encontra-se regularmente instruída e desenvolvida, estando ainda presentes
os interesses da administração
na contratação do referido
objeto da licitação, razão pela
qual adjudico e homologo o
resultado do processo licitatório, declarando a empresa
arrolada vencedora do Certame. Cuiabá-MT, 23 de julho
de 2018. Assina no original o
secretário de Estado de Saúde,

Luiz Soares.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARENÁPOLIS FAZ AVISO DE
PREGÃO PRESENCIAL

A Prefeitura Municipal de
Arenápolis torna público o
aviso de pregão presencial n°
046/2018O através da Pregoeira Oficial aos interessados
que fará realizar, no dia 8 de
agosto de 2018, às 9h (Horário
Oficial de Mato Grosso), na sala
de Licitações da Prefeitura
Municipal, situada à Avenida
Prefeito Caio nº 642, Vila
Nova, neste município de Arenápolis-MT, com a finalidade
de AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO USADO - TIPO ÔNIBUS
PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DO
MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS.
O edital completo está disponível no site www.arenapolis.
mt.gov.br.

23/07/2018 - PSL confirma aliança com PSDB com
Selma Arruda e Nilson Leitão ao Senado
Andrei Govea: Assim que diz que vão renovar. PSL e
PSDB, isso não muda nada! #VamosRenovarTudo.
Sandro Marino: Lamentável. Via nela alguma esperança de renovação na política aqui em Mato Grosso. Tinha
pretensão de votar nela pra senadora. Agora vejo que
vou ter que anular meu voto... de novo!
23/07/2018 - Entrada de Laura Campos promete
agitar a disputa no Legislativo estadual
Paulo Roberto Dias: Vou de Laura Campos; gente fina.
Luciano Nascimento da Silva: FORA raposas velhas,
calhordas, malandros!!!
Wanderley de Arruda: Pior ainda é votar nos mesmos
de sempre. É só ver a pesquisa de intenção de votos.
Vitor Farias: Que matéria machista, cara. Quantos são
os deputados (homens) que têm suas desavenças pessoais, mas nem por isso fazem da tribuna um espetáculo?
Mas agora só porque são duas mulheres o jornalista
parece insinuar que vai ser uma bagunça, vai virar
briga de “inimigas”. Supera isso, cara, não veja e nem
diminua as mulheres a sua estatura de incompetência.
Que nojento.
20/07/2018 - Sorteio de militares é marcado para
condenar ou absolver tenente Ledur
Rita Beatriz: Vamos ver se será feita justiça ou vão
proteger.
Francisca Almeida: Não aguento mais ver a cara dessa
mulher nos jornais e saber que não vai dar nada.
Luzia Marlene: Eles têm que condenar essa mulher,
pois eles têm que se colocar no lugar dos pais desse
aluno. Quanta dor para o resto da vida a falta dele. Por
maldade ela torturou ele até morrer, pois ela não há de
ganhar a salvação de Deus. Pois o rapaz estava fazendo
um curso para salvar vidas. Por pelo menos uma parte
dessa maldade ela tem que ir presa.
19/07/2018 - Moradores lutam contra valores
exorbitantes da conta d’água
Eliane Rodrigues Azevedo: Está um absurdo mesmo.
Sidneia Mendes: Tá difícil. Está caro mesmo. Daqui uns
dias vou viver só pra pagar água e a luz também.
Tereza Cristini Figueiredo: Aqui em casa a mesma
coisa. Sempre tem vazamento. Ridículo!
José Rodrigues Souza: As contas referentes à água
consumida nos lares cuiabanos estão além do real gasto nas residências. Onde tem o hidrômetro, essa peça
registra a passagem do ar. Fora as altas somas que são
cobradas pelo metro cúbico do líquido precioso onde
não tem o hidrômetro.

CENAS DA CIDADE

AHMAD JARRAH
Na janela do busão
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VIOLÊNC

Mulheres são as vítimas preferidas p

Elas são mais vulneráveis à violência urbana já que os bandidos

Por Jefferson Oliveira e Celestino Carlos

M

ais vulneráveis às ações criminosas, as mulheres têm
sido as maiores vítimas de
bandidos que praticam sequestro relâmpago, roubos
e furtos em Mato Grosso,
embora não existam estatísticas estaduais
para um panorama geral, pois a Secretaria de
Estado de Segurança Pública não separa os
boletins de ocorrência relativos aos roubos,
furtos e sequestros por gênero. Ou seja, é impossível que o próprio governo perceba um
problema se nem os órgãos competentes da
segurança pública pensam mensurá-lo.
De acordo com informações da Polícia
Militar de janeiro deste ano, no município
de Cáceres (225 km de Cuiabá), as mulheres
representavam 70% das vítimas de roubos a
motocicletas, por exemplo.
O Circuito Mato Grosso realizou um levantamento dos últimos doze meses e localizou em suas publicações três casos em que
mulheres foram vítimas de roubos seguidos
de sequestro, apenas em 2018, e outros três
em 2017. Fora os muitos casos que as vítimas
acabam não denunciando.
Uma pesquisa da Datafolha em parceria
com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) aponta que as mulheres, ao lado
dos negros, são as vítimas mais vulneráveis à
violência urbana. O estudo revela que o Centro-Oeste é a região do Brasil onde as vítimas
relatam que o crime de roubos e furtos é o que
menos tem sido combatido pela segurança.
O jornal localizou uma vítima que ficou
refém de bandidos. A médica veterinária pediu para não ter sua identidade revelada. P.
G.S., 28 anos, relatou que passou por um assalto ocorrido em 2017, no bairro Jardim das
Américas, região nobre de Cuiabá, em plena
luz dia. Ela estava indo ao shopping para um
encontro com uma amiga, mas quando chegou, foi rendida por dois homens que estavam
em um carro. A vítima foi obrigada a entrar
no veículo e levada pelos assaltantes.
“Eu estava na rua de saída da Universidade Federal de Mato Grosso, que fica perto do
shopping. Tudo aconteceu por volta das 13h,
era domingo, eu estava indo ver um filme
com uma amiga quando apareceu este carro,
saiu um homem e anunciou o assalto”.

A vítima relata que foi levada pelos bandidos e ficou com eles por aproximadamente uma hora; dentro do carro os bandidos
pegaram os seus pertences e queriam ir até
um banco para sacar dinheiro, mas acabaram desistindo e soltaram P.G.S. em um local
desconhecido.
“Eu fiquei muito apavorada, ano passado
eu não conhecia muito bem os pontos principais de Cuiabá, fui largada em algum lugar
perto do setor industriário. Na hora eles ficam
perguntando quanto eu tinha de dinheiro na
conta e eu falei que não tinha nada e de fato
não tinha. Um deles disse ao outro: ‘vamos
soltar ela e ficar apenas com o celular’. O dinheiro que eu tinha na carteira, duzentos reais
e uma corrente de ouro, meu relógio e mais
dois anéis de brilhantes, tudo era ouro, valiam
3 mil reais apenas as joias”, disse.
Ela contou que quase uma hora depois de
ser levada foi deixada em uma rua que até
hoje não lembra onde fica. Ainda de acordo
com os relatos, um carro da polícia apareceu,
os policiais ficaram dando voltas nas redondezas para encontrar os autores do crime, mas
ninguém foi encontrado.
“Eu entrei no carro da PM, estava chorando muito, desesperada, não tinha condições
de lembrar de absolutamente nada, até hoje
eu não lembro como era o rosto dos assaltantes, nem a cor do carro, fiquei em estado de
pânico”, conta.
Segundo a veterinária, os policiais não
a levaram para a delegacia, a deixaram em
casa. “No outro dia não tinha coragem de sair
na rua e nunca fiz um boletim de ocorrência”,
relatou.
A vítima conta que ficou traumatizada, levou meses para sair de casa e até hoje tem um
certo pânico quando um carro se aproxima.
“No primeiro mês eu saía de casa, depois disso eu saía apenas acompanhada, mas o medo
era enorme. Hoje eu consigo sair sozinha,
mas se alguém se aproxima ou algum carro
eu acho que é assalto”.
Os especialistas ainda alertam que como
as mulheres são os alvos mais frequentes
em ações de roubos e furtos, elas devem redobrar ainda mais a atenção em locais como
shoppings, bancos, saída de escolas, estacionamentos, pontos de ônibus, considerados de
maior ocorrência de assaltos.
Para quem já foi vítima de roubo, a vulnerabilidade foi apontada como a principal

O QUE DIZEM PSICÓLOGOS SOBRE O TRATAMENTO

P

ara tentar melhorar o medo e todo
pânico ocasionado pelo assalto,
muitas vítimas buscam ajuda
médica. As consultas
com uma psicóloga ajudam as
vítimas a recuperar a confiança
e voltar a sair sozinhas na rua.
Não precisa ser vítima de
sequestro, quem foi vítima de
assalto e ficou por alguns minutos na mira de um revolver
também pode sofre transtornos
e ter necessidade de um tratamento psicológico.
O jornal entrevistou a psicóloga
Sara Gomes Prudêncio que atua na área
clínica médica e também na área jurídica há
oito anos. Ela revela que qualquer indivíduo
que passou por uma situação de violência pode
ter danos distintos.
“Os danos sofridos variam de pessoa para
pessoa, mesmo porque a dor é subjetiva, ou
seja, não há parâmetros rígidos e fixos que a

definem. O que causa dor em uma determinada
pessoa pode por vezes não significar nada para
outra pessoa”, explicou Sara.
Entre os principais sintomas de
quem passou por um sequestro ou
assalto esta o estresse pós-traumático. “Recomendo acompanhamento psicológico de modo
sistemático a fim de avaliar e
tratar os possíveis danos causados pela situação de estresse
pós-traumático”.
A psicóloga revela ainda que
durante o tratamento de psicoterapia
não há um período determinado de atendimento para restabelecer a pessoa. Alguns pacientes podem ser tratados de forma mais rápida,
outros podem levar mais tempo e tudo depende de
tempo de tratamento pode variar de pessoa para
pessoa; umas vão conseguir ser reabilitadas em
pouco tempo e outras podem necessitar de várias
consultas. Além disso, tudo depende do tratamento
escolhido para o profissional.

causa. Pelo menos é o que diz outra vítima,
que também preferiu não se identificar e relatou quando foi assaltada a caminho do serviço.
“Eu estava em um ponto de ônibus onde havia
mais dois homens, porém quando o criminoso chegou armado em uma motocicleta, ele só
assaltou a mim, e não cometeu nenhum ato criminoso contra os homens que estavam no ponto. Acredito que ele pensou que se assaltasse
algum homem ele poderia reagir”.
Um dos casos que mais chamaram atenção
em Cuiabá foi o sequestro da empresária Milene Falcão Eubank, que foi mantida em cárcere privado no bairro Centro América, região
do Grande CPA, em Cuiabá. A empresária foi
capturada quando aguardava o filho sair de
uma escola particular, no bairro Quilombo.
Os ladrões chegaram, renderam a empresária,
obrigaram-na a descer do veículo e colocaram
a mesma no banco de trás do automóvel.
Os ladrões agiram rápido e fugiram do local
mantendo Milene refém em seu próprio veículo, um Hyundai Santa Fé. A partir desse momento, as forças de segurança foram acionadas
e iniciaram intensas buscas. O caso acabou
sendo noticiado com mais intensidade, pois
a própria família buscou a ajuda da imprensa
à época para tentar encontrar o paradeiro da
empresária.
De acordo com os policiais que participaram da operação e busca à empresária, o bando
agiu sem saber o que realmente fazer na situação. “Eles realizavam saques de pequenas
quantias, como mil reais, posteriormente quatrocentos reais, comprando garrafas de uísque,
gastaram em conveniência, e apesar de a maioria já ter passagens pela polícia, o sequestro
foi consequência de uma ação que seria apenas
roubo de veículo”, informou o delegado Mar-

celo Torhacs.
Segundo o delegado Luiz Henrique Damasceno, no momento em que entraram no cativeiro e encontraram o último suspeito, a empresária estava em um colchão deitada e sob
vigilância do criminoso.
“Ela relatou que inclusive deu um terço
para o suspeito, que realizou oração com o
mesmo para comovê-lo e evitar qualquer tipo
de agressão e ainda informou que ele estava
calmo enquanto a vigiava e não agiu com violência”. O delegado relatou que Milene estava
com uma pequena escoriação no braço.
Especialistas em segurança afirmam que
assaltantes escolhem as mulheres devido a alguns aspectos específicos, como o uso de adornos, como joias, que chamam a atenção, e a
postura de vulnerabilidade diante do fato, por
quase nunca reagirem nessas situações.
Mas nem sempre as vítimas são apenas pessoas que vivem nos bairros de classe média
alta. Foi o caso de uma idosa de 62 anos vítima
de sequestro relâmpago em novembro de 2017,
quando estava no estacionamento de um supermercado, no bairro CPA II, em Cuiabá. Três
criminosos armados chegaram ao local, anunciaram o roubo e colocaram a vítima dentro do
porta-malas do automóvel.
A vítima relatou à Polícia Militar que foi
carregada por alguns quilômetros em poder
dos criminosos e liberada em frente à policlínica do mesmo bairro. Os ladrões fugiram com o
automóvel da idosa e levaram ainda R$ 70,00
em espécie.
Onze dias depois, policiais militares da
Ronda Ostensivas Tático Móvel (Rotam) em
uma ação rápida evitaram que outra mulher
fosse sequestrada no bairro Jardim das Américas, na capital.
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CIA URBANA

para roubos e furtos em Mato Grosso

s preferem o mínimo de resistência das vítimas durante os crimes

lícia que após roubarem sua bolsa os suspeitos, em posse da arma, a obrigaram a entrar
em um veículo e tentaram amarrá-la para o
sequestro.
Durante a tentativa de sequestro, a vítima
relatou que abriu a porta do carro em movimento e saltou, mas os suspeitos continuaram
a persegui-la. Os suspeitos foram conduzidos
ao Cisc.

As vítimas são mulheres de todas
as classes.

Os policiais estavam na Avenida Fernando
Corrêa da Costa, quando foram informados pelo
Centro Integrado de Operações de Segurança
Pública (Ciosp) sobre dois suspeitos literalmente
“correndo atrás de uma mulher na Rua Haiti, no
bairro Jardim das Américas”.
Imediatamente a equipe de Rotam passou a
fazer rondas no bairro quando encontrou os dois
suspeitos, identificados como Claudeir Cardoso
de Sousa, 23, e U.J.G.A., 15, na Rua Lima, correndo em direção à Avenida Brasília do mesmo
bairro. Durante revista na dupla, foram encontrados na mochila que estava em posse do menor de
15 anos um revólver sem munição e uma bolsa
preta com os documentos e o dinheiro da vítima
M.R.C.M.S., que já tinha sofrido o assalto.
Para se livrar do sequestro, a vítima tinha saltado do veículo em movimento. Ela contou à po-

Já neste ano, os casos de roubos e sequestros relâmpagos contra as mulheres
continuam, com as vítimas sendo alvos fáceis dos bandidos. No dia 18 de junho uma
empresária teve seu carro roubado no estacionamento de um supermercado em Várzea Grande, quando iria deixar o local com
as filhas.
A vítima contou que ao chegar no veículo com as filhas, os dois criminosos armados se aproximaram e consumaram o
roubo levando seu veículo e ameaçando-a
de morte caso não entregasse as chaves do
automóvel.
Ainda neste mês, duas mulheres foram
roubadas no mesmo dia, sendo uma em
Várzea Grande e outra na capital. Na tarde
do dia 5 de julho uma advogada teve seu
automóvel Honda HRV tomado de assalto.
A mulher chegava a sua residência, no
bairro Jardim Paula II, quando foi abordada pelos criminosos que após roubar o seu
veículo o abandonaram horas depois na
Vila Operária, zona rural de Várzea Grande, onde criminosos costumam abandonar
veículos roubados.
No mesmo dia, a gerente do Plaza Motel, localizado no bairro Despraiado em
Cuiabá, sofreu momentos de pânico e tensão, quando criminosos invadiram o local
para roubar, e na fuga utilizaram seu veículo para fugir e ainda a levaram como refém.
Os policiais passaram a realizar rondas
na região para localizar o automóvel e a
vítima, quando em determinado momento
o Ciosp informou que a gerente havia sido
abandonada na Rua dos Trabalhadores, no
bairro Jardim União. Uma equipe foi até ao
local e prestou apoio à mulher.
Outra equipe da polícia localizou o veículo e os suspeitos no bairro Jonas Pinheiro. Os criminosos foram perseguidos, houve troca de tiros no local, mas conseguiram
fugir.

COMO AUMENTAR A SUA SEGURANÇA

A

Poliservice Serviços de Segurança, visando tentar diminuir
essa insegurança contra as mulheres, dá dicas de algumas
medidas preventivas. Fique atenta e confira as dicas de como
aumentar a sua segurança:

1) Sempre preste atenção ao que acontece à sua volta. O uso de
celulares ou fones de ouvido nas ruas pode causar distração e fazer
com que não perceba a aproximação de marginais;
2) Tire as chaves do carro ou da casa de dentro da bolsa antes de
chegar ao veículo. Assim, você não vai chamar atenção por estar mexendo em seus pertences e nem se distrair;
3) Quando sair mais tarde de algum local, ligue para algum parente
ou amigo(a), para avisar que está indo embora, naquele horário;
4) Se pegar ônibus em um horário sem muito movimento, sente-se
sempre próxima ao motorista;
5) Configure o número da polícia como o primeiro de sua lista de
contatos no celular. Certifique-se de que seja de fácil acesso, se precisar acionar rapidamente;
6) Ao andar nas ruas, leve sua bolsa à frente ou a tiracolo, para o
lado da calçada. Isso dificulta a atividade dos assaltantes;
7) No trânsito, ande com os vidros fechados e evite falar com
vendedores ou pedintes. Nem todos estão com más intenções, mas o
importante é se prevenir;
8) Se notar que está sendo seguida, procure algum estabelecimento
movimentado e peça ajuda;
9) Evite carregar pertences de alto valor na bolsa ou abrir sua
carteira na frente de outras pessoas. Deixe seu dinheiro ou cartão
separado, para facilitar na hora das compras;
10) Caso seja abordada por algum delinquente, não reaja e entregue
o que ele pedir. Discretamente, tente gravar a sua fisionomia para
ajudar a polícia.

SEQUESTROS SÃO CRIMES PREFERIDOS PELAS FACÇÕES

A

s facções são grupos que se organizam para a prática de crimes; em
Mato Grosso a maior facção presente é o Comando Vermelho (CV
-MT). Seus membros praticam os
mais variados crimes no intuito de arrecadar
dinheiro para as organizações criminosas.

As facções têm hierarquia, disciplina e até
um código de normas próprio. Uma de suas
principais formas de sustentação econômica,
além do tráfico de drogas e armas, é o roubo
a veículos e prática de sequestro relâmpago
e furtos a instituições financeiras.
“A organização criminosa sempre explora

o lucro, seja por meio de furto a banco, roubo
a banco, tráfico de drogas, roubo de veículos,
sequestros relâmpago, entre outros”, disse
em entrevista o delegado da Gerência de
Combate ao Crime Organizado (GCCO), Diogo
Santana.
Mesmo com o árduo trabalho das forças

de segurança para combater o Comando Vermelho no estado, as brechas nas leis fazem
com que alguns detentos considerados de
alta periculosidade pertencentes à facção
sejam colocados em liberdade no regime
semiaberto, com o uso de tornozeleira eletrônica.
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ELEIÇÕES 2018

Pleito será o primeiro com fundo público
Por Rodivaldo Ribeiro e Reinaldo
Fernandes

O

eleitor brasileiro irá ver uma
eleição como nenhuma outra
na história do país. Ao período
de campanha reduzido juntouse a limitação de gastos, a proibição de doação de empresas e,
por fim, ser esta a primeira disputa realizada
com o mais de R$ 1,716 bilhão vindo do fundo
público para campanhas eleitorais.
Além disso, para ter direito ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, as siglas
serão submetidas à cláusula de desempenho
ou perdem o benefício na eleição seguinte. O
objetivo declarado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é evitar abuso econômico, aumentar a equanimidade entre os candidatos e, claro, evitar a formação de caixa 2 (leia matérias
nesta mesma página).
Muita gente não gostou nem um pouco de
saber que essa quantidade considerável de dinheiro sairá dos cofres públicos e, portanto,
será paga pela população em geral. O relator
da matéria no Congresso, porém, defendeu a
implantação. “Não haverá mais espaço para
grandes contratações de marqueteiros. Não
há mais motivo para mobilização de grandes
equipes de cinegrafistas para cobrir eventos
de rua”, prevê o deputado federal Vicente
Cândido (PT-SP), forçando as campanhas ao
barateamento.
Mas os políticos lutaram como puderam
para manter muito dinheiro como matéria-prima principal para conseguir um cargo eletivo.
Primeiro, tentaram implantar um fundo na
Constituição, por meio de uma Proposta de
Emenda à Constituição (PEC), após estimá-lo
em algo em torno de R$ 3,6 bilhões, ou 0,5%
da Receita Corrente Líquida (RCL) da União.
Tornado projeto de lei, a aprovação mais
simples. Uma vez mais (como acontecera em

2013 e 2015), para ter
tempo de serem beneficiados em uma eleição
em que ainda detivessem mandato, deputados e senadores preferiram fazer minirreforma
eleitoral e não mudança
constitucional.
Pelos critérios definidos em junho, o
MDB, do presidente
Michel Temer e do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, terá direito à maior fatia do bolo:
13,64% ou algo em
torno de R$ 234,19 milhões. O motivo? O tamanho das bancadas no
Congresso no dia 28 de
agosto de 2017. O cálculo é feito pelo TSE.
Botar a mão na grana
só será possível depois que a respectiva executiva nacional aprove e divulgue “amplamente”
os critérios para distribuição do dinheiro entre
os candidatos. Detalhe: esses números podem
ser contestados pela Justiça Eleitoral.
Logo atrás do MDB, o segundo partido a
receber mais recursos é o PT, com 12,36% ou
algo em torno de R$ 212,2 milhões. Depois
vem PSDB (10,83% e ou R$ 185,8 milhões);
PP (7,63% ou R$ 130,9 milhões) e PSB
(6,92% ou R$ 118,7 milhões).
Quem receberá menos dinheiro serão os
nanicos Partido Novo, PMB, PCO e PCB, com
0,57% ou R$ 970 mil para cada um.
Assim que liberado pelo TSE, o dinheiro é
transferido para uma conta única do diretório
nacional de cada partido. E, a partir dele, a divisão entre os candidatos. Posteriormente, nas
prestações de contas eleitorais, a Justiça Eleitoral verifica se os critérios foram obedecidos.

Redução de gastos pode ser grande vilão da Justiça Eleitoral

A

redução no gasto de campanha eleitoral é a principal preocupação da
Justiça Eleitoral neste ano. Apesar de
considerar necessário o controle do
dinheiro que circula entre partidos, candidatos,
prestadores de serviços e (como não?) eleitores, a queda acentuada nos valores permitidos
para as eleições deste ano é vista com cautela.
A lógica do pensamento de especialistas na
área é simples e vai direto ao ponto sobre a
formação de caixa 2: se nas eleições de 2014
os gastos do candidatos foram exorbitantes e
ainda assim foi rastreado dinheiro irregular, o
que poderá acontecer em 2018 quando o valor
foi reduzido para menos de 20% das últimas
eleições presidenciais?
O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) determina que o gasto para governador, por exemplo,
seja de R$ 5,6 milhões no primeiro turno, valor
que poderá ter acréscimo de 50% em caso de
haver segundo turno. A soma fica abaixo de
R$ 10 milhões.
“Para se ter uma ideia, um candidato ao
governo de Mato Grosso em 2014 gastou R$
2 milhões somente com combustível, e isso
declaradamente. Se levarmos em conta ainda
que os candidatos, ao menos os cabeças de
chapa, precisam de assessoria jurídica, de
imprensa e propaganda, somente para alguns
gastos, as despesas devem ficar próximas já
do limite da campanha”, explica o coordenador
de Controle Interno e Auditoria do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT),
Daniel Taurines.

O total de R$ 5,6 milhões estimados para o
primeiro turno é cinco vezes menor que o valor
declarado pelo atual governador Pedro Taques
(PSDB) na campanha de 2014. Conforme dados
do TRE de prestação de contas, somente apoiadores do agronegócio doaram R$ 5 milhões a
Taques. Esse valor não cobriu nem os gastos
com aluguel de carros, declarados em R$ 6,5
milhões. Os gastos com publicidade somaram
R$ 245,3 mil – peças para rádio e TV (R$ 162,3
mil), santinhos e outros materiais impressos (R$
48 mil), jingles, vinhetas e slogans (R$ 35 mil).
“O combate ao caixa 2 continua sendo o
maior desafio da Justiça Eleitoral. Em 2018, o
valor [permitido] reduziu muito, agora o valor
de R$ 9,2 milhões. Como fazer campanha,
quatro anos depois, com 20% do valor [gasto
em 2014)? Essa redução é um desafio muito
grande que pode indicar a possível utilização
de caixa 2 de campanha”, comenta Taurines.
Limites também foram reduzidos para candidatos a deputado (federal e estadual), senador e presidente da República. Para o primeiro,
a despesa está limitada ao teto de R$ 2,5 milhões, valor que também foi ultrapassado pela
maioria dos candidatos nas eleições de 2014,
segundo a Justiça Eleitoral. Os concorrentes
a vaga na Assembleia Legislativa deverão
gastar até R$ 1 milhão. Os pretendentes ao
Senado têm gastos limitados a R$ 3 milhões.
Os candidatos à Presidência poderão aplicar
R$ 70 milhões nos dois turnos.
A campanha PT-PMDB de 2014 foi declarada acima de R$ 250 milhões.

reprodução

Candidatos são obrigados a gastar menos, mas eleitores podem doar como pessoas físicas

A dificuldade de rastreamento

E

m miúdos, o caixa 2 de campanha
ocorre quando os candidatos gastam
mais do que arrecadaram, juntandose o dinheiro de autofinanciamento.
Isso é rastreado pela Justiça Eleitoral com
observação do volume material usado em
campanhas e com denúncias por outros órgãos
fiscalizadores ou o cidadão comum. Em tese,
quanto maior o tempo de campanha, maiores
os gastos dos candidatos. Mas a redução deste
período pela metade (de 90 para 45 dias) não
é motivo para redução das preocupações da
Justiça.
“Para fiscalizar essa redução, a Justiça
Eleitoral vai trabalhar em rede de gestão
pública, que é uma parceria entre vários
órgãos de controle para tentar prestar as
informações, dar transparência e buscar a
expertise dos parceiros. E também vai fazer
uma campanha de fomento do controle social,
para que a sociedade preste informação sobre
os gastos de campanha para que a Justiça
possa combater”.
Conforme Taurines, o maior volume de
dinheiro de caixa 2 circula em dinheiro vivo,

quebrando outra lei eleitoral de financiamento
de campanha. Pela norma, os partidos e os
candidatos não podem criar fundo financeiro
acima de 2% dos gastos, para pagamento de
despesas de até R$ 477. Mas durante o período eleitoral a Justiça consegue visualizar
vários indícios de quantidade bem acima da
permitida.
A dificuldade maior está no rastreamento
desse dinheiro, visto que ele pode entrar no
Estado vindo de outros pontos pelo país injetados em indivíduos estratégicos para despistar
a fiscalização e afetar as campanhas.
“Esse dinheiro, muitas vezes, não vem de
Mato Grosso. É dinheiro que vem de outros
Estados. Entram, injetam e saem. Compram
apoio político de presidente de bairro, prefeitos. E isso é difícil de comprovar porque é uma
negociação feita dentro de quatro paredes,
entre duas, três pessoas no máximo”.
O coordenador explica que não há em
Mato Grosso nenhum caso comprovado de
participação do narcotráfico em campanhas,
mas indícios e identificação de interesses não
são raros.

Brecha do autofinanciamento e vaquinhas laranja

O

limite de gastos de campanha, além
de tentar reduzir o alto índice de
corrupção, também tenta estabelecer
isonomia dentre candidatos. Mas a
possibilidade autofinanciamento deixou brecha para a equiparação do poder econômico.
O coordenador Daniel Taurines explica que os
candidatos poderão aplicar dinheiro próprio
em campanha com a obrigação de se manterem
abaixo do teto oficial.
“Essa é a grande crítica ao financiamento
de campanha, porque um candidato que tenha
condições de aplicar recursos poderá fazê-lo
desde que se mantenha no limite; já o candidato que não tem condição ficará com aquilo
que tem condições de gastar”.

Na hipótese de dois concorrentes ao Senado,
cujos gastos estão limitados a R$ 3 milhões, arrecadarem, cada um, R$ 1,5 milhão, o candidato
com maior poder econômico poderá dobrar essa
quantia pelo autofinanciamento.
O TRE também alerta para a possibilidade
dos crowfunding (vaquinhas on-line) serem
utilizados como mecanismo para driblar a fiscalização. O dinheiro arrecadado neste tipo de
contribuição será contabilizado nas contas dos
candidatos, mas o doador pode ser um laranja.
“As vaquinhas não vão destoar porque serão
mecanismos que deverão aparecer nos gastos
de campanhas, mas sem dúvida que um candidato ou empresário que apoia um candidato
poderá tentar utilizá-las para gerar doação”.
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DETRÁS DA CORTINA

‘Encontro fortuito está mal explicado’
Defesa de Novelli pediu ao Supremo Tribunal Federal para que documentos encontrados detrás da cortina do Tribunal de Contas
sejam investigados. Circuito de segurança mostra que alguém uso as chaves de segurança do conselheiro para entra em sua sala
Por Allan Pereira e Juliana Arini

“E

sse encontro fortuito de
promissórias está mal
explicado”. Estas foram às palavras usadas
pelo advogado Rodrigo
de Bittencourt Mudrovitsch para descrever a forma como as notas
promissórias de R$ 2,05 milhões foram encontradas no antigo gabinete de José Carlos
Novelli, seu cliente e um dos cinco conselheiros afastados do Tribunal de Contas, em 2017.
As provas surgiram no dia 4 de abril deste ano
por uma servidora da casa.
As promissoras estavam coladas atrás de
um quadro, escondido atrás de umas cortinas,
porém nem uma revista da Polícia Federal conseguiu encontrar as promissórias. Tampouco
o serviço de limpeza ou a nova ocupante da
sala, a conselheira-interina Jaqueline Jacob.
Segundo documentos do TCE, uma funcionária do próprio gabinete da conselheira-interina teve acesso ao local
onde as provas foram encontradas,
e de forma irregular. Carmen
Hornick, chefe de gabinete de
Jacobsen, entrou e saiu do prédio
por local exclusivo antes, durante
e depois da suposta colocação de
documentos em cortina.
É essa “revelação cronológica”
da suposta armação que consta em petição encaminhada ao Supremo Tribunal Federal pelo advogado Rodrigo Mudrovitsch. A
petição demonstra que Jaqueline vem se utilizando do antigo gabinete de Novelli desde a
segunda quinzena de março. Curiosamente, as
supostas NPs só foram encontradas no mês de

abril no local e, nelas, inexistem destinatários
ou beneficiários do crédito milionário.
O pedido ao Supremo Tribunal Federal
(STF) para que sejam averiguadas as condições em que foram encontradas as tais promissórias foi protocolado no dia 18 de julho.
Em entrevista exclusiva ao Circuito Mato
Grosso, Rodrigo reiterou a suspeita de que
as promissórias podem ter sido plantadas no
antigo gabinete de Novelli. “O nosso objetivo
é esclarecer o que aconteceu. O fato é que a
história ali colocada não faz nenhum sentido”,
disse. “Tudo indica que eles foram plantados”,
conjectura. Questionado se suspeita de alguém, o advogado não quis citar nomes e explicou que não é seu trabalho acusar ninguém.
Para ele, cabe ao Ministério Público montar
uma acusação dependendo do que apontarem
as investigações das promissórias.
O imbróglio envolvendo os documentos é
que eles foram encontrados sete meses após a
Polícia Federal passar um pente-fino no gabinete de Novelli. Quadros, forros e
cortinas foram retirados do lugar,
mas nada como as promissórias
foi encontrado pelos policiais
na época. Segundo a defesa, os
agentes teriam executado uma
ampla varredura em busca de
documentos e chegado a passar
horas na sala.
“O fato mais grave é imaginar
que documentos que aparentemente seriam relevantes para o processo ficaram tantos
meses em uma sala que todo mundo acessa e
ao qual a própria Polícia Federal teve acesso,
revistou e nada localizou”, disse.
De acordo com a história contada à PF,
somente no dia 9 de abril se divulgou que a

Circuito interno do TCE mostra quem entrou na sala

C

armen Hornick entrou e saiu do prédio
por local exclusivo antes, durante e depois suposta colocação de documentos
em cortina.
Documentos fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado revelam que a chefe de gabinete da
conselheira interina Jaqueline Jacobsen, Carmen
Hornick, é suspeita de usar uma “chave eletrônica”
em nome do conselheiro afastado José Carlos
Novelli antes, durante e depois de se encontrar
supostas notas promissórias assinadas pelo exgovernador Silval Barbosa (sem partido) numa
cortina da sala ocupada por Jaqueline no prédio
do órgão. A “revelação cronológica” da suposta
armação consta em petição encaminhada ao Supremo Tribunal Federal pelo advogado Rodrigo
Mudrovitsch, que atua na defesa de Novelli, em
que se pedem novas diligências sobre o fato a
serem realizadas pela Polícia Federal.
A petição demonstra que Jaqueline vem utilizando-se do antigo gabinete de Novelli desde
a segunda quinzena de março. Curiosamente, as
supostas NPs só foram encontradas no mês de
abril no local e, nelas, inexistem destinatários ou
beneficiários do crédito milionário.
Conforme comunicação interna assinada pela
servidora do TCE, Regina Célia, no dia 21 de março
deste ano, foi entregue uma “cópia da porta de
acesso ao gabinete do conselheiro, via sala das
assessorias, para conselheira interina”. Este deveria ser o trajeto que a
substituta e sua chefe
de gabinete, além de
assistentes, deveria
fazer para se chegar
à antiga sala de trabalho de Novelli.
N e ste m e s m o
dia, o dispositivo em
nome de Novelli que
libera acesso pela
entrada privativa
passou a ser usado,
mesmo o conselheiro
estando impedido de
adentrar a sede do
TCE. “Observe-se que
poucos minutos antes
a servidora Carmem
Hornick, chefe de gabinete da conselheira interina, utilizou
seu crachá de acesso
pessoal e tentou por
duas vezes o acesso
pela mesma porta,
mas não conseguiu”,
diz a petição.
Todavia, após
adentrar o gabinete
pela entrada das as-

sessorias, Carmen Hornick achou o dispositivo
eletrônico que estava anexado à chave que
ficava na fechadura da parte interna da sala
privativa e passou a utilizá-lo sem saber que a
decodificação no setor de segurança do tribunal
ainda estava em nome de Novelli. “O Núcleo de
Patrimônio reportou situação estarrecedora ao
declarar a existência nos registros do TAG que
permite o acesso ao Edifício Marechal Rondon,
especificamente o acesso restrito ao gabinete
do conselheiro afastado José Carlos Novelli,
hoje gabinete da conselheira interina Jaqueline
Jacobsen, identificando acessos indevidos a
área restrita do gabinete de Novelli, utilizando o
dispositivo TAG que estava cadastrado em nome
de Novelli”, cita.
Uma planta detalhada do TCE demonstra
que Jaqueline e Carmem Hornick passaram a ter
acesso ao gabinete em que as notas promissórias
foram encontradas por dois caminhos: a sala das
assessorias e a área reservada aos conselheiros.
O setor de segurança do tribunal ainda informou
que o dispositivo eletrônico foi usado por 11
vezes entre 21 de março e 16 de abril.
As supostas NPs foram encontradas no dia 4
de abril, sendo que nos dias 2, 3 e o no próprio dia
4 o dispositivo em nome de Novelli foi utilizado.
A petição ainda demonstra uma contradição entre os depoimentos das funcionárias do tribunal
Carmen Hornick e Regina Célia.

Silval Barbos, Jaqueline Jacobsen, Carmem Hornick e José Carlos Novelli

assessora Bruna Falchetti teria encontrado
um envelope cinco dias antes, em 4 de abril,
ao tentar arrumar o forro de uma cortina. No
envelope, as duas notas promissórias, cada
uma no valor de R$ 2.050.000,00. Os papéis
tinham assinatura do ex-governador Silval
Barbosa, que retificou a sua delação premiada
após o suposto encontro do envelope contendo
as promissórias. Segundo Mudrovitsch, desde setembro de 2017, Novelli não frequentava
o TCE – por ordem judicial do Supremo. O
objetivo da petição é esclarecer o que aponta
ser uma armação para incriminar seu cliente.
Para isso, o jurista quer que seja realizada perícia nas notas para identificar as digitais das
pessoas que manusearam os documentos e interrogatório com servidores que frequentam a
sala e também com os policiais que realizaram
a varredura no gabinete.

“O que nós não concordamos é com qualquer alegação que impute qualquer responsabilidade por esses documentos ou pelo local
em que foram encontrados”, disse.
Os advogados solicitaram também a quebra do sigilo telefônico da conselheira-interina Jaqueline Jacobsen e de sua assessora Bruna Falchetti. Rodrigo também espera que as
promissórias não sejam usadas como factoide
“para tentar ressuscitar uma investigação que
carece de provas” e também que a história de
como as notas foram achada seja investigada
“nos mínimos detalhes”.
O pedido ainda precisa ser aceito pelo
ministro Luiz Fux. Contudo, um posicionamento definitivo deve vir apenas após o término das férias dos magistrados, o que deve
ocorrer em agosto. Até lá, a petição deve
aguardar resposta.

O que alegam Carmen, Regina e Jaqueline

A

pós o episódio, o dispositivo TAG em
nome de Novelli só voltou a ser usado em 9 de abril. Segundo a petição
dos advogados, as promissórias já
tinham “sido entregues à Polícia Federal e seus
assessores prestarem depoimento perante a
autoridade policial”.
Foi neste período que Carmen Hornick afirmou que estava na posse da chave TAG Novelli,
porém ela afirma que só teve esse acesso após
o dia 16 de abril. O que para os advogados de
Novelli “não se revela verdadeiro”, porque o
depoimento de outra servidora aponta que ela
possuía uma cópia da chave desde o dia 21 de
março.

Para os advogados, a afirmação de Carmen
“está totalmente discordante dos documentos
apresentados pelo próprio TCE”.
“Os fatos narrados e as contradições da
chefe de gabinete Carmen Hornick, juntamente
com os acessos restritos relatados pelo Setor de
Segurança do TCE-MT, utilizando o dispositivo
TAG em nome do requerente, nos dias 2, 3 e 4
de abril de 2018, respectivamente dias imediatamente anteriores ao dia do encontro das notas
promissórias, são realmente suspeitos e carecem
de investigação pela Polícia Federal”, apontaram
os advogados na petição.
Jaqueline Jacobsen foi procurada pela reportagem, mas não quis se pronunciar sobre o caso.

Processos contra conselheiros devem descer para STJ

O

advogado Rodrigo Mudrovitsch
espera que as ações envolvendo
os cinco conselheiros desçam do
Supremo Tribunal Federal (STF) para
o Superior do Tribunal de Justiça (STJ). “Nosso
entendimento é que o local competente é o STJ,
e não o Supremo. Nossa expectativa é que esse
envio ocorra”, comentou.
Como o jornal adiantou na edição de nº
682, os processos dos conselheiros devem
descer necessariamente de instância em algum
momento. O motivo é que o ministro Luiz Fux
já não tem, em tese, mais a competência para
conduzir o caso referente à Ararath. Contudo, as
investigações dos cinco ainda tramitam entre a
Procuradoria-Geral da República (PGR) e o STF
por enquanto.
“Nós já pedimos há meses que esse processo
fosse enviado ao local que possui a atribuição
para fazer essa investigação que é o Superior

Tribunal de Justiça”, disse Rodrigo. Segundo o
advogado, a Procuradoria-Geral da República
pediu prazo para fazer essa análise.
A ação tinha subido ao STF por conta da
prerrogativa de foro do ministro Blairo Maggi.
Contudo, os ministros decidiram que ministros
do governo federal, deputados federais e senadores só podem ser investigados, processados
e julgados no Supremo por crimes que tenham
relação com o cargo ou durante o mandato.
Fux também chegou a decidir que a denúncia
contra Maggi também deve ser remetida para
a primeira instância. O caso dos conselheiros,
no entanto, deve ficar no STJ, e o fato de serem
investigados pela prática de supostos crimes durante o exercício do cargo é outro elemento que
faz a ação permanecer nos tribunais de Brasília.
A lei define que o Superior Tribunal de Justiça é
a instância competente para julgar conselheiros
de Tribunais de Contas Estaduais.

ENTENDA O CASO DOS CONSELHEIROS

O

s cinco conselheiros afastados do
Tribunal de Contas do Estado (TCE)
são investigados por receber suposta propina de R$ 53 milhões do
ex-governador Silval Barbosa para aprovar
suas contas quando ocupava a cadeira no
Palácio Paiaguás.
Antonio Joaquim, Sérgio Ricardo, José
Novelli, Valter Albano e Waldir Teis foram
afastados do TCE por determinação do
ministro Luiz Fux em setembro de 2017.
O afastamento ocorreu durante a deflagração da Operação Malebolge, a 12ª fase da
Ararath. Todo o esquema está relacionado

a supostas práticas de corrupção, crimes financeiros, lavagem de dinheiro, organização
criminosa, entre outros delitos de dentro da
máquina pública.
No caso dos conselheiros, os cinco são
apontados por fazerem “vistas grossas” aos
gastos do governo estadual com as obras da
Copa de 2014. Eles são acusados de crimes
de corrupção passiva, lavagem de dinheiro,
sonegação de renda e organização criminosa.
A denúncia foi baseada na delação do próprio
Silval junto à Procuradoria-Geral da República, na época presidida por Rodrigo Janot, e
homologada por Fux.
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EVELYNE PODOLAN

‘Vemos nossos corpos como eles não são’
Por Allan Pereira e Rodivaldo Ribeiro

O

Brasil é o segundo país
do planeta onde mais são
realizadas cirurgias plásticas.
São 200 mil procedimentos
clínicos invasivos a cada ano.
Só os EUA superam o número.
Entre esses, a lipoaspiração é a mais
procurada. De acordo com dados do Sistema
de Informação de Agravos de Notificação
do Ministério da Saúde, a média de mortes
oficiais é de apenas oito por ano. Mas esses
são números notificados como decorrentes
de cirurgias plásticas e não incluem
mortes ocorridas por sequelas trazidas por
procedimentos realizados por esteticistas
ou não cirurgiões, como é o caso do médico
Denis Furtado, o Doutor Bumbum, que
operava em seu apartamento, numa área
nobre do Rio de Janeiro e cujas complicações
decorrentes do procedimento acabaram por
levar à morte a bancária Lilian Calixto,
domingo passado. A psicóloga clínica e
psicanalista Evelyne Podolan explicou
que muitas vezes as pessoas começam a se
enxergar de maneira distorcida, como elas
na verdade não são. Muito magras, muito
gordas ou com distorções que muitas vezes
sequer existem aos olhos de outras pessoas.
Ela é a entrevistada da semana do Circuito
Mato Grosso.

Circuito Mato Grosso: Existe uma
CMT: Isso seria a participação da
linha ou uma margem do que é uma mera
sociedade?
vaidade de uma obsessão da beleza?
E.P.: Isso. A sociedade participa dessa
Evelyne Podolan: Na verdade não existe
uma linha nem uma teoria. Vai uma questão forma. Economicamente, a gente pode
de reflexão mesmo da pessoa em pensar: eu pensar. Quantos produtos são desenvolrealmente preciso desta cirurgia, por exem- vidos, por exemplo, para um nicho da
plo? Dessa vaidade? Porque a pessoa se população de cabelos lisos? Agora a gente
cuidar é diferente de ela ser extremamente tem a valorização da cultura dos cabelos
vaidosa. Quando uma pessoa se torna ex- negros. E tem toda a questão da beleza e
tremamente vaidosa, talvez também – e não todo aquele nicho de venda de produtos
agora para mulheres que têm
é em todos os casos – isso
cabelos cacheados. Há algum
comece a gerar dificuldades
tempo, a gente não tinha isso.
para essa pessoa. Alguns
Isso vem crescendo de uns
tipos de dificuldades. Falta
“Vai uma
três ou quatro anos para cá. As
de aceitação. Às vezes nem
questão de
mulheres deixaram de alisar
é em relação ao exterior,
mas ao interior. Então, a reflexão mesmo os cabelos, por exemplo, para
usar de uma forma como eles
pessoa tem que ter um nível
da pessoa
eram realmente.
que ela mesma tenha que
fazer uma autoavaliação.
em pensar:
CMT: Até como parte de
eu realmente
uma resistência?
CMT: Então isso é
E.P.: Exatamente. Hoje em
construído por essa pessoa
preciso desta
dia, até como um movimento,
ao longo da vida?
cirurgia, apor
na verdade, de mostrar para a
E.P.: Isso pode ser construído ao longo da vida. exemplo? Dessa sociedade que a diferença também é algo bom. E aí a gente
Mas existem questões exvaidade?”
entra nisso e em outros padrões.
ternas. Isso a gente não
As modelos não podiam ser
pode negar. Existe hoje
gordinhas. Hoje em dia há motoda uma economia que
é totalmente feita para isso. As questões delos plus size também. Como uma forma
políticas e sociais. A gente não pode dizer de contradição disso. E aí o mercado vem
que um ser humano não é influenciado por para abarcar todas essas situações. Porque a
essas questões. Há quem tente ser menos economia vai investir aonde ela pode. Se eu
posso investir nesse ramo que está lançando
influenciável por essas questões.
agora, a gente vai ser influenciado por isso.
CMT: Você já atendeu casos assim no
CMT: Você acha que esta questão tem
consultório?
E.P.: Sim. É um transtorno que a gente um lado mais forte pelo viés econômico?
chama de dismórfico. O paciente começa a Mais que o social?
E.P.: O que você quer dizer com o lado
se olhar no espelho e se vê de outra forma. E
podem existir aí outros tipos de transtornos econômico?
ligados a isso. Por exemplo, a anorexia e a
CMT: Por exemplo, daquele ideal de bebulimia, que são clássicos, e eu acho que
todo mundo sabe que está ligado a essa ques- leza estar sempre vinculado a um certo tipo
tão de eu ver o meu corpo de uma maneira de produto ou até um certo estilo de vida.
E.P.: Os dois estão juntos. Não tem
que realmente não é.
como dizer que o social e o econômico não
CMT: E o que você costuma ouvir como andam juntos. Está lá na revista, a fulana de
justificativa dessas mulheres e homens que tal. Economicamente ela faz propaganda do
quê? Tá tudo junto! Não tem como. A sociecorrem obsessivamente atrás da beleza?
E.P.: Eu acho que não tem uma justifica- dade consome aquilo que pede e a economia
tiva. É a forma como a pessoa se vê dentro acompanha o que a sociedade está pedindo
do mundo. Se essa forma é uma forma real ao mesmo tempo. Por exemplo, a cultura do
ou irreal, isso a gente vai ter que ver depois. corpo perfeito. Hoje em dia, passa sutilmenSe ela for irreal, essa pessoa vai dizer o que te como “vamos ser saudáveis”. Aí vem todo
ela consegue enxergar nesse momento. Às aquele extremo de uso de anabolizantes,
vezes a pessoa é supermagra, tem realmente porque é saudável ter um corpo atlético, mas
um corpo muito legal e bonito, esteticamente por trás daquilo vem o uso de outras formas
dentro do padrão de beleza, mas ela não se como, por exemplo, talvez uma cirurgia
sente satisfeita com aquilo. Aí pode vir toda estética excessiva que não precise. Com
uma construção. Tanto social – do meio em a onda dessa questão, domingo passou na
que eu estou inserida – quanto pode vir de televisão uma mulher que fez uma cirurgia
uma aceitação quando ela era criança. Nin- até nos dedos dos pés. É uma questão que a
guém é obrigado a seguir, por exemplo, um gente olha e fala – será que tem necessidade
padrão social imposto. Agora, porque todo mesmo? Aí é uma questão particular. Tem
mundo tem cabelo liso, até quem tem cabe- que sentar com aquele paciente e conversar
los crespos tem que alisar os cabelos? Não com aquela pessoa. E fazer com que ela
existe uma imposição, uma obrigatoriedade. reflita em relação a isso.
Existe uma influência.
CMT: Falando como leigo agora, não
existe um acompanhamento psicológico para
CMT: É um lance mais sutil?
E.P.: É. Mas muito forte ao mesmo tempo. quem normalmente faz cirurgias plásticas?
E.P.:Não existe obrigatoriedade nisso.
Ela vem de forma sutil, mas aquilo é muito forte socialmente. Por uma questão de aceitação. Existe um bom senso, às vezes, do profis-

sional plástico que consegue ver naquele
paciente uma queixa irreal e, às vezes, uma
fantasia irreal em relação ao corpo, e que
fale para ele realmente passar por um tratamento psicoterápico para depois fazer essa
plástica. Se realmente ele vai fazer ou não
a gente não sabe. Mas isso é uma grande
minoria.
CMT: Não tem nada no conselho?
E.P.: Nenhum Conselho de Psicologia
nem de Medicina. Sobre cirurgia plástica,
não. Sobre cirurgias bariátricas, sim.

aparentemente visíveis. Se a gente pensar, as plásticas que ficam mais visíveis
são outras e que podem ser feitas mais
que uma vez. Uma mulher que bota uma
prótese de silicone não vai ficar com ela
a vida inteira. Ela troca, daqui a provavelmente uns 10 ou 15 anos. Então ela
vai fazer a mesma cirurgia. Até para não
existir riscos de saúde. Então isso seria
inviável, eu acho.

CMT: Por que uma pessoa então faz
uma cirurgia e não para?
E.P.: Se a pessoa está vendo que o
CMT: O que leva as pessoas a buscacorpo não está daquela forma como ela
rem obsessivamente a beleza a ponto de
gostaria e ela achou uma forma de chegar
não considerar a própria condição física
a essa questão corpórea, por que não fae a vida? Pelos casos que a
zer a outra parte do corpo?
gente conhece pela mídia,
Ainda mais se aquela parte
parece que isso nem passa
“Se a pessoa está deu certo e a cirurgia foi
pela cabeça da pessoa.
bem-sucedida. Isso talvez
E.P.: Essa pessoa está tão vendo que o corpo a empolgue e pode ser uma
envolvida nessa questão que
não está daquela influência que outras cirurela não se reconhece naquele
gias possam vir em outras
forma como ela
corpo. E ela quer se reconhepartes do corpo ou até na
cer, mas, muitas vezes, não
mesma parte.
gostaria e ela
consegue pensar nos próprios
achou uma forma
cuidados de saúde mesmo.
CMT: Por que é difícil
De procurar um médico que
de chegar a essa aceitar as próprias imperesteja realmente credenciafeições?
do. Qual a reputação desse questão corpórea,
E.P.: Isso vem da história
médico, verdadeiramente? por que não fazer de cada um. Não dá para te
Se a gente pensar, é alto o
afirmar que as pessoas têm
a outra parte do isso ou que as pessoas têm
número de pessoas que tem
feito cirurgias plásticas com
aquilo. Porque isso depende
corpo?”
outros tipos de profissionais.
de uma gama de fatores que
Mesmo que sejam médicos,
possam influenciar essa vimas que não tenham espesão que ela tem. Pode vir de
cialidade. Porque às vezes eu fico tão preso
quando ela era criança, se ela se sentia a
naquilo que eu tenho que melhorar aquela
filha mais feia ou a mais bonita da escola. A
situação. É a oportunidade que me deram,
gente não sabe. Pode vir de uma construção
me venderam como algo muito fácil, muito
inteira. Porque a autoestima de alguém é
bom, e aí vem acontecendo isso.
formada por algo que ela vê de si mesma e
mais do que ela recebe do mundo exterior.
CMT: Junto com isso, você acha que
não deveria ter um limite, do tipo após um
CMT: O que você falaria para as pesterceiro procedimento o paciente ter que
soas que se olham no espelho e não gostam
passar por um psicólogo?
de como se veem ou até para aquelas que
E.P.: Não sei se isso funcionaria, na
vão fazer uma cirurgia?
prática.
E.P.: Eu indicaria a essas pessoas que
se elas não puderem procurar um psicóCMT: Por quê?
logo para fazer uma avaliação mesmo
E.P.: Eu não sei. Como um médico sasobre aquele momento de vida, para que
beria que o paciente já passou por tantas
elas mesmas se autoavaliem de uma forma
cirurgias no mesmo local, por exemplo?
que elas consigam realmente parar para
pensar se aquilo é algo necessário ou não.
CMT: É verdade. Tem essa questão tamDe onde vem essa influência por esse
bém. Mas se ela confiasse em um cirurgião
desejo de fazer essa cirurgia? Isso é real?
em específico para fazer aquelas plásticas...
Eu posso perguntar para as pessoas que
E.P.: Ele pode [indicar] daí por ele
estão perto de mim e que eu confio – pai,
mesmo. Mas eu acho que isso não surgiria
mãe ou amigos mais próximos: realmente
como uma lei.
você acha que isso aqui está ruim? Para
até eu conseguir ver uma visão das outras
CMT: Nem como uma normativa numa
pessoas em relação a isso. Não que isso
sociedade de médicos ou num conselho?
vai determinar o resultado final, mas pode
E.P.: Eu acho que seria inviável. Como
fazer com que ela mude ou reflita sobre a
eles teriam controle disso? Se a pessoa
ideia. E que essa pessoa também procure
está nessa questão de “eu estou obcecada
profissionais realmente qualificados. Já
por uma plástica” e o doutor X não faz, eu
que isso vai ser feito, que seja feito, então,
vou no Y. Um exemplo. Tem duas partes do
da forma menos dolorosa possível para ela
corpo caracteristicamente já alteradas. Eu
posteriormente. Porque se ela busca, na
posso, por exemplo, ter feito duas vezes o
verdade, resolver um problema, ela não
nariz. A mesma parte do corpo. Lipoaspiquer se complicar com outro problema.
rações, por exemplo, não ficam marcadas
Teoricamente, é isso. Ela quer resolver.
depois de muito tempo. Visíveis. Assim,
Não problematizar algo.
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EM AGOSTO

Festival das Flores colore Cuiabá

Evento traz mais de 200 espécies que se adaptam ao clima mato-grossense, oficinas e apresentações
Por José Lucas Salvani

T

radicional em Cuiabá, o Festival das Flores
toma conta da Praça Alencastro entre os dias
2 e 12 de agosto, trazendo mais de 200 espécies de plantas e flores que conseguem se
adaptar ao caloroso clima cuiabano. O festival também
traz outras atrações como apresentações e oficinas, a
novidade desta edição.
Organizada pela Associação Beneficente Casa da
União Santa Luzia, o Festival das Flores contará com
apresentações da Banda da Polícia Militar de Mato
Grosso na abertura. Segundo a organização, ainda há
outras surpresas previstas para os 11 dias do festival.
Já com 15 anos de bagagem, o Festival das Flores
estava previsto para ocorrer entre o fim de maio e início de junho. Entretanto, por conta da greve dos caminhoneiros, teve de ser adiado por receio de as flores
não chegarem a tempo do evento. As plantas são trazidas para a capital mato-grossense diretamente de
Holambra, a capital das flores brasileira, localizada no
interior do estado de São Paulo.
“O Festival das Flores tem como objetivo trazer o
bem-estar à população através do cultivo de plantas e
flores. Onde se tem uma flor, se tem um ponto de luz;
se tem harmonia e bem-estar”, explica Luciano Zanchetta, 42 anos, vice-coordenador geral do festival, em
entrevista ao Circuito Mato Grosso.
As plantas que estarão à venda no Festival das
Flores variam desde preços populares a preços mais
salgados. Porém, desta vez Luciano explica que não se
deve esperar flores muito raras porque estas não conseguiriam se adaptar ao clima quente de Cuiabá.
Entre as opções haverá vários tipos de orquídeas,
como a orquídea vanda, que fica suspensa no ar, captando com sua raiz a umidade do ar; plantas suculentas, bonsais e rosas do deserto também serão vendidos.
“A pessoa comprando uma flor, além de levá-la para
casa e fazer com que seu ambiente fique mais harmonizado e alegre, também está auxiliando indiretamen-

te o próximo e a si mesma. (...) Quem participa do
Festival das Flores auxilia o próximo”, diz Luciano
convidando o público para participar do festival
que terá parte de sua renda revertida para causas
sociais.

Oficinas

A grande novidade para a 15ª edição do Festival
das Flores é a realização de diversas oficinas durante os dias do evento. As oficinas que serão realizadas acontecem em alguns pontos da cidade e
apesar de se tratar de um festival de floricultura as
oficinas disponibilizadas são das mais variadas.
Muitas das oficinas oferecidas têm um caráter
profissionalizante; as oficinas Café com Coaching e
Fotografia Digital são algumas delas. Luciano conta
que o Festival das Flores decidiu trazer tais oficinas
com o “objetivo de ensinar às pessoas um segundo
ofício ou uma profissão extra para que elas possam
ao final do festival ficar com essa profissão e ganhar um dinheiro extra”.
O artesanato também está marcando presença com a oficina Olhar de Deus que proporciona
a criação de mandalas. O objeto em questão tem
diversos significados ao redor do mundo, mas em
sua essência são tratados como objetos sagrados
usados para prática de oração e meditação. Ainda
no artesanato, também haverá a oficina Confecção
de Brinquedos.
É claro que ainda sobra espaço para as oficinas de floricultura, como as Oficinas de Terrário e
Kokedama. Os terrários são recipientes, fechados
ou não, que dão espaço a um pequeno jardim; geralmente são usados aquários para a confecção dos
terrários. Já o Kokedama é um variante de Bonsai,
de forma esférica formada normalmente por musgos com uma planta. Apesar de ser paga, todas as
vagas desta oficina já foram preenchidas.
As vagas restantes para as demais oficinas são
poucas. Mais informações: 66 99698 3110.

No dia 25 de maio, o festival realizou o primeiro Pedal das Flores, com a
participação de aproximadamente 250 pessoas. Indo além de uma ação
promocional do Festival das Flores, a ideia da pedalada pelas ruas cuiabanas era
trazer justamente um ação que promovesse a prática de esportes.

A Associação Beneficente
Casa da União Santa Luzia foi
criada em 1993 e desde 2003
tem sede própria na capital
mato-grossense,
realizando
desde então projetos sociais
e ações beneficentes para a
comunidade. A associação é
quem cuida da organização
do Festival das Flores e a
arrecadação
gerada
pelo
evento é revertida em ações
próprias.
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FUTEBOL AMERICANO

Sacrifícios marcam a vida dos jogadores
Os atletas destacam a importância de eventos como o amistoso internacional entre seleções para divulgar o esporte

N

o plano de fundo do
1° Mato Grosso Bowl,
um amistoso internacional de futebol
americano entre as seleções de
Mato Grosso e do Uruguai, no último sábado
(21/07), na Arena Governador José Fragelli,
a Arena Pantanal, em
Cuiabá, estão inúmeros
sacrifícios de atletas
para se manter na prática esportiva. Como, por
exemplo, as histórias de
Eliandro José, Matheus Henrique e
Whemerson.
O jogador da linha defensiva de
Lucas do Rio Verde Jaguars Eliandro José da Silva, um técnico de

telecomunicações com 27 anos, um
dos 58 atletas que defenderam a bandeira do estado de Mato Grosso no
amistoso internacional, afirma não
ter sido fácil o caminho para chegar à seleção estadual. Segundo ele,
eventos como o Mato Grosso Bowl
são importantes para a
modalidade.
“São muitos os sacrifícios e faço tudo isso
por amor ao esporte.
Não ganhamos dinheiro
com isso. Pelo contrário,
deixamos a família e os
amigos para poder treinar e jogar futebol americano. Eventos como o
amistoso internacional
são importantes por darem visibilidade para a modalidade esportiva e
para fazerem-na crescer. E nosso objetivo é justamente fazê-la crescer”,
disse Eliandro José.
Junior Martins

Da Redação

O cornerback do Sorriso Hornets
Matheus Henrique, de 23 anos, conta que faz trajeto diário de 20 km de
casa até o local dos treinos de futebol americano e que isso consome
bastante tempo na rotina diária. Ele
fala: “Eu saio com minha moto, vou
para cima e para baixo, e às vezes
nem vejo minha mãe. Ela chega a ligar para mim pelo menos para ouvir
minha voz”, diz com semblante de
quem gosta do que faz.
Já o wide receiver do Sinop Coyotes Whemerson Santos, de 20 anos,
ressalta que todos enfrentam dificuldades para permanecer em seus times,
mas que o fazem com devoção. “O esporte é até conhecido, mas ainda faltam apoiadores, patrocinadores para
podermos praticar em condições mais
adequadas e para divulgarmos ainda
mais o esporte”, disse Whemerson.
Futebol Americano
Mato-grossense
De acordo com o presidente da
Federação Mato-grossense de Futebol Americano (FMTFA), Paulo
Cesar Machado, o amistoso internacional é uma porta não apenas para
novos eventos como também para novos adeptos e fãs da modalidade. “O
amistoso foi um pontapé inicial para
o fortalecimento do futebol americano em Mato Grosso. Ele nos mostrou
que temos muitos atletas bons e que
podem jogar em alto nível em qualquer lugar”, afirmou.
Paulo Cesar confirmou que novos
eventos irão ocorrer em breve, todos
com o intuito de divulgar o futebol
americano. “Estamos organizando
agora outros jogos contra seleções do
Brasil, assim continuaremos a dar andamento ao trabalho”, concluiu.

APOIO AO FUTEBOL

Cuiabá Esporte Clube ganha
patrocínio da Copagaz

U

m dos times mais fortes da
capital, o Cuiabá Esporte
Clube acaba de receber um
apoio de peso, o patrocínio
da Copagaz. A companhia
é a quinta maior distribuidora de
GLP (popularmente conhecido como
gás de cozinha) do Brasil e acaba de
fechar patrocínio ao time.
A marca estará estampada nas
mangas da camisa e vai figurar em
outras divulgações do time, que
atualmente disputa a série C do
Campeonato Brasileiro, mas tem
grandes chances de subir para a
série B em 2019.
“O nosso objetivo é fomentar
o esporte no estado. Hoje a região

tem vários atrativos como o novo
estádio Arena Pantanal, e ter um
time da capital disputando a Série
C do Brasileiro incentiva a população a olhar mais para times da
região. Como empresa nascida no
Centro-Oeste, agarramos essa oportunidade porque acreditamos ser
uma vitrine para a cidade”, destaca
Pedro Turqueto, diretor de Desenvolvimento e Gestão da Copagaz.
O valor da parceria não foi revelado, mas a relação da empresa
com o esporte é longa. A Copagaz
tem histórico de patrocínios com o
São Paulo, com o time feminino do
Santos e carros que participam da
Stock Car.
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CASO LILIAN QUÉZIA

Causa da morte ainda é desconhecida
Os médicos-legistas responsáveis pelo laudo pediram exames complementares para chegar a um resultado conclusivo
Por Jefferson Oliveira

O

laudo do Instituto Médico
Legal (IML) sobre a morte
da bancária de Cuiabá Lilian
Quézia Calixto de Lima, 46,
que faleceu no último dia 15,
após realizar um procedimento estético com o médico Denis César Barros
Furtado, ainda é inconclusivo, de acordo com
os médicos-legistas.
Os médicos responsáveis pelo laudo pediram exames complementares para chegar a um
resultado conclusivo. Além disso, eles solicitaram que a polícia peça o prontuário médico
do hospital para analisar todas as possibilidades. Denis e a mãe, além de duas funcionárias,
são apontados como responsáveis pela morte
de Lilian.
Após o caso da bancária tornar-se público,
pacientes de vários estados estão denunciando
erros médicos relacionados aos procedimentos
estéticos realizados por Denis Furtado, o Dr.
Bumbum, como revelou uma reportagem do
“Jornal Hoje”, da Rede Globo, veiculada na
segunda-feira (23). Uma jovem do Rio de Janeiro que não quis se identificar teve que passar por uma cirurgia de correção das nádegas e
segue internada em um hospital no Rio.
Modelo defende Doutor Bumbum e
elogia profissionalismo do médico

Ao contrário do que muitos casos que estão sendo divulgados, a modelo de Minas Gerais Ana Luiza Neves saiu em defesa do médico Denis César Barros Furtado, o “Doutor
Bumbum”, preso na última quinta-feira (19)
e acusado de ser o responsável por realizar
um procedimento cirúrgico que acabou resultando na morte da bancária Lilian Quézia.
A modelo diz que pagou pelo procedimento o
valor de R$ 15 mil e aplicou 300 ml de PMMA,
o mesmo procedimento que realizaria Lilian
Quézia. De acordo com Ana Luiza, ela conheceu
o médico por meio das redes sociais e se encantou
com o trabalho realizado pelo Dr. Bumbum.

“Conheci o Denis no Instagram. Me apaixonei pelo trabalho dele porque os resultados postados eram impressionantes. Pesquisei referências e fiz contato com a secretária
para agendar um horário. Saí de Minas Gerais direto para Brasília. Ele me atendeu na
sua própria casa”, comenta Ana Luiza. “Era
uma mansão e tinha uma pequena clínica lá
dentro. Aparentemente estava tudo regular,
tinha todos os equipamentos e apetrechos. E
tudo muito limpo. Ele foi muito profissional
do começo ao fim. Me deu todo o suporte”,
garante.
A modelo conta que não sentiu dores após
o procedimento e que tomou antibiótico durante 10 dias por orientação do médico. “Fiquei muito tranquila durante o atendimento,
ele me deixou à vontade e parecia saber muito bem o que estava fazendo. Inclusive, no
dia em que estive lá, vi os resultados de uma
paciente que fazia tratamento contra obesidade. A clínica funcionava normalmente, o movimento era intenso”.

Na opinião de Ana Luiza Neves, que já
fez procedimentos estéticos e cirúrgicos com
outros médicos, o episódio envolvendo a
bancária Lilian Calixto pode ter sido de fato
uma fatalidade. “Não quero tomar partido e
me solidarizo muito com a família da vítima,
mas comigo ele foi muito profissional em todos os momentos. Erros podem acontecer e
claro que os responsáveis devem ser penalizados. O Denis errou ao fugir, mas agora vai
pagar por seus atos”, diz. “Tudo isso me fez
pensar se vale tudo pela beleza”.
morte de bancária
Lilian Quézia Calixto de Lima desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim
no sábado (14), onde no mesmo dia passaria
pelo procedimento cirúrgico para colocar silicone nas nádegas.
Denis realizou uma bioplastia em Lilian
para aplicação do biossimetric, um PMMA
do mercado médico, reconhecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que é homogêneo, 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
Denis e Renata em um veículo particular do
médico para o conceituado Hospital Barra
D’Or. Lilian deu entrada na unidade apresentando embolia pulmonar, ficou internada
na unidade até o início da madrugada 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 reparador. Após o ocorrido, Denis fugiu,
deixando para trás o seu veículo e Renata foi
presa em um condomínio.
Lilian foi velada na terça-feira em Cuiabá e reuniu na cerimônia amigos e parentes que emocionados acompanharam e se
despediram.

Médico se entregou depois de fugir do flagrante

O médico Denis Cesar Barros Furtado e a
sua mãe, Maria de Fátima Furtado, que também é médica, foram presos na tarde de quinta-feira (19/07), no Rio de Janeiro. Eles são
acusados de serem os responsáveis pela morte
da bancária Lilian Calixto, 46 anos, que faleceu após passar por um procedimento estético
que foi realizado na cobertura do apartamento
onde médico morava, na Barra da Tijuca.
De acordo com a postagem realizada na
página do Twitter da Polícia Militar do Rio de
Janeiro, eles foram encontrados pelos PMs do
31° BPM em um centro empresarial na Barra
da Tijuca, Zona Oeste Rio.

VENENO NA ÁGUA

Politec aponta presença de tolueno em bebedouro de universidade

P

erícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) concluiu na sexta-feira
(20) o laudo que analisou a água
do bebedouro do Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT) que foi contaminada e
alunos passaram mal ao ingerir o líquido no
dia 13 de junho. Foi detectada a presença
do composto orgânico tolueno.
O resultado pericial foi encaminhado à
2ª Delegacia de Polícia Civil. O delegado
Richard Damasceno, titular da 2ª DP, solicitou ao perito informações complementares
para dar seguimento às investigações.
A Politec foi acionada para analisar
o caso após um estudante sentir fortes
dores no estômago ao ingerir a água do
bebedouro. Na ocasião, peritos do plantão
de criminalística e do laboratório forense
estiveram no local para coletar amostras
e analisar os vestígios presentes na cena
no crime.
A substância foi identificada através da
comparação do espectro de uma amostra da
água do bebedouro com outra amostra da
substância suspeita.
Os exames foram realizados no equipamento CG-FID (Cromatógrafo Gasoso com
detecção de Íons de Chama), do Laboratório
Forense da Politec, além de outros equipamentos cedidos pela UFMT.

Tolueno
O tolueno é um hidrocarboneto aromático,
inflamável, incolor, volátil, de odor característico e altamente danoso à saúde se ingerido
ou inalado. Ele é comumente utilizado como
solvente em colas e tintas, mas seu uso não
se restringe apenas a esse fim.
A maior parte do tolueno lançada no meio
ambiente é oriunda do uso da gasolina e do
refinamento de petróleo. Ele também participa
da composição de produtos químicos orgânicos, como uretano, poliuretano, benzeno, e na
fabricação de polímeros e borracha.
O tolueno também está presente em colas,
gasolina, tintas, removedores, agentes de limpeza, fumaça do cigarro e cosméticos.

A substância pode afetar o sistema nervoso. É facilmente absorvido pelos pulmões (40
a 60% do inalado). Níveis baixos ou moderados
podem produzir cansaço, confusão mental,
debilidade, perda da memória, náusea, perda
do apetite e perda da visão e audição. Esses
sintomas geralmente desaparecem quando a
exposição termina.
Inalar níveis altos de tolueno por um período pode produzir sonolência e até mesmo
a inconsciência. Um estudo americano realizado pelo Brookhaven National Laboratory
comprovou que o tolueno, quando inalado,
faz o mesmo caminho da cocaína no cérebro.
No Brasil já há no mercado cola de sapateiro
sem toluol.

O caso
O estudante começou a sentir fortes
dores no estômago minutos depois de beber a água no RU. Uma viatura do Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
foi ao local e encaminhou o jovem a uma
unidade de saúde da capital.
Vídeos começaram a circular nas redes
sociais mostrando alunos e funcionários
do restaurante contestando a qualidade
da água. Segundo eles, o líquido pode ter
sido contaminado propositalmente por
uma terceira pessoa. Em um dos vídeos,
um funcionário coloca a água em um copo
descartável e, logo em seguida, o copo
começa a derreter, dando a entender
que no líquido estaria alguma substância
corrosiva.
Em outro vídeo, uma pessoa não identificada relata: “Alguém tem que ligar lá
(empresa responsável pelo restaurante) e
falar isso... Alguém colocou alguma coisa
nessa água porque não estava assim... Tem
um cheiro forte de amoníaco”, continua o
relato no vídeo.
O restaurante é administrado atualmente pela empresa Novo Sabor Refeições
Coletivas Ltda, do grupo Buffet Leila Malouf, que venceu uma licitação em setembro de 2017 e assumiu as atividades no
local em maio deste ano.
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DIA DAMÁSIO

Escola promove preparatório para 26º Exame
Para se inscrever no evento, é necessário doar três litros de leite longa vida. Haverá aulão, muitas dicas e orientações

APRESENTA:

Da Redação

N

o próximo dia 5 de agosto, a Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) realiza mais um Exame
de Ordem, que está em sua XXVI
edição. Milhares de pessoas estão se preparando para a primeira
fase da prova em todo o país.
E para ajudar os inscritos, que buscam o
registro profissional, o Damásio Educacional
promove simultaneamente em todas as suas
unidades no Brasil o ‘Dia Damásio OAB’, que
consiste em um “aulão” com revisões de matérias para aqueles que irão prestar o XXVI Exame de Ordem.
O evento acontece durante toda a sexta-feira
(3), das 7h às 16h, e é transmitido em tempo
real para mais de 250 unidades no Brasil, com
retransmissão no sábado (4), no mesmo horário.
“Nesse megaevento serão ministradas aulas das disciplinas do Exame de Ordem, com
professores especialistas em preparatórios para
OAB, com muitas dicas, orientações e destaque
dos temas mais recorrentes na prova”, explica

Adriana Rizzieri Zaque, gestora do Damásio
Educacional - Unidade Cuiabá.
As inscrições podem ser feitas diretamente
na instituição, localizada na Rua A, 296, bairro
Morada do Ouro, em Cuiabá, mediante a doação de 3 litros de leite longa vida, que devem
ser entregues no ato da matrícula. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (65)
3052-2188.
Além disso, exclusivamente no próximo sábado, 28 de julho, das 7h30 às 16h, acontece o
Start OAB – uma revisão dos conteúdos mais
importantes na reta final de preparação para a
primeira fase do Exame.
O evento é interativo, gratuito e não depende
de inscrição. Sendo que alunos e não alunos de
todo o Brasil podem participar. O cadastro pode
ser realizado por meio do endereço https://bit.
ly/2OipnLF.
No domingo, 29 de julho, tem o Dominando
Ética, às 16h, ao vivo no YouTube e Facebook.
Na quinta-feira, 2 de agosto, ocorre o Gabaritando 30. Informações gerais e o conteúdo
do curso podem ser obtidas no endereço: https://
bit.ly/2vc3KUX.
Com a arrecadação, oriunda das inscrições
para o Dia Damásio, instituições serão beneficiadas. São elas: Seara Espírita de luz, Associação Pestalozzi de Cuiabá, Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, Sociedade Beneficente de
Proteção à Criança e ao Adolescente e Projeto
Padre Firmo.

ARTIGO

Consumidor pode ser indenizado
por perder tempo com fornecedores

N

este artigo, resolvi deixar de lado
outro assunto para trazer à tona outra importante decisão tomada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), na
qual o entendimento ali externado
vem sendo sedimentado paulatinamente. Meses atrás eu escrevi um artigo com o seguinte
título: Tempo é dinheiro ou é mais que isso?
E, qual é a relação entre o filme “O preço do
amanhã” e o Direito do Consumidor?
No referido artigo, tratei sobre a relação
entre um filme, a importância do tempo na
vida do ser humano e como que ambos foram
realçados por uma teoria que foi “descoberta”
em 2011 pelo excelentíssimo doutrinador
Marcos Dessune, qual seja, a Teoria do Desvio
Produtivo do Consumidor. A princípio, o viés
das relações supra informadas tinha como
principal objetivo trazer ao conhecimento do
público em geral a referida teoria, fazendo-se
uma estreita relação entre aquela, o tempo e
o filme.
Ainda nesta esteira, aduzi que em alguns
tribunais (São Paulo, Maranhão, Rio de Janeiro
e Rio Grande do Sul) do nosso país vinha-se
adotando a Teoria do Desvio Produtivo do
Consumidor, mas, até então, não tinha me
deparado com uma decisão das instâncias “superiores” (mesmo tendo obtido conhecimento
de decisões anteriores, porém, sem tantos
alardes), questão que estava aguardando
ansiosamente diante do grau de relevância
prático que a dita cuja teria.
Nesta senda, me deparei com a decisão do
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, da 3ª Turma do STJ, que decidiu monocraticamente (em
outras palavras, proferiu “decisão individual”;
sem o alicerce de outros Ministros) o Agravo
em Recurso Especial de nº 1.260.458/SP reconheceu o dever de o fornecedor indenizar o
consumidor por ter, literalmente, perdido seu
tempo para solucionar um prejuízo advindo de
um ato ilícito praticado pelo Banco (fornecedor,
neste caso), que era réu na ação.
Vale acrescentar que esta NÃO é a primeira
decisão neste sentido.
O Ministro Antonio Carlos Ferreira, da
4ª Turma, também em decisão monocrática
(“individual”), optou por manter a condenação
da Renault (réu na ação) por ter ocasionado
dano ao comprador de um veículo, além de
ter demorado demasiadamente na solução da
situação sendo que quem, de fato, deu causa
a toda a celeuma foi a própria Renault. Na
ocasião, a condenação foi arbitrada em R$ 15
mil de dano moral por todos os danos que o
consumidor experimentou, juntamente com a
perda de tempo na solução da controvérsia.
E em sede ainda mais pretérita, datada
de 2017, a exímia Ministra Nancy Andrighi (à
qual eu presto minha singela homenagem por
proferir decisões de excelente qualidade e que
já quebrou diversas barreiras, proferindo votos
paradigmáticos), também da 3ª Turma do STJ,

reconhecendo a Teoria do Desvio Produtivo do
Consumidor e impondo ao fornecedor o dever
de reparar o consumidor, não só pelos vícios
causados no bem por ele adquirido, como
também pela demora na resolução daqueles
vícios ocasionados pelo próprio fornecedor.
Numa outra vertente, é o mesmo de dizer
que o fornecedor não deve demorar para solucionar um problema derivado da sua própria
conduta. O fato de já ter vendido/fornecido
produto ou prestado serviço defeituoso, ou de
má qualidade, ou com vícios (principalmente
os imperceptíveis), além de outras inúmeras
situações, faz com que tais vícios, defeitos
etc. devam ser solucionados o mais rápido
possível, pois, se não, estaria o fornecedor
transportando um ônus ainda maior ao consumidor, conduta vedada pelo Código de Defesa
do Consumidor.
Resolvi trazer esta questão para reforçar o
que eu já havia escrito anteriormente e para
demonstrar que no Direito certos entendimentos mudam ou são confirmados “num piscar
de olhos”.
A interpretação e aplicação da Teoria do
Desvio Produtivo do Consumidor pelo STJ
vem se consolidando. Mais uma vez, a decisão
do Ministro Marcos é digna de louvores, pois,
como já havia suscitado noutro artigo (link),
o tempo realmente vem se tornando cada
vez mais escasso e a perda deste derivada
da conduta negligente dos fornecedores de
produtos e serviços no mercado de consumo
culmina, indiscutivelmente, em sérios prejuízos
aos consumidores e, obviamente, a todos em
sociedade.
Daí se justificar a intervenção do Judiciário, que não pode e nem deve se calar diante
das circunstâncias novas que “pipocam” da
sociedade, como é o reconhecimento da “perda
do tempo” como apta à gerar reparações de
ordem moral.
O Direito nada mais é, guardadas as devidas
proporções, do que a codificação e positivação
do clamor da sociedade e temos de estar, diariamente, atentos a estes clamores. Esse é um
dos papéis e pilares dos atuantes do universo
do Direito.

Pérecles Ribeiro Reges é Bacharel em Direito
e Pós-graduado em Direito Processual Civil pela
Faculdade de Direito de Vitória (FDV).

herança

Morte de consignante não extingue
dívida de crédito consignado

Por STJ

A

morte da pessoa contratante de crédito consignado com desconto em folha de pagamento (consignante) não
extingue a dívida por ela contraída, já
que a Lei 1.046/50, que previa a extinção da
dívida em caso de falecimento, não está mais
em vigor, e a legislação vigente não tratou do
tema. Dessa forma, há a obrigação de pagamento da dívida pelo espólio ou, caso já tenha
sido realizada a partilha, pelos herdeiros,
sempre nos limites da herança transmitida.
O entendimento da Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi firmado ao negar recurso especial que buscava o
reconhecimento da extinção da dívida pela
morte da consignante e, por consequência,
o recálculo do contrato e a condenação da
instituição financeira a restituir em dobro os
valores cobrados.
De acordo com o recorrente, a Lei 1.046/50
não foi revogada pela Lei 10.820/03, já que
a lei mais recente não tratou de todos os
assuntos fixados pela legislação anterior, de
forma que não haveria incompatibilidade legal
de normas sobre a consequência das dívidas
em razão do falecimento do contratante do
empréstimo. A relatora do recurso especial,
ministra Nancy Andrighi, destacou inicialmente que, pelo contexto extraído dos autos, não
é possível confirmar se a consignante detinha
a condição de servidora pública estatutária ou
de empregada regida pelo regime celetista,
tampouco foi esclarecido se ela se encontrava em atividade ou inatividade no momento

da contratação do crédito.A relatora também
ressaltou que a Lei 1.046/50, que dispunha
sobre a consignação em folha de pagamento
para servidores civis e militares, previa em
seu artigo 16 que, ocorrido o falecimento do
consignante, ficaria extinta a dívida. Por sua
vez, a Lei 10.820/03, relativa à autorização
para desconto de prestações em folha dos
empregados regidos pela Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), não tratou das hipóteses de
morte do contratante e, na verdade, versa sobre situações distintas daquelas anteriormente
previstas pela Lei 1.046/50.

Regras revogadas
No caso dos servidores públicos estatutários, a ministra também apontou que a
jurisprudência do STJ foi firmada no sentido
de que, após a edição da Lei 8.112/90, foram
suprimidas de forma tácita (ou indireta) as
regras de consignação em pagamento previstas
pela Lei 1.046/50.
De acordo com a relatora, mesmo sem ter
certeza da condição da consignante (estatutária ou celetista), a conclusão inevitável é a de
que o artigo 16 da Lei 1.046/50, que previa a
extinção da dívida em caso de falecimento do
consignante, não está mais em vigor.
“Assim, a morte da consignante não extingue a dívida por ela contraída mediante consignação em folha, mas implica o pagamento
por seu espólio ou, se já realizada a partilha,
por seus herdeiros, sempre nos limites da
herança transmitida (artigo 1.997 do Código
Civil de 2002)”, concluiu a ministra ao negar
provimento ao recurso especial.

CULTURA

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

CUIABÁ, 26 DE JULHO A 1 DE AGOSTO DE 2018

PRETA RARA
NO SARAU DAS
MINA
A
Frente Mulheres do Hip-Hop MT convida todo mundo para
a 13ª edição do SARAU DAS MINA com a participação
especial de PRETA RARA. Em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, data
que surgiu em 1992 durante Encontro de Mulheres Negras da América
Latina e Caribe, em Santo Domingo. Este ato é uma homenagem à
poeta Luciene Carvalho, membro da Academia Mato-grossense de
letras. Será neste sábado 28 de julho na Casa Cuiabana a partir das
15h. Imperdível! INFO: (65) 99265 0240

A ESTREIA DE PANDORGA
C
om trailer nas redes sociais promovendo
os paredões de Chapada dos Guimarães
como locação, o cineasta Mauricio Pinto
convida a todos para o lançamento de seu novo
curta: PANDORGA. Ele conta que o filme nasceu da
conversa com amigos, inspirado na tradição de filmes
de estrada brasileiros e do desejo de colocar em
prática um cinema com a cara do centro da América
do Sul. O lançamento acontecerá dentro da Mostra
Amazônia das Artes no CINESESC ARSENAL,
abrindo as exibições no dia 8 de agosto às 19h, com
entrada gratuita.
Vamos todos prestigiar! INFO: (65) 98159 6655

Foto: Luiz Marchetti
Cabelo e make: Alison Rangel

QUEM
É LUISA
LAAMAR?

cuiabana-chapadense Luisa Lamar, 20, é
discente de licenciatura em Ciências Sociais
pela UFMT. Começou a cantar e ver a música
como uma possibilidade aos 10 anos, já vivendo em Chapada
dos Guimarães, onde aprendeu os fundamentos básicos da
música dento do coral Pra-Ti-Cu-Tu-Cá, no Sesc Arsenal.
Começou a compor suas músicas e escrever sobre sua
própria vivência aos 17 anos após passar por um processo
de readequação de gênero e até mesmo de empoderamento,
de se aceitar e se amar enquanto mulher que se autodeclara
travesti, gorda, negra e bissexual. A cantora e compositora
traz em suas pesquisas e prática a influência de mulheres
de forte personalidade (dentro e fora do palco), como Janis
Joplin, Rita Lee, Claudia Wonder e sua mãe, Terezinha de
Jesus. Aliás, com o óbito de sua mãe em 2007, Lamar, com
apenas 10 anos, iniciou sua carreira musical. Não bastasse
romper com todas essas cristalizadas confrontações sociais,
a artista traz um genuíno interesse pelo lambadão, rasqueado,
siriri e tudo o que há de mais autoral na musicalidade matogrossense. Entenderam? Sim, o lambadão e o rasqueado vão
crescer cada vez mais nas nossas pistas e Lamar vem pra
causar uma pegada ainda mais atual – e dançante!

O

contato com as pessoas trans e
com a diversidade de gênero na
maioria das vezes, dentro das
casas de família, é completamente nulo. Luisa
Lamar vai contra a maré enfatizando sua luta
e experiências enquanto travesti, procurando
mudanças, trazendo essa discussão pra mesa de
almoço da tradicional família mato-grossense

sem perder jamais aquele charme cuiabano que
nós vemos em grupos de sucesso, como Erresom
e A Banda Estrela Dalva. São também esses
grupos que a inspiram e dão forças para criar um
lambadão que faça sorrir mesmo quando canta
adversidades de uma pessoa que não se enquadra
nas normativas de gênero impostas. É essencial
você conhecer a voz, a música, a performance

desta artista. Suas criações, juntamente com
obras de outros compositores, desenham o
repertório para um show em breve. Hoje o projeto
LAMBATRANS, em parceria com seu irmão
Paulo Monarco e a compositora Alice Merige, é o
que temos de referência do que vem por aí. Serão
canções animadas, a ‘la’ tropicália e cheias de
vocabulário musical da nossa raiz. O ‘pajubá’,

dialeto de praticantes de religiões afro-brasileiras
e da comunidade LGBTQI+, repercute com sua
voz uma música simultaneamente popular e
especial. É a delicadeza inventiva bebendo na
militância e na nossa música marginalizada em
busca do autoral. Você precisa dançar e ‘coxá cas
trans’. Luisa Lamar é a voz para CUIABÁ 300!
APLAUSOS! INFO: (65) 99212 0465
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Carlinhos é jornalista
e colunista social
cultura@circuitomt.com.br

OS TEMPOS MUDARAM
O cuiabano não é muito chegado a sua culinária, segundo alguns empresários voltados
para a gastronomia regional, os seus cardápios são mais apreciados por turistas de outros estados. Alguns cuiabanos falam que delícias oferecidas são ultrapassam os limites dos
paladares mais variados, como referência. Mas
os tempos mudaram para essa nova safra que
teve opções de outras iguarias, enquanto alguns cuiabanos natos não valorizam a prata da
casa. As grandes cozinheiras do passado davam seu toque de mágica no puxa-puxa, queimadas, pés de moleque, bolos de arroz, boloflor etc. E os doces? De caju, de figo, de laranja,
de limão, de batata, de mamão verde em fatias
finas transparentes, de mangaba, furrundu, de
coco, de abóbora etc. Os bons cuiabanos como
Professor Benedito Pedro Dorileo, Professor
Fernando Tadeu de Miranda Borges, Prefeito
Emanuel Pinheiro, Wilson Santos, Governador
Pedro Taques, todos apreciam a gastronomia
cuiabana.
Me lembro que em frente à Escola Modelo
Barão de Melgaço e Escola Normal Pedro Celestino, boleiras e baleiros vendiam os gostosos puxa-puxas e queimadas, pirulitos, pixés,
os saborosos bolo-flor, bolos de arroz, bolos
de queijo, francisquito. Escrevendo sobre essas delícias, faço uma viagem no tempo. Os
tempos mudam, tudo e todos vão se isolando
com o tempo, os gostos, os costumes e até o
sabor já não são os mesmos. Só sei dizer que
só as lembranças dos tempos não mudaram.

90 ANOS
Aconteceu em pleno vapor do dia 13 de julho o duplo aniversário dos 90 anos de Dona
Elza Honório e de sua filha Silvina Maria dos
Anjos, que reuniu alguns vips para cantarem
o “parabéns a você” no Espaço Riserva e no
Espaço Leila Malouf. Essa dupla celebração
contou com as presenças das filhas de Elza Honório, sendo elas: Tereza Cristina, Vera Lúcia,
Silvana Maria e Márcia Regina, que primaram
em bem receber a todos os seus convidados
numa cordialidade marcante. Celebrar duplo
aniversário é das melhores coisas da vida, é
uma coisa que não pode ser vista nem tocada,
mas sim sentida pelos corações. Duas vidas,
dois corações unidos no coração de mãe, unidos no amor. As delícias oferecidas agradaram
a todos os presentes, as finas iguarias, os pratos apresentados foram de uma beleza e sabor
inigualáveis. Só existem dois dias no ano em
que nada pode ser feito, um se chama ontem e
o outro se chama amanhã, portanto o dia 13 de
julho de 2018 foi uma noite de encanto para
amar, acreditar, fazer e, principalmente, viver.
Parabéns!

Por João Manteufel Jr.

MÁGOA
Os sofrimentos que passamos na vida vêm
simplesmente da palavra mágoa, que gera uma
raiz tão grande para a saúde e para o desenvolvimento da alma. As pessoas que guardam esse
tipo de sentimento em seu coração são tristes,
vivem no mundo da escuridão, por falta de
amor ao próximo. Segundo algumas pesquisas,
o ódio, o rancor e a mágoa vêm geralmente em
mulheres de políticos que visam cargos majoritários na vida pública. Geralmente elas fazem
um trabalho social fantástico, mas no fundo os
seus corações continuam tão endurecidos de
tantas mágoas do passado, principalmente nos
debates políticos.
Eu admiro a grandeza de alma do Wilson
Santos, ele tem uma fortaleza no seu espiritual, sabe perdoar a todos, sem guardar rancor
de ninguém e é por isso que sua caminhada é
conduzida pela sabedoria do Espírito Santo. A
vida tem muitas curvas, rampas, desafetos, trilhas que se queimam, e às vezes saímos delas,
esquecemos de Deus e precisamos rezar, pedir
ajuda a Ele para retornar ao caminho certo.
Deus nos levanta, nos conduz de volta e nos
fortalece. Como diz Marcos Bulhões: “Perdoar
as pessoas não te obriga a conviver com elas’’.

www.circuitomt.com.br
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CADEIRA DE BALANÇO

Por Carlinhos Alves Corrêa

CUIABÁ, 26 DE JULHO A 1 DE AGOSTO DE 2018

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

S

ou da época do Rui Chapéu. Não
tinha TV a cabo. Não tinha internet. Nem celular. Mal e mal tinha
telefone. A gente ficava escutando
Luciano do Valle narrar os jogos
de sinuca com tanta emoção e entusiasmo que logo íamos para a Associação
Rio-grandense jogar uma sinuca. Videogame, pouquíssimos tinham. Meu amigo Tiago
tinha um Odissey, todo fim de tarde a gente
ia jogar o Jogo Didi na mina encantada. E

Era pra ser
diferente

quem não lembra da Caverna do Dragão?
Quem não lembra do Robô Gigante? O Brasil
respirava novos ares. A liberdade era travestida nas músicas de incomparáveis Legião,
Capital, Paralamas, Engenheiros. Dentro do
Comodoro da minha mãe ninguém usava
cinto. Aliás, eu e minha coroa íamos de carro para Puerto Stroessner sozinhos. Lembro
que era normal pegar um ônibus com meu
amigo Ratão, em Montenegro, e ir pra Porto Alegre (64 km) jogar fliperama! Éramos
livres. Principalmente de pensamentos. Aliás, naquela época, estávamos descobrindo o
que era democracia.
– Você viu Junior, mataram Tancredo.
– Achei que tinha morrido de doença, tio.
– Que nada. Deram vidro moído pra ele comer. Ele era a salvação do Brasil. Vai querer
um cigarro?
– Quero sim.

Luís Cláudio, além de me ensinar a fumar,
me ensinou a dirigir. No auge dos 12 anos.
Assim eram os anos 80. Destemidos. Tínhamos um mundo inteiro pela frente. Muitas
dúvidas, mas uma única certeza: o Brasil vai
ser um país melhor pra se viver. Queria eu
saber qual curva erramos.
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garimpo cultural
Por Luiz Marchetti

OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO COM BONECOS DE PAPEL >
Período de férias e o
Sesc Casa do Artesão
contrata nossos melhores artistas para oficinas
na promoção da criatividade. Nesta quinta 26 de
julho às 14h acontecerá
um manuseio superlegal de papel Kraft, em
que os participantes vão
perceber que dobrando
ali, torcendo aqui, rasgando um pouquinho, é
possível dar vida a personagens incríveis! Thereza Helena é uma atriz
renomada em nosso Estado pela delicadeza e o
potencial inventivo. Eu
super indico! O Sesc Casa
do Artesão está temporariamente na Avenida
Tenente-Coronel Duarte, 2140. Funciona das 8h30 às 17h30 (segunda a sexta) e das 8h às 13h, aos sábados. INFO: (65) 3611 0507.

www.circuitomt.com.br

Você pode participar do Garimpo Cultural submetendo
sugestões para o seu evento, sua pesquisa artística, livros
ou oficinas. Mande para marchetti@circuitomt.com.br
VOZ & PIANO >

A cantora Laura
Pompeo se apresenta
com o pianista Arthur
Scharneski na Casa do
Parque nesta sexta 27
de julho às 21h. Um
repertório charmoso
com jazz, MPB e alguns
clássicos norte-americanos. Enquanto fechava esta edição, eles
ensaiavam “Cry me a
river” (Arthur Hamilton), “Eu te amo” (Chico Buarque) e “Listen”
(Beyoncé). Pra fechar a
semana afinadamente.
INFO: (65) 3365 4789
e 98116 8083.

LANÇAMENTO DA PARADA DA DIVERSIDADE LGBTI+ DE CUIABÁ>

VESPA SETE >

E

m 2007, pelas bocas dos índios da
etnia Nambiquara, conheci Adriani Aparecida Vicentini. Do orelhão
da cidade de Comodoro, ligações a
cobrar não paravam de chegar em
minha casa. Desesperados, pediam a anulação
da exoneração da chefe do Ponto de Apoio da
Funasa naquela cidade, servidora desde 1999.
Motivos ideológicos ocasionaram a demissão
da moça.
Pouco tempo depois, por intervenção do
indigenista José Eduardo, a Funai a contratou,
ainda que a contragosto dos indígenas. Diante
das experiências anteriores, os indígenas não
davam crédito a uma mulher no cargo de chefe de Posto, a desempenhar satisfatoriamente
e com coragem inúmeras funções compatíveis

AQUARIUS >

Uma jornalista aposentada defende seu apartamento, onde
viveu a vida toda, do assédio de uma construtora. O plano é demolir o edifício Aquarius e dar lugar a um grande empreendimento.
Sonia Braga é indiscutivelmente uma das maiores e mais corajosas
atrizes de nosso tempo. “Aquarius” é um filme libertário, misterioso e cheio de lindos momentos. Se você não viu ainda, não perca,
é um filme pra ver no cinema! Nesta quinta-feira 26 de julho às
19h30 no CineSesc Arsenal gratuitamente. Maiores de 16 anos.
INFO: (65) 3616 6900.

Toda a comunidade LGBTI+ deve comparecer na próxima Parada
da Diversidade de Cuiabá e se ligar nas propostas desta edição.
O lançamento será nesta quarta 1º de agosto de 2018 às 19h no
Cine Teatro Cuiabá. O ingresso social é 1 litro de leite. Vai ser
um grande encontro, com detalhes sobre a programação cultural.
Fique por dentro do Cronograma de Eventos que antecedem a
16ª Parada da Diversidade LGBT de Cuiabá. INFO: (65) 2129
3848 e 99635 3486.

Adriani Aparecida
Vicentini:
tornar-se mulher

ao cargo, algumas delas perigosas. Entendiam
que era trabalho de homem. O andar dos dias
mostrou que Adriani, a moça boa que tanto os
ajudava em horas marcadas em um relógio sem
ponteiros, estava atenta ao cumprimento dos
direitos indígenas, a meu ver mais do que muitos homens que ocuparam esse cargo.
Daquele momento em diante, Adriani representou um elo entre o mundo indígena e o
não indígena. Isso porque havia entre eles uma
relação de trocas simbólicas, compatível com o
jeito de ser de cada um. Desde 2007, a moça de
cabelos e olhos claros que chegou à Coordenação Técnica Local da Funai para trabalhar com
o povo Nambiquara mostrou o tamanho de sua
coragem a vencer centenas de medos, a privarse do convívio familiar, a subtrair, a contragosto,
sua presença por mais tempo junto a seus filhos.
Há mais de uma década, Adriani vem escrevendo, à sua maneira, páginas e páginas da história do indigenismo brasileiro. Sob o olhar de
uma mulher sulista, nos dizeres do historiador
Marc Bloch, desvela-se “uma história mais larga e mais humana” dos povos indígenas.
Em 1995, de São João, Paraná, para Comodoro, Mato Grosso: Adriani, aluna de Serviço
Social, protege os indígenas, transgride regras
do “manual” feminino. Enfrenta turbilhões inimagináveis, a se tornar cada vez mais mulher,
a lembrar da filósofa francesa Simone de Beauvoir: “Não se nasce mulher, torna-se mulher”.

Adriani e meninas da etnia Nambiquara, da Terra Indígena Sararé (Foto: Helena, 2017)

Por Wania Monteiro de Arruda
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A Orquestra Cuiabana de Choro convida a todos para este
show com um repertório composto por obras de Antonín Dvorak e Noel Rosa. Será na quinta 2 de agosto às 20h no Teatro
Universitário. Na recepção do público haverá apresentação
de violinistas da UFMT Com a Corda Toda a partir das 19h15.
Entrada franca. INFO: (65) 3615 8372.

NUTRITIVA

Por Anna Maria Ribeiro Costa

TERRA BRASILIS

Esta comédia cuiabana é hilária. A situação de uma professora de escola, mãe de uma estudante universitária do curso de
Assistência Social diante da paixão da filha por um presidiário
assassino, é realmente uma das cenas mais engraçadas do humor
mato-grossense. Absurdos acontecem, inclusive com a participação da plateia num velório. Você vai rir muito. Neste sábado
28 e domingo 29 de julho às 20h no Cine Teatro Cuiabá. INFO:
(65) 2129 3848 e 99635 3486.

CHORO DITO >
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Wania Monteiro de Arruda
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aficcionada em receitas saudáveis
e saborosas, que divulga em seu
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@wmarruda

are e pense em que você quer hoje,
agora, amanhã, depois... Sinto que
muitas pessoas nem ao menos sabem quais são seus sonhos ou nunca pararam pra pensar sobre isso.
Se seu sonho é ser saudável, mais disposto,
mais feliz, mais leve, então foque nisso, se discipline, não fique se desculpando de não alcançar seus objetivos. O que estou querendo dizer
é que a gente passa muito tempo procurando e
buscando coisas que, no fim das contas, podem
não fazer o menor sentido para a gente, porque o que a gente queria de verdade, no fundinho da nossa alma, era fazer outras milhões
de coisas. Seria muito fácil se pudéssemos tomar uma cápsula mágica que nos levasse a uma
condição de saúde extrema e de longevidade,
mas não há. E essa busca incessante por coisas
desnecessárias é só um sintoma de outro problema bem maior, a falta de autoconhecimento. O que quero fazer você pensar é: você sabe
qual o seu objetivo? O que você realmente quer
fazer? O que você realmente quer realizar, fa-

O que você realmente
quer? Emagrecer,
aumentar massa
muscular...
zer, ser?
Sabe por que eu te pergunto essas coisas?
Porque “todos os caminhos estão errados
se você não sabe aonde quer chegar”, todo
caminho serve se você não sabe qual o destino. É muito simples. Se você não sabe qual
o seu objetivo, você fica só gastando tempo
todos os dias, fica só enrolando, porque você
não sabe para o que você está vivendo. Seu
sonho é o que dá sentido à sua vida, é o que
dá propósito aos seus dias e a força necessária para ter consistência. Saber que você
está trabalhando em função de algo que você
realmente deseja faz toda a diferença para a
nossa alma, o nosso espírito e nosso corpo e
faz a gente se levantar da cama todos os dias.
Quando a gente não sabe o que quer, nada
que a gente faz tem importância. É tudo ruim,
chato, a gente fica reclamando de tudo, a
gente odeia comer folhosos e legumes, odeia
fazer exercícios físicos, porque parece que as
coisas que a gente faz não têm nenhum sentido, não vão levar a lugar algum. Mas quando
você sabe o que você quer, define quais são
seus objetivos, você traz uma intenção para o
seu dia, ou seja, você fica feliz com cada coisa
que faz, porque você sabe que aquela pequena coisa vai te levar mais próximo de realizar
aquele sonho. Se você precisa emagrecer 20
kg, coloque uma meta mais fácil de alcançar
como emagrecer 2 kg por mês, pois assim
você vai aprendendo a se alimentar melhor e
a sentir os benefícios dessa alimentação em
seu corpo, em sua saúde, em seu dia a dia, e
assim em menos de um ano estará realizando esse sonho. Vamos começar...
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niciamos o período das queimadas em nosso país. Até gostaríamos que esses incêndios atingissem os problemas enfrentados
em todos os setores da nossa sociedade.
Estes pesadelos irreais são inflamáveis,
o que é real são as queimadas em nossas matas
agravando a fauna, flora, solo, erosão, atmosfera
e muitos impactos decorrentes deste período de
clima seco do ano.
Infelizmente em nosso estado de Mato Grosso
mais de 5 mil focos de incêndio foram registrados.
As queimadas são provocadas e reagem de acordo
com o ambiente local. Ao homem compete o raciocínio, respeito à natureza e aos problemas que o
planeta enfrenta com tantas desconsiderações e
desfeitos.

A ambição do mais ter e mais valer é o desequilíbrio provocado, sem preocupação e desinteresse do ser humano à natureza. São fatos de um
país onde a educação e a cultura são deixados para
trás, situações que o homem cria por ganância
para ter maior valorização do seu terreno ou das
áreas de plantações.
Aproximando-nos das eleições, pós-Copa do
Mundo de Futebol, cuidar com tantas panfletagens que são motivos de focos de queimadas provocando incêndios e danos devido à quantidade
de papéis jogados nas ruas e avenidas.
Os cuidados e prevenção ao meio ambiente
são o ideal para conseguirmos conter essa avalanche de fumaças e estilhaços provocados pelos
fogos, principalmente o risco de acidentes para
quem trafega pelas rodovias.
Vamos ficar atentos e denunciar fatos maléficos ao nosso convívio, ao efeito estufa, à poluição
e ao futuro próximo que não tem nenhuma culpa
nesse assassinato da natureza que apesar de ser
um ser vivo não pensa e nem reage a nenhuma
agressão cometida pelo homem.
Nenhum estado brasileiro está preparado
para combater as imensas queimadas provocadas
geralmente pelo ser humano. As concessionárias
responsáveis nesta prevenção como caminhão-pipa e abafadores são insuficientes para o atendimento em ocorrências de maiores proporções.
Você pode ser uma destas vítimas desse acidente ambiental sem ser o principal culpado.
Não deixemos que o mundo acabe pegando
fogo.

www.facebook.com/arqedmilsoneid

Por Theresa Piraja

Réu da natureza

www.circuitomt.com.br

FENG-SHUI

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

As energias seguem
os pensamentos
uma goma, resultando uma baixa nas vibrações
e na espiritualidade do morador. A verdadeira
proteção nossa não são as vestimentas e sim a
nossa aura. Por isto temos que a tratar bem e alimentá-la sempre com verdade e luz. Da mesma
maneira que higienizamos o corpo, temos que higienizar a aura, este campo de luz que nos envolve. As energias ruins existem e a cada dia estão
se espalhando mais e mais a nossa volta. Estas
não ligam e não sabem se a pessoa tem formação
acadêmica ou tem algum cargo elevado etc. Elas
entram e invadem as pessoas e os ambientes por
sintonia com o que elas pensam, sentem e fazem
na vida. Não interessa se o indivíduo tem diploma, pós-graduação ou se é um conhecedor do
mundo. Pois essas energias nefastas procuram
o clima psíquico interno adequado para agir e
tomar posse. Doutores de várias áreas são infligidos por esses danos. Alguém pode comprar o
amor verdadeiro de outro? E que coisa da Terra
poderá preencher o vazio existencial do coração?
Nem bebida ou drogas são capazes de dar o que
o próprio coração não descobriu: a arte de ser feliz. A missão de todo homem é uma só: viver! E,
se puder, fazer o melhor possível. Talvez por isso,
o grande sábio chinês Lao-Tsé ensinou o seguinte: “O sábio pode até andar vestido em andrajos,
mas ele carrega uma joia dentro do seu coração”.
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liphas Levi é o nome de um dos mais
renomados escritores de magia de
nosso tempo moderno. Para muitos
ele é um dos mestres do renascimento mágico pelo qual o mundo passou
a partir do século 19. O abade francês Alphonse Louis Constant – conhecido nos meios ocultistas como Eliphas Levi Zahed – nasceu em
1810, em Paris, filho do sapateiro Jean Joseph
Constant que muito trabalhou pelo bem-estar
do filho. O pai proporcionou ao filho uma boa
formação cultural embasada naquilo que havia
de melhor na época: a preparação para o sacerdócio católico. Essa formação permitiu a Eliphas
conhecer o esoterismo católico como de outra
forma não conseguiria e se aprofundar de forma notável no entendimento de suas nuances
internas e externas. Com a idade de 26 anos
abandonou o seminário e saiu pelo mundo em
busca de outras experiências, o que levou sua
mãe à morte. Apesar de tudo, o jovem Alphonse não perdera a inclinação para a vida mística
e religiosa e, em 1839, ele encontrou um local
no qual entraria em contato com o oculto e as
leituras consideradas proibidas e perigosas
para os cristãos. Na cidade de Solesmes, França,
havia um convento dirigido por um abade que
não seguia as regras oficiais da Igreja da época
e que possuía em seu acervo de documentos
grande quantidade de livros e textos gnósticos,
muitos deles ligados à magia e aos seres de outros planos. Isso chamou a atenção de Eliphas

Por José Carlos Branco

REFLEXÃO DA ALMA

que, estimulado pelos acontecimentos em sua
vida, procurava entender as relações entre o
material e o imaterial, como seria de se esperar
de um neófito. A biblioteca do convento tinha
milhares de volumes, que eram devorados pelo
jovem com afinco especial. Lia os mais diversos
autores em busca das respostas e, um dia, ele
chegou a uma conclusão surpreendente acerca
da natureza de Deus: para ele, o Mal não poderia durar para sempre, pois isso iria contra a
própria natureza infinita de Deus. Como poderia o Mal ser infinito como o próprio Deus? Isso
levaria à conclusão de que o próprio Deus seria
o Mal; a partir disso ele concluiu que todos os
homens poderiam ser salvos, afinal, o Mal e o
pecado poderiam ser vencidos pela fé e pelo conhecimento de Deus. Tal visão iria nortear sua
vida dali por diante.
Os estudos ocultistas de Eliphas Levi começaram no mosteiro, mas seu processo de iniciação é envolto em mistérios e informações vazias.
Sabe-se que ele colaborou e foi amigo do iniciador do famoso mago Papus, não obstante, tudo
leva a crer que o ocultista Hoene Wronski tenha
sido o introdutor de Eliphas na Senda Iniciática.
Como já havia sido predito, em 31 de maio
de 1875, Eliphas Levi faleceu. Sua morte transcorreu sem agitações, até o fim se manteve calmo, pois sabia e sentia que sua missão havia
sido realizada, tanto no que diz respeito a realizações externas como espirituais. Ainda hoje
seus livros enfrentam o tempo e as sociedades
como faróis de luz fulgurante no caminho daqueles que procuram verdades deste mundo e
de outros. Encontre um deles e o abra; Eliphas
te espera...

José Carlos Branco é
empresário
cultura@circuitomt.com.br
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uero lhes contar um pouco da minha história.
Durante muitos anos trabalhei
em prol daqueles mais necessitados. Aquilo me dava muito prazer,
meus irmãos, ajudar sem qualquer tipo de interesse nos dá uma energia antes nunca sentida, o alimento para a alma.
Mas após todos esses anos o meu desencarne ocorreu e eu pude ver que mesmo optando
por este caminho da ajuda ao necessitado, me
desvencilhando de qualquer matéria, de qualquer interesse, mesmo assim, meus irmãos, eu
ainda errei e vos falo por quê.
Porque recuperando e vendo daqui após
todos esses anos, após a minha passagem os
mais necessitados na verdade eram a minha
família, a qual eu abandonei para seguir aquele caminho que eu achava necessário.

Por Jacqueline Haddad
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consulado é responsável por lidar
com as relações entre o povo e o
Estado. Ele visa proteger e oferecer
assistência aos cidadãos do seu país
de origem que estejam viajando ou
vivendo no exterior. Diferente da embaixada, que
trata das relações entre os Estados.
A assistência consular brasileira é um direito
de todo cidadão, reconhecida por tratados internacionais e isenta de custos. Qualquer brasileiro
que deseja se comunicar com uma representação
de seu país deve se dirigir ao consulado local e exigir o atendimento.
Na teoria é tudo muito bonito, mas na prática
não é bem assim que acontece. A maioria dos brasileiros que buscam ajuda diplomática no exterior
sofre com a passividade das autoridades brasileiras, diga-se, o MRE – Ministério das Relações Exteriores. Os problemas são gravíssimos, não apenas com os cidadãos brasileiros no exterior e suas
famílias no Brasil esperando notícias, mas com os
próprios funcionários consulares no exterior, que
também sofrem com o descaso do MRE e com o
estresse dos brasileiros. A má qualidade dos serviços, a falta de funcionários para atender a demanda, o despreparo dos contratados sem experiência
ou treinamento para a função, a falta de material
(papel, tinta na impressora), tecnologia inoperante e cruzamento de dados ineficazes, mas principalmente o descaso da autoridade brasileira.
Quem nunca passou ou conheceu alguém que
precisou dos serviços consulares e não obteve um
resultado satisfatório ou positivo, especialmente
em situações de emergência, como em caso de
morte, translado do corpo, tráfico de pessoas, sequestro, prisão arbitrária ou indevida, eventual
guerra, conflitos armados, catástrofes naturais?
Pois bem, meu povo, é nosso direito de ser
bem atendido, pois somos nós, os contribuintes,
quem bancamos a estrutura e a farra do MRE. E
é nosso dever exigir transparência e eficiência.

Ajude também
aos seus
E o que eu quero lhes falar hoje, meus irmãos, é que quando vós escutais, ajudais ao
próximo; lembrem-se de que o mais próximo
é a sua família, pois assim foi designado por
Deus. Cada um nasceu no seu seio familiar,
pois ali há uma necessidade, uma necessidade
de resgate, uma necessidade de ajuda mútua e
que muitas vezes nós deixamos passar e está
ali ao nosso lado, tão simples.
Então, não se esqueçam, meus irmãos,
antes de querer fazer ou proporcionar ajuda
a qualquer um, olhe a sua volta, olhe para a
sua família, pois essa é a dádiva mais linda que
Deus nos deu, é a família, e onde uma família começa a se destruir a tristeza se faz muito
grande aqui do lado de Cá, pois vimos que estamos perdendo tudo que foi planejado e por
mais um tempo será necessário resgate.
Onde há uma família unida e feliz não há
espaço para desgraças e nem para o mal, pois
ali se encontra a dádiva Divina do Amor ao
próximo.
Fiquem com Deus. Que Deus possa estar
sempre derramando sobre vossos pensamentos a bondade, a paz e a alegria de viver; de se
viver em união.
Que assim seja...
UM ESPÍRITO AMIGO (Freira)

Mensagem Psicofonada por: Um Espírito
Amigo
Do Livro: “Por Amor: Eles Voltaram!...”.
De Nosso Grupo Mediúnico: “Mente e Luz”

Para que serve o
consulado?
Dinheiro existe e está na conta, mas como ele é
gasto e distribuído ninguém sabe, senão entre os
chefões-diplomatas.
A pasta do MRE recebe em torno de R$ 1,4 bilhão, sendo que destes R$ 800 milhões são para
os servidores ativos, que ganham acima do teto
constitucional, e o restante para manter a estrutura das embaixadas e consulados dos 182 postos
espalhados pelo mundo, mas que muitas vezes
são gastos com viagens, jantares, eventos sociais
(incluem-se na lista teatro, musical, jogos esportivos), objetos de arte caríssimos para decoração de
embaixadas, e por aí vai.
Por anos os cidadãos brasileiros no exterior
vêm reclamando e demandando mudanças. E há
anos o MRE vem prometendo melhorias e investimentos, mas muda governo e nada melhora. Na
verdade, não é falta de dinheiro, é falta de comprometimento, empatia e responsabilidade com o
dinheiro público, que até hoje ninguém sabe onde
realmente é aplicado. Não há transparência, não
há um sistema de controle de gastos detalhados,
não há lisura.
Segundo a revista Istoé, “em Roma, na Itália, o
Brasil mantém quatro representações diplomáticas. São duas embaixadas (uma delas no magnífico Palazzo Pamphili, na Piazza Navona, ornado
com obras de arte e teto banhado a ouro, além de
outra no Vaticano), um consulado-geral e um escritório junto à FAO, braço da ONU para alimentação e agricultura. Para que tudo isso?”.
Praticamente todos os cidadãos brasileiros
que necessitaram de ajuda consular no exterior
descreveram a mesma coisa: ineficácia, incompetência, demora.
Voltando ao cabeçalho do texto, é atribuído
aos consulados no exterior, entre outras tarefas:
expedir passaportes e outros documentos de viagem; registrar nascimentos, casamentos e óbitos,
bem como procurações, atestados e atos notariais; permitir o exercício do direito de voto do
cidadão; efetuar a matrícula consular; garantir o
cumprimento dos direitos humanos e defender os
brasileiros da discriminação em outro país; visitar
e oferecer assistência a brasileiros detidos em outros países; omitir-se de notificar as autoridades
locais de irregularidades no status migratório de
cidadãos brasileiros; oferecer “auxílio” financeiro
e custear passagens de repatriação para brasileiros sem condições financeiras; ou seja; ele não
arca com dívidas e despesas do cidadão e nem
com a repatriação ou contratação de advogados
para defesa, apenas auxilia. Já quanto à emissão
de documentos, os custos são de responsabilidade
do cidadão.
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osé Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta já escreveram vários livros juntos. A maioria para crianças.
A dupla escreve roteiros para e sobre
crianças. José Roberto Torero, autor
do best-seller O Chalaça, ganhou o Prêmio Jabuti em 1995.
A obra Branco, Belo e Cinderelo: três príncipes desencantados (2017), publicado pela
Companhia das Letrinhas, nasceu de uma conversa via Skype
entre os autores, sobre os personagens secundários dos contos de fadas, os príncipes são
sem importância nas histórias,
não têm nomes, são apenas encantados. Geralmente chegam
no fim da história, dão um beijo e pronto. Assim começaram
a pensar numa história com os
príncipes de Branca de Neve,
Bela Adormecida, Cinderela e
Rapunzel.
A história se passa depois do
casamento dos príncipes, e eles
estavam deprimidos por conta
da sua insignificância. Ninguém
sabia os seus nomes verdadeiros e os coitados nunca apareciam na revista Coroas. Assim,
deixariam de ser coadjuvantes

para serem os personagens principais.
A obra reflete sobre a importância da
questão de gênero e seus encaminhamentos
na esfera da infância e da adolescência. Os
autores introduzem informações importantes sobre os trabalhos considerados únicos
do universo feminino, por exemplo, para
deixá-los menos machões, os autores optaram por dar a cada um uma atividade considerada feminina, caseira.
Então o primeiro cozinha, outro costura e
o terceiro cuida das flores do jardim. E essas
características têm a ver com suas histórias
originais, porque o conto de Cinderela tem
uma floresta (jardim), o de Branca tem culinária (a maçã) e o de Bela tem a ver com costura (a do vestido).
O livro se destina ao público infantil, mas
pode ser lido de forma prazerosa por todos:
jovens, adultos, homens e mulheres.

Por Iracema Borges

Branco, Belo e
Cinderelo: três
príncipes desencantados
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sse foi um dos maiores presentes que
recebi nos últimos anos. Ter consciência disso. Hoje o dia amanheceu
cinza. Tem dois dias que acordo às
3h40. Algo não está bem. Em outras
épocas eu travaria um diálogo bem ‘ácido’ com
Deus. Hoje já busco as ferramentas que aprendi desde que entrei em contato com o coaching.
Uma delas, do livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman, chamada de ‘afeto classificado’ ensina a dar nome ao que se está sentindo. Quando
se dá o nome correto, imediatamente a emoção
diminui e conseguimos pensar em estratégias
para lidar com o desafio. Perceber com maior

Um dia ruim não
significa uma vida
ruim
rapidez quando se cai diminui as chances de inventarmos histórias dramáticas e como diz uma
conhecida, “chafurdarmos na lama da coitadice”.
Percebeu que não está bem, busque ajuda. De
acordo com a pesquisadora Sonja Lyubomirsky,
descobrir o nosso limiar de tristeza é essencial.
O meu, devido a minha biografia, é mais alto. O
que faço para aumentá-lo ou diminuí-lo depende
dessa consciência. Não assisto filmes muito tristes ou filmes de terror. Atividade física com um
ritmo muito forte me deixa cansada e quando
muito cansada fico triste. Perder noite de sono
me deixa irritada e triste. Conversar com algumas pessoas que reclamam ou são muito críticas,
também. A alegria e a tristeza têm seu papel, a
tristeza me faz aprofundar na vida, a alegria me
conecta com os milagres. De acordo com o artigo
“Felicidade: construa a sua”, da jornalista Juliana
Tiraboschi para a revista Galileu, “simplicidade,
foco e maturidade são fundamentais para quem
quer encontrar sua fórmula de bem-estar. Simplificar a vida e definir o que é importante para
VOCÊ”. Eis o grande desafio: equilibrar o sim externo com o interno. Como está o seu dia hoje?
Quais as cores dos seus dias ultimamente? O que
você pode fazer para melhorá-lo? E quero encerrar com a sábia frase de Schopenhauer, “a nossa
felicidade depende mais do que temos nas nossas cabeças do que nos nossos bolsos”. Namastê.
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Achismo: aiaiai, por que penso tanto?
E penso e penso. A maturidade me permite ficar calada e
guardar meus pensamentos para os meus botões – que bom –,
tem que servir pra alguma mesmo, ahaha... Mas, porém, contudo, todavia e entretanto, como vivo de comunicar-me com meus
amigos-leitores, preciso dividir, sempre. As redes sociais para
mim são trabalho, tenho um respeito profundo comigo mesma e
com as pessoas que me veem e prestigiam por lá, e mesmo assim não sou perfeita e nem gosto de tudo que faço. A gente erra
mesmo tendo a certeza que o menos é mais. Pra quem não acha
isto, os desatinos são contumazes. Por exemplo: por que uma

pessoa que é boa no que faz, profissional renomado e que nada
tem a ver com a sua imagem precisa se autoafirmar postando
vídeos, fotos sensuais produzidas em cenários montados para
tal? Por que não investir cada vez mais no seu aprimoramento
profissional fazendo cursos, viajando para ter novos contatos na
sua área? Não seria mais lógico? Resposta básica e óbvia: porque
a vaidade domina as pessoas do nosso tempo. Eu apenas sinto
muito, pois a vaidade deturpa a visão do todo e de certa forma
emburrece o lado profissional. Eu, para mim mesma, quero sempre
a humildade. Quero ser cada vez melhor no que faço, mas dentro
do meu propósito, e se um dia eu estiver over, fora da casinha,
me avisem por favor... Afs!

Dra. Mara Kenia Dier é especialista em harmonização orofacial
e faz em mim procedimentos funcionais no rosto com maestria –
uhuu, deixa a gente mais linda – está de férias em Sampa com as
filhas, curtindo e visitando todas as opções culturais que a cidade
oferece. Comemorou também por lá seu niver, que foi dia 25 de
julho. Tudo de bom, ainda mais, na sua vida, Doc!

www.anamariabianchini.com.br
instagram: @anamaria_bianchini

Léo Fraiman é escritor famoso e supercompetente –
com mais de 20 livros publicados –, fala de ensino,
da relação dos pais com os filhos, das necessidades
dos adolescentes, entre outros assuntos, e no dia 3 de
agosto estará no Centro de Eventos Pantanal, a convite
do Colégio Plural, conversando com os pais. Myrna
Marques, que há mais de 30 anos dirige a melhor
escola desta cidade, acerta mais uma vez! Congrats!
Informações: 3621-8400

Wal Untar – superchef –, entre as anfitriãs da noite Cristina –
Reserva Acabamentos –, e Bruna Ismael – que faz RP da empresa
com os arquitetos –, a também sócia da Reserva – Amanda –, e a
diretoria da Deca, na semana passada quando a Reserva recebeu
os arquitetos bambambãs da cidade para um jantar bacanérrimo.
Cidade que não para, jamais ... Gente proativa, sou fã!

Adoro fazer coluna
com meus amigos
tops de linha, como
este da foto, o meu
doc, meu dentista
Gustavo Bertholdo,
que é responsável pela
renovação do meu
sorriso e de mais de um
monte de gente de bom
gosto, pois ele prima
pela naturalidade,
pesquisa a história de
cada um, restaurando-o
da melhor forma. Sua
Clínica Jardins está
toda reformada como
ele e sua equipe bem
merecem. Adoro!

Beleza, sofisticação com simplicidade, sem
excessos, que só quem entende de qualidade
pode fazer. Apaixonada por esta produção
Wolff Garden ...

1º Curso Intensivo sobre
Cuidados na Gestação.
Dia 28/07, das 7h às
12h, no auditório da sede.
Curso oferecido para
gestante e acompanhante
com orientações
sobre nutrição, saúde
emocional, atividade
física, sexualidade,
amamentação
e muito mais
#unimedesseéoplano!.

Intimissimi me emociona com tanta coisa
linda. A partir de 4 de setembro teremos
essa super opção de lingeries italianas no
Shopping Estação. Bom demais!

Lipocarboinsuflação é um protocolo que associa várias
técnicas de tratamento estético para eliminar gorduras
localizadas. Nesta foto o resultado foi obtido em 40
dias. A Estética Patricia Murai é autorizada Priscila
Pallazo em Cuiabá. Eu faço. Eu vejo em mim os
resultados. Marque uma avaliação: 9 9224 0394

Coisa mais linda...
“Somos madeira que apanhou chuva. Agora não acendemos
nem damos sombra. Temos que secar à luz de um sol que ainda
há. E esse sol só pode nascer dentro de nós.”
(Mia Couto é escritor moçambicano de 53 anos – sou muito fã!)

