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A batalha judicial pelos 11.273 hectares do quilombo 
de Mata Cavalo ultrapassa gerações e coloca em 
lados opostos fazendeiros e descendentes de escravos 
alforriados e cativos que ocupam o pedaço de terra 
desde o início da colonização de Mato Grosso. É nessa 
região que o homem mais velho do mundo celebra o 
seu aniversário. O Circuito Mato Grosso acompanhou 
Seu Antônio Benedito da Conceição em sua festa de 
113 anos, num banquete, com muitas danças, festa 
e alguns tragos de bebida forte oferecidos por sua 
família. 

ESPECIAL QUILOMBOLAS

ANTÔNIO MULATO 

pg.6

Cidades de MT têm índice 
50 vezes maior que a média 

AGROTÓXICOS

pan.1

Uma viagem gastronômica 
em Cuiabá

PANORAMA

pg.7

Fiscal denuncia 
conselheiro por agressão

GUERRA NO CAU

pan.2

Tenente Izadora Ledur 
perde irmão

NOVA TRAGÉDIA 

pg.5

O GRANDE ORGULHO
O Sesc Arsenal é em Mato Grosso a mais importante ferramenta 
da nossa indústria criativa. Incomparável. Uma conquista de nossa 
sociedade com o que há de mais importante – a realização diária 
nas mãos de equipe capacitada, sem academicismos, sem infinitas 
burocracias nem politicagem. Esta semana, mais uma prática 
exemplar, a 11a edição do projeto Amazônia das Artes apresenta 
até 12 de agosto mais de 15 ações, fomentando a criação, NOSSO 
MERCADO ARTÍSTICO entre artistas de nove estados, que 
compõem a Amazônia Legal. Parabéns SESC ARSENAL pelo 
desafio de ensinar, através da prática, numa atuação sincronizada 
com o Brasil e o mundo. Confira a programação: www.
sescmatogrosso.com.br/sesc-mato-grosso/
Para outras imperdíveis sugestões culturais, mergulhe neste guia 
semanal.  pg.8
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Custo de campanha afasta pobres
Os R$ 2,6 bilhões que os 
políticos terão à disposição 
para queimar nas eleições 
e v i d e n c i a m  o  a b s u r d o 
numérico envolvido nos 
meandros que mantêm, eleição 
após eleição, ano após ano, os 
mesmos políticos no comando 
do país. Normalmente, eles 
são oriundos das camadas 
mais ricas da população. Há 
motivos e razões para isso. 
A descrença dos mais pobres 
na política institucional e a 

sanha de beneficiar somente 
a si mesmo na hora de votar 
asseguram duas coisas: 
primeiro, manter fora do 
Executivo e dos parlamentos 
os pobres e as minorias e 
depois impedir qualquer 
ideia de renovação, além 
dos privilégios de poucos 
e, ironicamente, a exclusão 
exatamente do que vota 
somente pensando que vai 
ganhar alguma coisa para ele 
apenas. Pgs. 4 e 5
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as eleições deste ano, os 
políticos terão nada menos que 
R$ 2,6 bilhões à disposição 
para queimar. O número 
absurdo dá a dimensão de 

quão caro é conseguir se eleger no Brasil. 
E essa quantia costuma ser muito maior 
quando se contabilizam as doações, agora 
proibidas para empresas. Essa montanha 
de dinheiro tem como efeito direto excluir 
da representação pública em parlamentos 
municipais, estaduais e federal pessoas de 
origem popular e minorias, como negros, 
indígenas, pobres e mulheres.
Algo muito errado, ainda mais ao se levar 
conta que os primeiros e as últimas sequer 
são minorias no sentido numérico da palavra. 
Os efeitos diretos mais visíveis são dois: 
demandas populares não são votadas e as 
mesmas pessoas mantêm cadeiras cativas 
nos espaços que criam as leis e, óbvio, no 
Executivo.
Especialistas e políticos cuja pauta e carreira 
são baseadas na defesa de melhorias sociais 
à maioria desassistida do país mostram os 
meandros de uma população que, descrente 
da possibilidade de mudança em sua condição 
de existência, acostumou-se a votar sempre 
em busca da promessa do benefício próprio, 
direto, egoísta. Enquanto não aprendermos o 
valor de representantes das causas da maioria 
e que todo ato social deve necessariamente 
ser coletivo, seguiremos reféns da verdadeira 
casta criada em torno dos políticos tradicionais 
e das benesses feitas para favorecer a eles e 
aos grupos econômicos que os elegem.
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N
DINhEIRO ExCLUI 
REPRESENTAçãO POPULAR

#bombounarede

fatos da semana

#POLICIAIS SÃO ROUBADOS

entre aspaseditorial
“Olha a coincidência. Primeiro, fecharam-se todas as portas para que o senador 
José Medeiros pudesse registrar candidatura. Perceberam que, mesmo assim, 
o senador José Medeiros sairia candidato, então vamos fazer o povo pensar 
que ele é bandido.” Senador José Medeiros (Podemos) ao contestar decisão da Justiça Eleitoral 
que o tirou do cargo parlamentar e o condenou por suposta fraude na ata de definição da coligação 
do PSDB em 2010.  

“Na semana passada a Executiva nacional do partido baixou duas resoluções 
para traçar a posição nas eleições deste ano, com a delegação da escolha de 
nomes para majoritária (governo e Senado) ao diretório estadual e lançar candi-
datura própria. Mas dar espaço para o legado do ex-presidente Lula é a defesa 
principal para qualquer ação.”  Presidente do PT em Mato Grosso, deputado estadual Valdir 
Barranco, ao comentar que o principal objetivo é reafirmar o legado político do ex-presidente Lula. 

“Olá, pessoal da militância do governador Pedro Taques, da militância de meu 
colega de chapa, Nilson Leitão, e da militância do meu partido. Eu gostaria de 
dizer a vocês que nós estamos mais unidos do que nunca, estamos todos aqui 
unidos por um ideal maior que é o bem de Mato Grosso. É uma honra para mim 
compor esta chapa e eu tenho certeza que essa chapa será vitoriosa e Mato 
Grosso sairá vitorioso com ela.” Pré-candidata ao Senado Selma Arruda (PSL) ao divulgar 
um vídeo em que faz mea culpa pelo imbróglio causado aos aliados tucanos.  

“Desde o início me mantive aberto a todos os grupos, em alguns as condicio-
nantes não se ajustaram, mas parece que com grupo do Wellington as minhas 
condicionantes foram aceitas, assim como as condicionantes dele foram aceitas 
por mim. Estamos praticamente fechados para as eleições.” Deputado federal Adilton 
Sachetti (PRB) ao comentar possível acordo de aliança com a chapa encabeçada pelo pré-candidato 
ao governo senador Wellington Fagundes (PR-MT).  

“Os números são importantes, mas o cidadão tem que avaliar quem está pre-
gando uma coisa e fazendo outra. Esses ataques pessoais a secretários, que 
são extremamente competentes e que ele [Mendes] próprio já escolheu um dia 
para fazer parte do staff da prefeitura, só mostram o tipo de política que ele 
quer fazer.”  Secretário-chefe da Casa Civil, Ciro Rodolpho, ao criticar postura do pré-candidato 
ao governo Mauro Mendes (DEM) contra o atual governador Pedro Taques.  

Dois policiais civis foram roubados na noite do último sábado (28) de julho 
em Juruena (município localizado a 930 quilômetros de distância de Cuiabá) 
quando monitoravam uma situação de tentativa de assalto a banco no municí-
pio. Segundo o boletim de ocorrência, a equipe do Grupo Armado de Resposta 
Rápida (Garra) da Polícia Civil recebeu uma denúncia da Gerência de Combate 
ao Crime Organizado (GCCO) relatando que uma instituição financeira do mu-
nicípio seria alvo de ladrões. Os policiais se dividiram e passaram a monitorar 
a situação, perceberam que um automóvel passou diversas vezes em frente 
ao banco, mas antes que pudessem comunicar o fato os dois policiais civis 
foram rendidos pelos ocupantes do veículo e roubados por eles. Levaram três 
armas dos agentes e fugiram em seguida. Um dos audaciosos segue solto.

E
m decisão sobre um lití-
gio que durou oito anos, 
o Tribunal Regional Elei-

toral cassou o mandato do sena-
dor José Medeiros (Podemos) e 
determinou que a vaga dele seja 
ocupada por seu suplente, Paulo 
Fiuza (PV). A decisão foi diver-
gente (5 a 2) e saiu após julga-
mento encerrado somente na 
noite de terça-feira (31).

A decisão seria comunicada 
ao Senado nesta quarta-feira (1º).

O relator do caso foi Ulisses 
Rabaneda, em um processo ini-
ciado sob alegação de suposta 
fraude na ata de definição da co-
ligação Mato Grosso Melhor Para 
Você, em julho de 2010. Nela, 
constava Pedro Taques como ca-
beça de chapa, o hoje deputado 
estadual Zeca Viana (PDT) como 
primeiro suplente e o empresário 

sinopense Paulo Fiúza como se-
gundo suplente.

Em agosto do mesmo ano, 
Viana declinou para concorrer 
a deputado estadual. Fiuza afir-
mava que ele é quem deveria 
ter sido promovido à primeira 
suplência e não o então policial 
rodoviário federal José Medeiros, 
já então segundo suplente.

O candidato do Partido dos 
Trabalhadores, Carlos Abicalil, 
derrotado por Pedro Taques na 
eleição, foi quem pediu ao TRE a 
impugnação da candidatura do 
atual governador e de seus su-
plentes.

Como Taques saiu em 2014 
para disputar o governo do Esta-
do, José Medeiros assumiu a vaga 
sob litígio já no começo de 2015. 
Ele buscava a reeleição neste 
2018.

O 
Partido Democratas 
(DEM) autorizou o de-
putado estadual Mau-

ro Savi a apresentar candidatura 
para as eleições 2018. A decisão 
pode retirar Savi da prisão por 
força de cruzamento de leis, so-
bre direito político. Ontem (1º), o 
presidente da sigla, deputado Fa-
bio Garcia, assinou uma declara-
ção confirmando a filiação do in-
vestigado ao DEM e como nome 
escolhido para pré-candidatura a 
deputado estadual.

Garcia apresenta cinco leis 
e leis complementares que sus-
tentariam a nomeação de Mauro 
Savi, como correligionário polí-
tico, a cargos públicos eletivos. 
“[...] considerando o que dispõe 
a Constituição Federal de 1988, a 
Lei Complementar 64/1990, a Lei 
Complementar 135/2010, o Có-

digo Eleitoral, a lei 9.504/1997, 
a Lei 9.096/1995, todas com mu-
danças informadas pela recente 
Lei 13.165/2015, que determi-
nou que as convenções partidá-
rias no Estado, que objetivam de-
cidir, entre outros assuntos, [...] 
declara que Mauro Savi é filiado 
ao nosso partido e pré-candidato 
ao cargo de deputado federal”.

Mauro Savi está preso no 
Centro de Custódia da Capital 
(CCC) desde 9 de maio. Ele foi 
preso pela Operação Bereré, 
que apura desvio de dinhei-
ro no Detran-MT entre 2009 e 
2015. O Ministério Público do 
Estado (MPE) afirma em denún-
cia que deputado recebeu R$ 1 
milhão em propina à empresa 
EIG Mercados para finalizar 
processo irregular com o De-
tran-MT em 2014.

CIRCUITOMATOGROSSO
Propriedade da República Comunicações Ltda.

Editor de Arte: 
Gustavo Bergmann

Revisão: 
Marinaldo Custódio

Av. Miguel Sutil, 4001C - Pico do Amor - Cuiabá - MT - CEP 78010-500 - Fone: (65) 3023-5151 - E-mail: portal@circuitomt.com.br

REPREsEntAntE ComERCiAL
ESSENCIAL Mídia e Serviços de Publicidade Ltda.
são Paulo - sP.
Tel.: (11) 3834-0349/99469-0331
claudia@essencialmidia.com.br
Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3183-2430/98697-0665
claudia@originalcarioca.com.br

Fundadora: 
Flávia Salem 

Diretora-executiva: 
Flávia Salem - DRT/MT 11/07- 2005

Editora: 
Juliana Arini

REPREsEntAntE ComERCiAL
MEDIA OPPORTUNITIES LTDA
Brasília - DF
Tel.: (61) 3447-4400  7811-7338 
gaherfernandes@mobrasil.com.br
REPREsEntAntE ComERCiAL
MEDIA OPPORTUNITIES LTDA
CuRitiBA - PR
Tel.: (41) 3306-1659/7811-5476/9979-0683  
heulersantos@mobrasil.com.br  
hamiltonsilva@mobrasil.com.br

PoRto ALEgRE – Rs
Tel.: (51) 3072-1659/7813-0740/9329-
3590/8513-7001
carolinapeneda@mobrasil.com.br  
alinelara@mobrasil.com.br
FLoRiAnóPoLis – sC
luciomascarenhas@mobrasil.com.br
Tel.: (48) 3025-2930/9163-2159
BELo HoRizontE – mg 
verasanto@mobrasil.com.br   
newtonsanto@mobrasil.com.br
Tel.: (31) 2551-1308/7815-3096/7815-3095

TRE cassa mandato de José 
Medeiros e dá vaga no 
Senado a Paulo Fiuza

Democratas confirma pré-
candidatura de Mauro Savi 
à reeleição

LITÍGIO DE OITO ANOS ELEIÇÕES 2018

A 
usina Porto Seguro, 
apontada como res-
ponsável por despejar 

dejetos no rio Tenente Amaral, 
em Jaciara (a 143 quilômetros 
de Cuiabá) era reincidente por 
danos ambientais na região. Em 
junho, a usina foi embargada por 
captação de água sem outorga e 
operação de área de fertirrigação 
em desacordo com as licenças 
ambientais. A informação foi re-
passada pela Secretaria do Esta-
do e Meio Ambiente (Sema), por 
meio de nota. Os rios de Jaciara 
amanheceram com água escura 
e mau-cheiro. A poluição causou 
a morte de peixes e também 
impediu a entrada de banhistas 
na quinta-feira (25).  A Secreta-
ria de Estado de Meio Ambiente 
(Sema-MT) expediu, no sábado 
(28 de julho), autos de inspeção, 
notificação, infração e termo de 

embargo para a Usina Porto Se-
guro, responsável por causar a 
poluição do córrego Verde e do 
rio Tenente Amaral, no município 
de Jaciara. A contaminação dos 
recursos hídricos foi ocasionada 
pelo rompimento de uma das 
bacias de contenção da vinhaça, 
resíduo pastoso e malcheiroso 
que sobra após a destilação de 
cana-de-açúcar ou milho, para a 
obtenção do etanol (álcool etíli-
co) ou açúcar. Durante o trabalho  
de inspeção e diagnóstico desen-
volvido pela equipe mutltidisci-
plinar da Sala de Situação criada 
para monitorar o caso, foram 
constatadas irregularidades nas 
bacias de contenção e tratamen-
to de efluentes, assoreamento do 
córrego, poluição de nascentes, 
destruição de vegetação nativa 
e contaminação de solo e recurso 
hídrico.

Usina responsável por 
vazamento em rios de 
Jaciara é autuada 

ACIDENTE AMBIENTAL
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“Tenho certeza que [o recurso desviado] influen-
ciará. Claro que eles vão usar parte desse recurso 
roubado para ajudar alguém ou alguéns na campa-
nha.”  Deputado estadual Wilson Santos (PSDB) ao afirmar 
não ter dúvida de que os recursos desviados da gestão do 
ex-governador Silval Barbosa (ex-MDB) serão investidos em 
candidatos e partidos nas eleições deste ano.

Estagiário:  
José Lucas Salvani

Reportagem:  
Rodivaldo Ribeiro
Reinaldo Fernandes 

Allan Pereira
Jefferson Oliveira



SOBE
 Brasileiro está menos pessimista com economia, revela 

CNI.

 Mesmo com queda em junho, supermercados crescem 2% 
no semestre.     

 Faturamento da indústria sobe 26,4% em junho. 

  Número de desempregados recua 5,3% do primeiro para o 
segundo trimestre.      

  Setor de turismo fechou 7,7 mil postos de trabalho em junho.   

  Contas do setor público têm déficit de R$ 14,4 bilhões no 1º 
semestre.  

DESCE
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SINFRA 1 
A Secretaria de Estado 

de Infraestrutura e Lo-
gística divulgou o extrato 
do termo aditivo em um 
contrato. Foram alterados 
o valor e a dotação dos 
recursos financeiros para 
aditar a quantia de R$ 
2.032.286,02. O valor total 
do contrato ficou em R$ 
10.675.193,77. A empresa 
é a Unidas Engenharia Ltda. 
A pasta também prorrogou 
o prazo por mais 12 meses 
com a contratada. O térmi-
no está previsto para 1º de 
agosto de 2019. 

LANCHONETE PARA UNE-
MAT DE COLÍDER 

A Secretaria de Estado 
de Ciência, Tecnologia e 
Inovação e a Universidade 
do Estado de Mato Grosso 
torna público que realizará 
concorrência pública às 
9h do dia 31 de agosto de 
2018, no munícipio de Colí-
der. O objeto é a concessão 
de uso para exploração da 
lanchonete universitária 
no Campus Universitário 
do Vales do Teles Pires. O 
Edital ficará à disposição 
dos interessados pelo site 
www.unemat.br.  A con-
corrência será realizada 
na sede da faculdade, que 
fica localizada na Avenida 
Carnelos, do bairro Jardim 

Universitário. Qualquer dú-
vida entrar em contato pelo 
telefone (65) 3221-0014. 

CURSO DA SESP 
A Secretaria de Estado 

de Segurança Pública (Sesp) 
divulgou o extrato de con-
trato com a Empresa LM 
Organização Hoteleira Ltda. 
O objeto é a contratação de 
empresa especializada na 
prestação de serviços de lo-
cação de espaço físico para 
a realização de capacitação 
aos profissionais da Sesp. O 
valor global do contrato é 
de R$ 3.000. 

SINFRA 2 
A Secretaria de Estado 

de Infraestrutura e Logís-
tica divulgou o extrato de 
termo aditivo 060/2016 
com a empresa Lotufo En-
genharia e Construções 
Ltda. O objetivo é alterar o 
valor e Dotação Orçamen-
tária do Instrumento Con-
tratual. Foi aditada a quan-
tia de R$ 5.412.230,72, 
e suprimir a quantia de 
R$ 3.001.926,85. O valor 
total do contrato foi para 
R$ 35.267.990,37. 

MANUTENÇÃO DE BEBE-
DOR DA SES 

A Coordenadoria de 
Contratos da Secretaria de 
Estado de Saúde divulgou 

o extrato do contrato nº 
056/2018. A contratada é 
a empresa A.W.G. Comércio 
e Serviços Ltda. O objeto é 
a contratação de empresa 
especializada na prestação 
de serviços de manutenção 
corretiva e/ou preventiva, a 
ser realizada em aparelhos 
de ar condicionado, refrige-
rador, freezer e bebedouro 
constantes neste contrato. 
O prazo é de 12 meses. 
O início é 13 de julho de 
2018 e o término, previsto 
para 12 de julho de 2019. 
O valor do contrato é de R$ 
2.537.867,63. 

EQUIPAMENTOS HOSPITA-
LARES 

A Coordenador ia  de 
Contratos da Secretaria de 
Estado de Saúde divulgou 
o extrato do contrato nº 

057/2018. A contratada é a 
empresa Produtos Médicos 
Hospitalares Ltda. O objeto 
da contratação é a locação 
de equipamentos totalmen-
te automatizados para a 
realização de exames so-
rológicos para triagem em 
banco de sangue e exames 
pré-transplantes, disponi-
bilizando para a execução 
dos testes o fornecimento 
de equipamentos e de rea-
gentes (kits), incluindo ca-
pacitações e manutenções 
corretivas e preventivas 
dos equipamentos, a fim 
de atender o setor de so-
rologia MT-Hemocentro. A 
vigência é de 12. O início 
é 25 de julho de 2018 e o 
término, previsto para 24 
de julho de 2019. O valor 
total do contrato é de R$ 
4.549.000,00.

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

Carta ConVite  as mais Comentadas

pÉrolas

QUASE ALEGRIA     
O deputado Zeca Viana, presidente do PDT em 
Mato Grosso, não conseguiu esconder certa 
satisfação com a possibilidade de seu partido 
ter que repensar a coligação com o Democratas 
por força de resolução da Executiva nacional. 
A notícia foi recebida com surpresa, mas não 
pareceu a ele tão desagradável assim. Viana 
até defendeu o fim das coligações, para levar 
cada partido a concorrer cada um por si. Deve 
ser um resquício de mágoa pela rejeição de seu 
amigo Adilton Sachetti (PRB).       
 
IRRESOLUTO  
Em duas semanas seguidas, o deputado 
Eduardo Botelho (DEM) teve que lidar com 
situações de constrangimento de sua vontade 
e em ambas manteve a postura de defesa do 
governador Pedro Taques (PSDB). No lança-
mento de pré-campanhas do DEM, na semana 
passada, era visível o incômodo do presidente 
da Assembleia com as críticas ao tucano, e 
na quarta (1º) ele voltou a mostrar o mesmo 
autocontrole com a pressão de parlamentares 
para a instalação da CPI dos Grampos.                

CLIMÃO 
O comentário nos corredores do Palácio Paia-
guás durante esta semana foi o depoimento do 
cabo Gérson Correa sobre a suposta participa-
ção de Pedro Taques (PSDB) no esquema dos 
grampos. Alguns defensores do governador 
parecem ter caído em dúvida com a informa-
ção de que o assunto teria sido tratado na alta 
cúpula do governo, sem atino do chefe-maior. 
houve reunião a portas fechadas de chefes de 
departamento para avaliação da situação.  

Eclipse em Mato Grosso

 CENAS DA CIDADE
JULIANA ARINI

Depois de ser acusada de humilhar o pSdB em público, 
a ex-juíza teve que provar seu primeiro batismo na 

vida política: engolir um sapo daqueles e ainda por cima 
ser obrigada a gravar um vídeo pedindo, humildemente, 
desculpas por tornar públicas, agora como política, suas 
convicções sempre faladas de maneira dura nos tempos 
de magistrada. está aprendendo, não sem contrariedade, 
que a música agora exige outra dança e que a vida é ab-
solutamente outra. “Bem-vinda à vida pública, doutora 
Selma”, disseram alguns. 

26/07/2018 - Mulheres são as vítimas preferi-
das para roubos e furtos em Mato Grosso
Artur Guimarães: Novidade. pior do que essa 
situação é o discurso de “não culpe a vítima” evo-
cado por muitas quando se opina que elas devem se 
responsabilizar mais pela própria segurança através 
de técnicas de autodefesa, maior atenção ao andar 
nas ruas, cuidados com acessórios inapropriados 
e porte de arma (não vamos nos estender nesse 
assunto, por favor, arma não é só de fogo).   
Cleber Arantes: É só liberar porte pras mulheres, 
com aulas de tiro. duvido que não diminuam os 
roubos.
Dalva Costa Reis: São um bando de covardes uns 
caras desses. Bandido, safado, que não respeita uma 
mulher e se acha superior a ela a ponto de dominar 
pra roubar. Me desculpe a família desses bandidos, 
mas faltou educação da mãe e do pai. Bons exemplos 
vêm do berço.

26/07/2018 - Promotores ingressam com ação e 
pedem condenação de Soares
Wilson André: esse cara foi secretário de todos os 
governos, inclusive dos municípios de várzea gran-
de e Cuiabá. Se estiver escondendo algo... sempre 
escondeu.   
Benedito Rubens Amorim: Que seja preso de novo, 
para responder às questões das quais não tem como 
você correr.

29/07/2018 - Governador alfineta Mauro Men-
des e sugere aliança com Silval Barbosa
Sanlai Rodrigues Eufrásio: eu iria até votar para 
Mauro Mendes, mas só porque ele se ajuntou com a 
quadrilha do pMdB não vou votar mais nele.   
Hernandes Lopes Ferreira: Não voto em nenhum 
dos dois! Quem sabe Welington Fagundes!

30/07/2018 - Tucanos querem medida de segu-
rança contra declarações da ex-juíza Selma 
Arruda
Haron Alvares: Como se algum apoiador de Sel-
ma fosse votar em algum candidato do pSdB. esse 
pessoal do pedro Taques ainda não entendeu como 
a banda está tocando.   
Elizabeth Antunes: ela está certa. Não votem nos 
candidatos do pSdB.

DIFICULDADE REPUBLICANA 
O senador Wellington Fagundes parece o 
candidato com maior dificuldade no fecha-
mento de alianças. Ele recebeu não do pe-
tista Lúdio Cabral, de lideranças do PP que 
forçam a saída do grupo e com a cassação do 
mandato do senador José Medeiros (Pode-
mos), os partidos nanicos que se inclinam a 
procurar outro grupo, sem contar o abandono 
do MDB e do PSD. As múltiplas opções que 
ele tinha no início das especulações sobre as 
eleições vão se esvaindo e sendo minadas 
aos poucos.  

OS 300 DO TCE 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE) divul-
gou nesta terça-feira (1º) uma lista indigesta. 
Nela, 363 gestores tiveram suas contas de 
governo reprovadas e por isso correm o risco 
de se tornar inelegíveis para o pleito deste 
ano. Até meados de setembro, o TRE irá ve-
rificar as irregularidades praticadas por eles 
e se elas justificam ou não a inelegibilidade. 
E até outubro muitas novidades surgirão. 

PRIMEIRO SAPO DE SELMA
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este ano, os candidatos terão 
R$ 2,6 bilhões à disposição 
para gastos em campanha, uma 
quantia considerada estratosfé-
rica por especialistas, mesmo 
com o tempo oficial de cam-

panha reduzido pela metade. O montante é 
composto pelo Fundo Partidário, criado em 
1965 pela Lei Orgânica dos Partidos Políti-
cos (LOPP), mais o Fundo Especial de Fi-
nanciamento, que entra em vigor neste ano. 
Uma vez mais, será uma eleição para quem 
tem dinheiro, em que dificilmente será eleito 
um candidato que não esteja ligado a algum 
grupo de alto poder econômico.

A maneira como a maior parte da popu-
lação não consegue eleger representantes de 
suas demandas para além das câmaras mu-
nicipais, onde um ou outro vereador é eleito 
por um grupo específico dentro de um bairro, 
mas nunca representa a comunidade inteira 
ou sequer a maioria daquele lugar, é um dos 
nós-górdios a impedir a ansiada renovação do 
modo de fazer política no país. Isso é o que 
apurou a reportagem do Circuito Mato Gros-
so em entrevistas com um juiz, um professor 
e cientista político e pré-candidatos nas elei-
ções 2018.

Todos admitem ou explicam ser virtual-
mente impossível eleger alguém sem uma 
soma considerável de recursos que em todas 
as eleições excede o que é declarado à justiça. 
O outro gargalo é como fazer para que esse 
cenário mude.

Para quem e aonde vai todo esse dinheiro? 
A distribuição, explica a Justiça Eleitoral, é 
feita dentre todos os partidos registrados no 
país, em proporções diferentes, conforme a 
participação de cada sigla nas casas legisla-
tivas. As siglas com mais eleitos em mandato 
recebem fatia maior, em tese, por causa da re-
presentatividade de eleitores deles na gestão 
pública.

Assim, 2% dos citados R$ 2,6 bilhões são 
distribuídos para todos os 35 partidos regis-
trados na Justiça Eleitoral; outros 35% dentre 
os partidos com ao menos um representante 
na Câmara Federal. 

E aqui aparece outro mecanismo de manu-
tenção desse status quo: 48%, a maior fatia é 
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Poder econômico também comanda a representação política em MT
Interesse próprio é barreira contra eleição de independentes e menos endinheirados. Combater ou impedir o abuso é o grande desafio

Por Reinaldo Fernandes, Rodivaldo 
Ribeiro e Juliana Arini

distribuída proporcionalmente pela quantida-
de de eleitos na Câmara dos Deputados, obe-
decendo ao critério de titularidade. 

Neste ano, o PT, com 68 deputados em 
mandato, receberá a maior fatia; o MDB, an-
tigo PMDB, vem logo em seguida, com 65 
representantes; o PSDB tem 54; o PP, 38. O 
PSD fecha o ranking das cinco legendas com 
mais políticos na Câmara, num total de 36. 
No fim da tabela, aparecem PSDC (2), PTC 
(2), PT do B (2) e PSL e PRTB com apenas 
um representante cada.

Os partidos pequenos, com menos políti-
cos de carreira, recebem muito menos dinhei-
ro público na comparação com os grandes, 
recheados de nomes que vivem no e do Con-
gresso e nas e das assembleias legislativas há 
no mínimo 30 anos. Há pouca ou nenhuma 
renovação e o número de representantes fe-
mininas, de negros e índios, pobres ou não, 
é ínfimo.

Dos R$ 2,6 bilhões de dinheiro público 
gasto nas eleições 2018, todos os 15% restan-
tes desse bolo gigantesco serão distribuídos 

somente entre os partidos com representantes 
no Senado. 

O MDB leva vantagem nessa contagem por 
sua maior representação, constituída por 18 
membros. O PSDB vem em segundo, com 12; 
PT (9); PP (6); DEM (5); PSD (5); Podemos 
(5); PR (4); PSB (4); PR (4); PDT (3); PRB (2); 
PCdoB, PTB, PTC, PV e Rede têm um repre-
sentante cada.    

A transparência da circulação do dinheiro 
começa a turvar neste ponto. Ex-membro do 
pleno do TRE e especialista em propaganda 
eleitoral explica que a Justiça Eleitoral não 
consegue rastrear a distribuição dos recursos 
dentro dos partidos. 

“A distribuição desses valores dentro do 
partido é uma questão interna corporis. Diga-
mos que um partido tenha 2 milhões de reais 
e acha que algum candidato mereça ter 1 mi-
lhão e a outra metade seja dividida entre os de-
mais candidatos – nós não temos como decidir 
como este bolo deverá ser repartido, mas con-
seguimos saber o que foi distribuído para cada 
um”, explica o juiz Lídio Modesto da Silva, 

ex-membro do TRE, especialista no assunto e 
autor do livro Propaganda Eleitoral.

O sistema de fiscalização utilizado até aqui 
tinha baixa eficácia no rastreamento do dinhei-
ro gasto pelos candidatos, tanto que gerou, en-
tre os acompanhantes do sistema de regras elei-
torais, a pecha de “prestação de faz de conta”. 

Não era raro que essas prestações de contas 
feitas pelos candidatos estivessem com dados 
furados ou maquiados e alguns nem mesmo 
viam necessidade de informar à Justiça Elei-
toral quanto haviam torrado em suas campa-
nhas. Somente neste ano, o método ficará mais 
rígido e se conseguirá saber com mais proxi-
midade da realidade o que realmente acontece 
dentro de comitês eleitorais.

“A Justiça conseguirá rastrear se o dinhei-
ro que foi gasto por determinado candidato foi 
realmente o que ele recebeu. Antes, nós tínha-
mos somente uma estimativa do que era gasto, 
hoje vamos ter o real do que foi tramitado”.

Além de aumentar a fiscalização individual 
de cada candidato, a Justiça Eleitoral trabalha 
em cruzamento de dados da movimentação fi-

nanceira tanto dos doadores quanto do que é re-
gistrado pelo candidato junto aos tribunais elei-
torais com a colaboração da Receita Federal e 
dos bancos.

Lídio Modesto da Silva explica que a Justiça 
não consegue informar a estimativa de gastos de 
campanha porque todas as contas foram feitas 
em outro âmbito da gestão pública. Além disso, a 
definição do Fundo Especial de R$ 1,6 bilhão foi 
decidida na montagem da lei na Câmara Federal, 
mas avalia-se que a quantia é bem superior ao 
necessário para a realização de uma campanha 
politicamente apropriada.

“Nós não podemos estimar efetivamente o 
gasto de campanha porque nós temos somente 
gasto disposto em lei. Existe o sistema de pres-
tação de contas, existe o sistema de limitação de 
gastos e as ferramentas de uso social [aplicativos 
de denúncia], mas não temos como saber o que 
corre por fora. Temos um combate quanto a isso 

e vamos tentar impedir que ocorra”, admite. 

Busca por limites
A redução do tempo de campanha de 90 

para 45 dias pretende reduzir os gastos, mas 
outra mudança ao longo dos últimos anos 
também influencia no caixa de comitês e 
candidatos. Ferramentas de propaganda e 
publicidade eleitorais foram barradas pela 
Justiça. A começar pela quantidade ilimita-
da de militantes contratados para expor ban-
deiras, bandeirolas e placas com a imagem e 
o nome dos candidatos.

Conforme Lídio Modesto, ferramentas 
como showmício, bonecos, cavaletes, out-
doors, faixas, envelopamento de veículo, te-
lemarketing, trio elétrico e pintura de muros 
de residências ou comércios são itens que 
vêm sendo barrados ao longo das últimas 
eleições por poluição visual do espaço pú-

 poder econômico é tão de-
terminante na escolha dos re-
presentantes eletivos do país 
porque a noção de coletividade 

é ainda muito incipiente no brasileiro. 
Apesar de o voto de cada um ser um ato 
de efeito coletivo, cuja representatividade 
deveria residir na vontade de grupo, ao 
fim e ao cabo, é feita de maneira egoísta, 
baseada no interesse individual por gran-
de parte do eleitorado, explica o cientista 
político João Edisom.

“Eleição está ligada aos fatores classis-
tas, sindicatos, representantes de catego-
rias. Tem que haver uma causa. Acontece 
que nesse quesito o Brasil é muito fracio-
nado, tem em torno de 15 mil sindicatos, 
por exemplo. Se compararmos com outros 
países com a mesma população que a nos-
sa, há 50, no máximo 60 sindicatos. Isso 
evidencia esse fracionamento e faz com 
que o poder econômico se sobreponha aos 
fatores sociais. Por isso pessoas de grande 
poder aquisitivo ou ligadas a ele sempre 
levam vantagem nas eleições”. 

Ao longo dos tempos, criou-se uma cas-
ta elevada habitada por políticos vindos 
das classes altas que enriquecem ainda 
mais na política, mas a responsabilidade 
por isso é a estrutura por demais frag-
mentada do país. 

“Infelizmente, as campanhas eleitorais 
sempre sofreram muita influência do 
poder econômico e acaba que isso res-
tringe a representação que a população 
tem. As candidaturas mais vinculadas à 
população trabalhadora acabam tendo 
muita dificuldade para poder alcançar o 
conjunto da população e apresentar pro-
postas, programa, pautas e bandeiras de 
luta”, comenta o médico e pré-candidato 
a deputado estadual Lúdio Cabral (PT).

O brasileiro, por si só, é bastante 
egoísta. Sempre há uma causa individual 
muito maior do que quaisquer causas 
sociais. Dificilmente se encontra alguém 

o
Voto do brasileiro é motiVado por interesse indiVidual, lembra cientista político

Isso também faz as eleições serem muito 
caras, pois no fim das contas ninguém tem 
um nome em mente quando chega o tempo 
das eleições, o nome tem de ser levado ao co-
nhecimento público, tem de ser apresentado 
ao maior número de pessoas em pouquíssimo 
tempo. E fazer isso custa muito caro.

“Como uma candidatura pode chegar aos 
eleitores? Precisa de recursos de locomoção, 
cabos eleitorais, espaço na mídia, e tudo isso 
custa muito caro. Como a Justiça Eleitoral 
está batendo em cima, quem tem grana 
acaba subvertendo essa lógica contratando 
verdadeiros exércitos de pessoas para fazer 
a campanha. É muito difícil lutar contra o 
poder econômico. Temos uma política total-
mente financiada por empresários, mais de 
70% dos que conseguiram se eleger no Con-
gresso Nacional, por exemplo, são pessoas 

que representa alguma coisa ou mais alguém, 
sempre representa a si mesmo. Esse preço é 
pago na hora da eleição. Isso também faz com 
que o eleitor tenha sempre algum interesse 
individual na hora de decidir em quem votar. 

“Vota sempre pra melhorar a vida dele, 
não a vida da cidade, de uma categoria ou 
mesmo o segmento. Vota de forma indivi-
dual e favorece muito mais os que já detêm 
o poder econômico, em ironia, do que a si 
mesmo”, lembra João Edisom.

Os políticos descobriram isso há muito 
tempo. E reproduzem o ato, ainda que de 
maneira mais “coletiva” que os demais brasi-
leiros, pois estão sempre com um grupo sim. 
Dele, formado por ele a partir da família dele 
e agregados, com alguns pingados fora dali, 
algo muito pequeno. 

que receberam financiamento de empresas”, 
considera a professora Edna Sampaio. 

Trabalhadores, maioria da população do 
país, não reconhecem nem conseguem enxer-
gar nos candidatos uma identidade de classe, 
porque os que conseguem chegar à maioria 
da população são aqueles que têm recursos.

E há a cultura política vigente dentro 
e fora das instituições de que quem sabe 
resolver os problemas coletivos, dos es-
tados e gente que tem inteligência para 
estar nos espaços de poder são os ricos e 
majoritariamente brancos. Pretos e pobres 
são percebidos como pessoas que não estão 
nesses espaços simplesmente porque não 
têm competência, capacidade, para estar lá. 
“O dinheiro compra até a imagem que as pes-
soas fazem dos agentes políticos”, lamenta a 
professora da UFMT.

blico e pelo peso que representavam no re-
sultado das eleições. 

Vale lembrar que no folclore político de 
Mato Grosso há histórias e mais histórias de 
eleições decididas na apresentação de can-
tores e artistas em alta nos períodos eleito-
rais. “Hoje, o candidato pode reunir o pes-
soal para conversar, apresentar suas ideias, 
mas com a proibição de qualquer benefício 
ao eleitor (por exemplo, serviço de buffett, 
distribuição de canetas, chaveiros, camise-
tas etc.)”.

O controle de participação de candidatos 
em eventos públicos é estendido até às situ-
ações mais veladas, como apresentações em 
templos evangélicos. O convite a um candi-
dato deverá ser feito também a outros, para 
impedir o favorecimento de algum. “Se isso 
não for feito, caracteriza-se abuso de poder 
religioso”.

Aos candidatos está permitido distri-
buir santinhos, folders, comprar espaço na 
imprensa, pagar impulsionamento de posts 
em redes sociais, colocar no ar blogs, sites 
e páginas para debates e promover caminha-
das ou passeatas com regras de horário e de 
locais. O horário eleitoral gratuito terá 35 
dias, a partir de 31 deste mês.

O impacto nos gastos de campanha da 
mudança ainda não foi estimado, mas o dis-
curso de políticos que é o processo eleitoral 
no país passa por mudanças, com conver-
gência para a habilidade do político. Nes-
te ano, os candidatos ao governo em Mato 
Grosso têm se recusado a dar entrevistas 
antes do período oficial, apreensivos com a 
atuação da justiça. A informação repassada 
pelos partidos aos seus representantes é que 
eventuais multas vão ser quitadas com di-
nheiro vindo dos próprios bolsos destes. 

s decisões da Justiça Eleitoral que 
seguirão até o dia 20 de agosto 
devem influenciar no panora-
ma das eleições 2018. Um dos 

primeiros a sentir o peso do martelo do 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE) foi o se-
nador José Medeiros (Podemos), que ocupa 
a vaga deixada pelo atual governador de 
Mato Grosso, Pedro Taques. 

Por unanimidade – 7 votos a 0 –, o TRE 
cassou, na noite de terça-feira (31), o man-
dato do senador. 

O policial rodoviário José Medeiros 
demonstrou indignação com a decisão que 
tirou-lhe o mandato, mas reafirma que vai 
seguir em busca de uma candidatura futura. 

Em quase dois minutos de gravação de 
um vídeo divulgado em suas redes sociais, 
Medeiros contesta os pontos que levaram 
à decisão do juiz Ulisses Rabaneda e de 
outros quatro colegas de TRE. Ele chega a 
ironizar e encontra conexões entre o fato 
de as convenções de seu partido estarem 
marcadas para sábado (4) e o bater do 
martelo que tirou sua cadeira no Senado.

“Olha a coincidência. Primeiro fecha-

ram-se todas as portas para que o senador 
José Medeiros pudesse registrar candi-
datura. Perceberam que, mesmo assim, o 
senador José Medeiros sairia candidato, 
então vamos fazer o povo pensar que ele 
é bandido”, afirma.

“Eu nunca vi essa ata. Nunca passei 
perto dela. Isso é uma conversa fiada, uma 
mentira deslavada”, diz, logo no começo 
do vídeo repassado por sua assessoria de 
comunicação.

A decisão foi resultado de uma ação que 
contestava a diplomação de Medeiros como 
senador em razão de uma suposta fraude 
na ata  que da convenção que definiu os 
candidatos da chapa ao Senado em 2010. 
A chapa tinha Taques como candidato e 
Medeiros e Fiúza como primeiro e segundo 
suplentes. A suspeita é de que houve assi-
naturas falsas na ata modificada. Segundo 
o TRE, a decisão deverá ter efeito imediato 
e pode também tornar Medeiros inelegível. 

 A investigação no TRE-MT foi extinta 
em novembro de 2014, mas o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) reabriu o processo 
em 2016.

a

reVés da Justiça eleitoral muda perfil da campanha

lém de todos os problemas tra-
zidos pela não renovação dos 
representantes e da ausência 
de pautas voltadas ao bem-es-

tar social da maior parte da população, 
a necessidade de estar atrelado a uma 
fonte de grandes volumes de recursos traz 
experiências e lembranças ruins para os 
políticos de histórico de vida mais popular.

“Fui vereador por dois mandatos com 
campanhas muito modestas, praticamen-
te sem recursos, e consegui vencer duas 
eleições”, lembra o agora pré-candidato 
a deputado estadual Lúdio Cabral (PT).  
Acontece que quanto mais alto é o cargo, 
mais dinheiro é necessário para se eleger. 

Em termos simples: é muito mais caro 
eleger um deputado do que um vereador 
e quase o dobro eleger um federal, que 
por sua vez é mais barato que eleger um 
senador e se torna mais caro que todos 
esses se o assunto for eleger um governa-
dor – numa escala exponencial de dinheiro 
até chegar ao ápice, representado pela 
Presidência da República.

A influência do poder econômico foi 
muito forte, por exemplo, na eleição 
passada. Especialmente na disputa do go-
verno do Estado, da qual o próprio Lúdio 
participou e tem péssimas lembranças 
para além da derrota. 

“Perdemos pelo peso do poder econô-

mico, sem dúvida. Não faltavam recursos 
na minha campanha, mas eles tinham 
excesso de recursos”, lembra. “Mas tenho 
uma autocrítica que construí tendo como 
base as campanhas majoritárias que dis-
putei, para prefeito e depois governador. 
Foram campanhas que começaram muito 
modestas, dentro do nosso modelo coleti-
vo, participativo, mas em algum momento, 
em função das alianças, acabamos por 
conviver, em parte da campanha, com 
um modelo que adota formas de fazer 
campanha com práticas com as quais não 
concordamos”, faz o mea culpa.

Os exemplos visíveis dessas más 
práticas são o grande número de cabos 
eleitorais, a chuva de santinhos e placas 
que sujavam a cidade, o barulho constante 
trazido pela poluição sonora dos carros de 
som e trios elétricos.  “Isso, além do custo 
alto, massifica sim as campanhas, mas 
cria uma disparidade com quem não tem 
recurso para fazer”, reconhece.

Pra piorar, todos se lembram da expe-
riência recente de ódio vivo ao Partido 
dos Trabalhadores por causa da série de 
escândalos em torno das alianças e das 
várias denúncias de desvios de conduta 
e dinheiro. Ódio esse depois estendido 
a qualquer pessoa com discurso mais 
progressista e uma crise na militância de 
esquerda.

a
descrença faVorece perpetuação de nomes
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este ano, os candidatos terão 
R$ 2,6 bilhões à disposição 
para gastos em campanha, uma 
quantia considerada estratosfé-
rica por especialistas, mesmo 
com o tempo oficial de cam-

panha reduzido pela metade. O montante é 
composto pelo Fundo Partidário, criado em 
1965 pela Lei Orgânica dos Partidos Políti-
cos (LOPP), mais o Fundo Especial de Fi-
nanciamento, que entra em vigor neste ano. 
Uma vez mais, será uma eleição para quem 
tem dinheiro, em que dificilmente será eleito 
um candidato que não esteja ligado a algum 
grupo de alto poder econômico.

A maneira como a maior parte da popu-
lação não consegue eleger representantes de 
suas demandas para além das câmaras mu-
nicipais, onde um ou outro vereador é eleito 
por um grupo específico dentro de um bairro, 
mas nunca representa a comunidade inteira 
ou sequer a maioria daquele lugar, é um dos 
nós-górdios a impedir a ansiada renovação do 
modo de fazer política no país. Isso é o que 
apurou a reportagem do Circuito Mato Gros-
so em entrevistas com um juiz, um professor 
e cientista político e pré-candidatos nas elei-
ções 2018.

Todos admitem ou explicam ser virtual-
mente impossível eleger alguém sem uma 
soma considerável de recursos que em todas 
as eleições excede o que é declarado à justiça. 
O outro gargalo é como fazer para que esse 
cenário mude.

Para quem e aonde vai todo esse dinheiro? 
A distribuição, explica a Justiça Eleitoral, é 
feita dentre todos os partidos registrados no 
país, em proporções diferentes, conforme a 
participação de cada sigla nas casas legisla-
tivas. As siglas com mais eleitos em mandato 
recebem fatia maior, em tese, por causa da re-
presentatividade de eleitores deles na gestão 
pública.

Assim, 2% dos citados R$ 2,6 bilhões são 
distribuídos para todos os 35 partidos regis-
trados na Justiça Eleitoral; outros 35% dentre 
os partidos com ao menos um representante 
na Câmara Federal. 

E aqui aparece outro mecanismo de manu-
tenção desse status quo: 48%, a maior fatia é 
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DINHEIRO AOS MONTES

Poder econômico também comanda a representação política em MT
Interesse próprio é barreira contra eleição de independentes e menos endinheirados. Combater ou impedir o abuso é o grande desafio

Por Reinaldo Fernandes, Rodivaldo 
Ribeiro e Juliana Arini

distribuída proporcionalmente pela quantida-
de de eleitos na Câmara dos Deputados, obe-
decendo ao critério de titularidade. 

Neste ano, o PT, com 68 deputados em 
mandato, receberá a maior fatia; o MDB, an-
tigo PMDB, vem logo em seguida, com 65 
representantes; o PSDB tem 54; o PP, 38. O 
PSD fecha o ranking das cinco legendas com 
mais políticos na Câmara, num total de 36. 
No fim da tabela, aparecem PSDC (2), PTC 
(2), PT do B (2) e PSL e PRTB com apenas 
um representante cada.

Os partidos pequenos, com menos políti-
cos de carreira, recebem muito menos dinhei-
ro público na comparação com os grandes, 
recheados de nomes que vivem no e do Con-
gresso e nas e das assembleias legislativas há 
no mínimo 30 anos. Há pouca ou nenhuma 
renovação e o número de representantes fe-
mininas, de negros e índios, pobres ou não, 
é ínfimo.

Dos R$ 2,6 bilhões de dinheiro público 
gasto nas eleições 2018, todos os 15% restan-
tes desse bolo gigantesco serão distribuídos 

somente entre os partidos com representantes 
no Senado. 

O MDB leva vantagem nessa contagem por 
sua maior representação, constituída por 18 
membros. O PSDB vem em segundo, com 12; 
PT (9); PP (6); DEM (5); PSD (5); Podemos 
(5); PR (4); PSB (4); PR (4); PDT (3); PRB (2); 
PCdoB, PTB, PTC, PV e Rede têm um repre-
sentante cada.    

A transparência da circulação do dinheiro 
começa a turvar neste ponto. Ex-membro do 
pleno do TRE e especialista em propaganda 
eleitoral explica que a Justiça Eleitoral não 
consegue rastrear a distribuição dos recursos 
dentro dos partidos. 

“A distribuição desses valores dentro do 
partido é uma questão interna corporis. Diga-
mos que um partido tenha 2 milhões de reais 
e acha que algum candidato mereça ter 1 mi-
lhão e a outra metade seja dividida entre os de-
mais candidatos – nós não temos como decidir 
como este bolo deverá ser repartido, mas con-
seguimos saber o que foi distribuído para cada 
um”, explica o juiz Lídio Modesto da Silva, 

ex-membro do TRE, especialista no assunto e 
autor do livro Propaganda Eleitoral.

O sistema de fiscalização utilizado até aqui 
tinha baixa eficácia no rastreamento do dinhei-
ro gasto pelos candidatos, tanto que gerou, en-
tre os acompanhantes do sistema de regras elei-
torais, a pecha de “prestação de faz de conta”. 

Não era raro que essas prestações de contas 
feitas pelos candidatos estivessem com dados 
furados ou maquiados e alguns nem mesmo 
viam necessidade de informar à Justiça Elei-
toral quanto haviam torrado em suas campa-
nhas. Somente neste ano, o método ficará mais 
rígido e se conseguirá saber com mais proxi-
midade da realidade o que realmente acontece 
dentro de comitês eleitorais.

“A Justiça conseguirá rastrear se o dinhei-
ro que foi gasto por determinado candidato foi 
realmente o que ele recebeu. Antes, nós tínha-
mos somente uma estimativa do que era gasto, 
hoje vamos ter o real do que foi tramitado”.

Além de aumentar a fiscalização individual 
de cada candidato, a Justiça Eleitoral trabalha 
em cruzamento de dados da movimentação fi-

nanceira tanto dos doadores quanto do que é re-
gistrado pelo candidato junto aos tribunais elei-
torais com a colaboração da Receita Federal e 
dos bancos.

Lídio Modesto da Silva explica que a Justiça 
não consegue informar a estimativa de gastos de 
campanha porque todas as contas foram feitas 
em outro âmbito da gestão pública. Além disso, a 
definição do Fundo Especial de R$ 1,6 bilhão foi 
decidida na montagem da lei na Câmara Federal, 
mas avalia-se que a quantia é bem superior ao 
necessário para a realização de uma campanha 
politicamente apropriada.

“Nós não podemos estimar efetivamente o 
gasto de campanha porque nós temos somente 
gasto disposto em lei. Existe o sistema de pres-
tação de contas, existe o sistema de limitação de 
gastos e as ferramentas de uso social [aplicativos 
de denúncia], mas não temos como saber o que 
corre por fora. Temos um combate quanto a isso 

e vamos tentar impedir que ocorra”, admite. 

Busca por limites
A redução do tempo de campanha de 90 

para 45 dias pretende reduzir os gastos, mas 
outra mudança ao longo dos últimos anos 
também influencia no caixa de comitês e 
candidatos. Ferramentas de propaganda e 
publicidade eleitorais foram barradas pela 
Justiça. A começar pela quantidade ilimita-
da de militantes contratados para expor ban-
deiras, bandeirolas e placas com a imagem e 
o nome dos candidatos.

Conforme Lídio Modesto, ferramentas 
como showmício, bonecos, cavaletes, out-
doors, faixas, envelopamento de veículo, te-
lemarketing, trio elétrico e pintura de muros 
de residências ou comércios são itens que 
vêm sendo barrados ao longo das últimas 
eleições por poluição visual do espaço pú-

 poder econômico é tão de-
terminante na escolha dos re-
presentantes eletivos do país 
porque a noção de coletividade 

é ainda muito incipiente no brasileiro. 
Apesar de o voto de cada um ser um ato 
de efeito coletivo, cuja representatividade 
deveria residir na vontade de grupo, ao 
fim e ao cabo, é feita de maneira egoísta, 
baseada no interesse individual por gran-
de parte do eleitorado, explica o cientista 
político João Edisom.

“Eleição está ligada aos fatores classis-
tas, sindicatos, representantes de catego-
rias. Tem que haver uma causa. Acontece 
que nesse quesito o Brasil é muito fracio-
nado, tem em torno de 15 mil sindicatos, 
por exemplo. Se compararmos com outros 
países com a mesma população que a nos-
sa, há 50, no máximo 60 sindicatos. Isso 
evidencia esse fracionamento e faz com 
que o poder econômico se sobreponha aos 
fatores sociais. Por isso pessoas de grande 
poder aquisitivo ou ligadas a ele sempre 
levam vantagem nas eleições”. 

Ao longo dos tempos, criou-se uma cas-
ta elevada habitada por políticos vindos 
das classes altas que enriquecem ainda 
mais na política, mas a responsabilidade 
por isso é a estrutura por demais frag-
mentada do país. 

“Infelizmente, as campanhas eleitorais 
sempre sofreram muita influência do 
poder econômico e acaba que isso res-
tringe a representação que a população 
tem. As candidaturas mais vinculadas à 
população trabalhadora acabam tendo 
muita dificuldade para poder alcançar o 
conjunto da população e apresentar pro-
postas, programa, pautas e bandeiras de 
luta”, comenta o médico e pré-candidato 
a deputado estadual Lúdio Cabral (PT).

O brasileiro, por si só, é bastante 
egoísta. Sempre há uma causa individual 
muito maior do que quaisquer causas 
sociais. Dificilmente se encontra alguém 

o
Voto do brasileiro é motiVado por interesse indiVidual, lembra cientista político

Isso também faz as eleições serem muito 
caras, pois no fim das contas ninguém tem 
um nome em mente quando chega o tempo 
das eleições, o nome tem de ser levado ao co-
nhecimento público, tem de ser apresentado 
ao maior número de pessoas em pouquíssimo 
tempo. E fazer isso custa muito caro.

“Como uma candidatura pode chegar aos 
eleitores? Precisa de recursos de locomoção, 
cabos eleitorais, espaço na mídia, e tudo isso 
custa muito caro. Como a Justiça Eleitoral 
está batendo em cima, quem tem grana 
acaba subvertendo essa lógica contratando 
verdadeiros exércitos de pessoas para fazer 
a campanha. É muito difícil lutar contra o 
poder econômico. Temos uma política total-
mente financiada por empresários, mais de 
70% dos que conseguiram se eleger no Con-
gresso Nacional, por exemplo, são pessoas 

que representa alguma coisa ou mais alguém, 
sempre representa a si mesmo. Esse preço é 
pago na hora da eleição. Isso também faz com 
que o eleitor tenha sempre algum interesse 
individual na hora de decidir em quem votar. 

“Vota sempre pra melhorar a vida dele, 
não a vida da cidade, de uma categoria ou 
mesmo o segmento. Vota de forma indivi-
dual e favorece muito mais os que já detêm 
o poder econômico, em ironia, do que a si 
mesmo”, lembra João Edisom.

Os políticos descobriram isso há muito 
tempo. E reproduzem o ato, ainda que de 
maneira mais “coletiva” que os demais brasi-
leiros, pois estão sempre com um grupo sim. 
Dele, formado por ele a partir da família dele 
e agregados, com alguns pingados fora dali, 
algo muito pequeno. 

que receberam financiamento de empresas”, 
considera a professora Edna Sampaio. 

Trabalhadores, maioria da população do 
país, não reconhecem nem conseguem enxer-
gar nos candidatos uma identidade de classe, 
porque os que conseguem chegar à maioria 
da população são aqueles que têm recursos.

E há a cultura política vigente dentro 
e fora das instituições de que quem sabe 
resolver os problemas coletivos, dos es-
tados e gente que tem inteligência para 
estar nos espaços de poder são os ricos e 
majoritariamente brancos. Pretos e pobres 
são percebidos como pessoas que não estão 
nesses espaços simplesmente porque não 
têm competência, capacidade, para estar lá. 
“O dinheiro compra até a imagem que as pes-
soas fazem dos agentes políticos”, lamenta a 
professora da UFMT.

blico e pelo peso que representavam no re-
sultado das eleições. 

Vale lembrar que no folclore político de 
Mato Grosso há histórias e mais histórias de 
eleições decididas na apresentação de can-
tores e artistas em alta nos períodos eleito-
rais. “Hoje, o candidato pode reunir o pes-
soal para conversar, apresentar suas ideias, 
mas com a proibição de qualquer benefício 
ao eleitor (por exemplo, serviço de buffett, 
distribuição de canetas, chaveiros, camise-
tas etc.)”.

O controle de participação de candidatos 
em eventos públicos é estendido até às situ-
ações mais veladas, como apresentações em 
templos evangélicos. O convite a um candi-
dato deverá ser feito também a outros, para 
impedir o favorecimento de algum. “Se isso 
não for feito, caracteriza-se abuso de poder 
religioso”.

Aos candidatos está permitido distri-
buir santinhos, folders, comprar espaço na 
imprensa, pagar impulsionamento de posts 
em redes sociais, colocar no ar blogs, sites 
e páginas para debates e promover caminha-
das ou passeatas com regras de horário e de 
locais. O horário eleitoral gratuito terá 35 
dias, a partir de 31 deste mês.

O impacto nos gastos de campanha da 
mudança ainda não foi estimado, mas o dis-
curso de políticos que é o processo eleitoral 
no país passa por mudanças, com conver-
gência para a habilidade do político. Nes-
te ano, os candidatos ao governo em Mato 
Grosso têm se recusado a dar entrevistas 
antes do período oficial, apreensivos com a 
atuação da justiça. A informação repassada 
pelos partidos aos seus representantes é que 
eventuais multas vão ser quitadas com di-
nheiro vindo dos próprios bolsos destes. 

s decisões da Justiça Eleitoral que 
seguirão até o dia 20 de agosto 
devem influenciar no panora-
ma das eleições 2018. Um dos 

primeiros a sentir o peso do martelo do 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE) foi o se-
nador José Medeiros (Podemos), que ocupa 
a vaga deixada pelo atual governador de 
Mato Grosso, Pedro Taques. 

Por unanimidade – 7 votos a 0 –, o TRE 
cassou, na noite de terça-feira (31), o man-
dato do senador. 

O policial rodoviário José Medeiros 
demonstrou indignação com a decisão que 
tirou-lhe o mandato, mas reafirma que vai 
seguir em busca de uma candidatura futura. 

Em quase dois minutos de gravação de 
um vídeo divulgado em suas redes sociais, 
Medeiros contesta os pontos que levaram 
à decisão do juiz Ulisses Rabaneda e de 
outros quatro colegas de TRE. Ele chega a 
ironizar e encontra conexões entre o fato 
de as convenções de seu partido estarem 
marcadas para sábado (4) e o bater do 
martelo que tirou sua cadeira no Senado.

“Olha a coincidência. Primeiro fecha-

ram-se todas as portas para que o senador 
José Medeiros pudesse registrar candi-
datura. Perceberam que, mesmo assim, o 
senador José Medeiros sairia candidato, 
então vamos fazer o povo pensar que ele 
é bandido”, afirma.

“Eu nunca vi essa ata. Nunca passei 
perto dela. Isso é uma conversa fiada, uma 
mentira deslavada”, diz, logo no começo 
do vídeo repassado por sua assessoria de 
comunicação.

A decisão foi resultado de uma ação que 
contestava a diplomação de Medeiros como 
senador em razão de uma suposta fraude 
na ata  que da convenção que definiu os 
candidatos da chapa ao Senado em 2010. 
A chapa tinha Taques como candidato e 
Medeiros e Fiúza como primeiro e segundo 
suplentes. A suspeita é de que houve assi-
naturas falsas na ata modificada. Segundo 
o TRE, a decisão deverá ter efeito imediato 
e pode também tornar Medeiros inelegível. 

 A investigação no TRE-MT foi extinta 
em novembro de 2014, mas o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) reabriu o processo 
em 2016.

a

reVés da Justiça eleitoral muda perfil da campanha

lém de todos os problemas tra-
zidos pela não renovação dos 
representantes e da ausência 
de pautas voltadas ao bem-es-

tar social da maior parte da população, 
a necessidade de estar atrelado a uma 
fonte de grandes volumes de recursos traz 
experiências e lembranças ruins para os 
políticos de histórico de vida mais popular.

“Fui vereador por dois mandatos com 
campanhas muito modestas, praticamen-
te sem recursos, e consegui vencer duas 
eleições”, lembra o agora pré-candidato 
a deputado estadual Lúdio Cabral (PT).  
Acontece que quanto mais alto é o cargo, 
mais dinheiro é necessário para se eleger. 

Em termos simples: é muito mais caro 
eleger um deputado do que um vereador 
e quase o dobro eleger um federal, que 
por sua vez é mais barato que eleger um 
senador e se torna mais caro que todos 
esses se o assunto for eleger um governa-
dor – numa escala exponencial de dinheiro 
até chegar ao ápice, representado pela 
Presidência da República.

A influência do poder econômico foi 
muito forte, por exemplo, na eleição 
passada. Especialmente na disputa do go-
verno do Estado, da qual o próprio Lúdio 
participou e tem péssimas lembranças 
para além da derrota. 

“Perdemos pelo peso do poder econô-

mico, sem dúvida. Não faltavam recursos 
na minha campanha, mas eles tinham 
excesso de recursos”, lembra. “Mas tenho 
uma autocrítica que construí tendo como 
base as campanhas majoritárias que dis-
putei, para prefeito e depois governador. 
Foram campanhas que começaram muito 
modestas, dentro do nosso modelo coleti-
vo, participativo, mas em algum momento, 
em função das alianças, acabamos por 
conviver, em parte da campanha, com 
um modelo que adota formas de fazer 
campanha com práticas com as quais não 
concordamos”, faz o mea culpa.

Os exemplos visíveis dessas más 
práticas são o grande número de cabos 
eleitorais, a chuva de santinhos e placas 
que sujavam a cidade, o barulho constante 
trazido pela poluição sonora dos carros de 
som e trios elétricos.  “Isso, além do custo 
alto, massifica sim as campanhas, mas 
cria uma disparidade com quem não tem 
recurso para fazer”, reconhece.

Pra piorar, todos se lembram da expe-
riência recente de ódio vivo ao Partido 
dos Trabalhadores por causa da série de 
escândalos em torno das alianças e das 
várias denúncias de desvios de conduta 
e dinheiro. Ódio esse depois estendido 
a qualquer pessoa com discurso mais 
progressista e uma crise na militância de 
esquerda.

a
descrença faVorece perpetuação de nomes



 CIDADES PG 6
www.circuitomt.com.br

CIRCUITOMATOGROSSO
CUIABÁ, 2 A 8 DE AGOSTO DE 2018

idadãos do interior de Mato Gros-
so estão cada vez mais expostos 
a altas doses de agrotóxicos, se-
gundo pesquisas recentes. Eles 
convivem, mesmo que indireta-
mente, com defensivos químicos 

que podem trazer sérios riscos à saúde, alerta 
pesquisador.

“Mato Grosso é um dos que mais conso-
mem agrotóxicos no país. E aí vai ter um nível 
de exposição muito maior”, diz o pesquisador 
Wanderlei Pignati, da Universidade Fe deral de 
Mato Grosso (UFMT) e consultor técnico do 
Ministério Público do Trabalho (MPT).

há mais de uma década, ele e outros estu-
diosos da UFMT investigam o grau de conta-
minação de agrotóxicos em cidades do interior. 
Os estudos são coordenados pelo Núcleo de 
Estudos Ambientais e de Saúde do Trabalhador 
(NEAST), do Instituto de Saúde Coletiva da 
UFMT. Os cientistas têm se esforçado para re-
velar como se dá a contaminação do agrotóxico 
no meio ambiente e nas pessoas.

Em Lucas do Rio Verde e Campo Verde, os 
pesquisadores conseguiram identificar resíduos 
de agrotóxicos na terra, no ar e nas águas das ci-
dades – tanto nos rios da região quanto na chu-
va. Eles encontraram também as substâncias 
químicas na urina e no sangue de trabalhadores 
rurais e de professores das escolas do interior. 
Os defensivos chegaram até a ser achados no 
leite materno das mães desses três municípios.

Estudos mostram ainda que os municípios 
próximos à Bacia do Rio Juruena estão expos-
tos a altas doses de agrotóxicos. Segundo uma 
pesquisa publicada nas últimas semanas, cada 
habitante de Campo Novo de Parecis esteve 
exposto a 208 litros em 2014 (29 vezes acima 
da média nacional). Em Sapezal, o número é 
de 351,5 litros por indivíduo (50 vezes acima 
da média). E em Campos de Júlio foi estimada 
uma assustadora imposição de 598 litros por 
habitante (85 vezes acima da média).

Em Primavera do Leste, a human Rights 
Watch, um órgão de ativistas na defesa dos di-
reitos humanos ao redor do mundo e vincula-
do à Organização das Nações Unidas (ONU), 
denunciou que agrotóxicos eram despejados a 
pouquíssimos metros de uma escola rural. O re-
latório, divulgado na última semana, reportou 
que as salas de aula, com estudantes entre 15 e 

Por Allan Pereira

AGROTÓxICOS

MT tem até 351 litros por habitante 
Defensivos chegaram até a ser achados no leite materno das mães e em algumas cidades a média de exposição por habitante está 
80 vezes acima dos índices nacionais

C

16 anos no período da manhã e adultos à noite, 
estão a aproximadamente 15 metros das plan-
tações. Uma aluna chegou a relatar que sofreu 
uma intoxicação e vomitou várias vezes por 
causa do convívio com os venenos.

Já em Mato Grosso como um todo, há cor-
relações estatísticas de intoxicações agudas 
(dores de cabeça, enjoos, desmaios, vômitos, 
alergias, entre outros), incidência de má-forma-
ção em fetos e mortalidade por câncer infanto-
juvenil pelo uso e exposição constante a agro-
tóxicos. Os maiores casos estão concentrados 
no centro e no sul do Estado. Justamente nos 
lugares em que mais se usam a terra e mais se 
usam os agrotóxicos. A pesquisa é de outubro 
de 2017.

Segundo Wanderlei Pignati, os números de 
intoxicação aguda podem ser muito maiores 
que a pesquisa mostra. Isto porque a pessoa in-
toxicada pode não procurar um médico nesses 
casos e se automedica, ou não é diagnostica-
da por casos de intoxicação quando busca um 
serviço de saúde.  Ele vem estudando há mais 
de uma década a aplicação de agrotóxicos no 
Estado.

“A intoxicação aguda é a ponta do iceberg. 
Ela teria que ser a maioria. Só que a notificação 
é muito pequena. A cada 1 notificado, você tem 
50 não notificados”, aponta.

A ONU também confirma que “não há da-
dos confiáveis do governo sobre quantas pes-
soas no Brasil sofrem intoxicação por agrotó-
xicos” e que até os próprios números oficiais 
existentes podem subestimar “a gravidade do 
problema”.

O próprio Ministério da Saúde também re-
conhece que a subnotificação – quando não há 
registros oficiais de casos, mas se sabe que ela é 
muito maior que os dados revelam – é uma preo-
cupação e que o “baixo acesso à informação por 
parte de trabalhadores e demais populações ex-
postas” resulta “em um cenário de invisibilida-
de do problema”, conforme expõe no Relatório 
Nacional de Vigilância de Saúde de Populações 
Expostas a Agrotóxico publicado neste ano.

Além da questão da subnotificação, ainda 
segundo a ONU, as pessoas expostas a agro-
tóxicos frequentemente estão em comunidades 
pobres, enquanto os vizinhos são proprietários 
de grandes fazendas, ricos e politicamente po-
derosos e que podem usar esse poder para aba-
far os casos ou silenciar os mais fracos.

Os que defendem o agrotóxico o veem como 
a única alternativa para eliminar as pragas, já 
que não existe recurso humano ou tecnológico 
que dê conta de eliminá-las das plantações de 
milhares de hectares.

As pragas são organismos biológicos que 
trazem danos às plantações, como ervas dani-
nhas, insetos, fungos e doenças. Essas semen-
tes são geneticamente modificadas para resistir 
a estes defensivos químicos.

Segundo a pesquisa do professor Pignati, 
o Brasil plantou 71,2 milhões de hectares em 
2016 e usou aproximadamente 900 milhões de 
litros de agrotóxicos. A soja foi a cultura que 
predominou em todo o país, com 42% da área 
plantada. E 63% desses defensivos químicos 

foram usados para este tipo de plantação.
Já Mato Grosso plantou 13,9 milhões de 

hectares e consumiu 207 milhões de litros de 
agrotóxicos no mesmo ano. O estado figurou 
como o primeiro no ranking dos maiores pro-
dutores nacionais. Dos dez municípios que 
mais consumiram defensivos agrícolas no país, 
sete são de Mato Grosso (veja a lista abaixo).

E é também nesses mesmos municípios que 
são observados os maiores casos de intoxicação 
aguda, má-formação de fetos, cânceres, entre 
outros problemas de saúde.

Comparada com os demais estados, a ex-
posição de agrotóxico por habitante é muito 
maior. É estimado que cada mato-grossense 
estejam expostos a, pelo menos, 68,44 litros de 
defensivos em 2016.

A segunda colocada, Paraná, por exemplo, 
possui um nível de exposição mais distribuí-
do. Em 2016, o estado plantou 10,2 milhões de 
hectares e usou 135 milhões de litros de agro-
tóxicos. A exposição é estimada em 12,97 de 
litros por habitante.

O glifosato foi (e é ainda até os dias de hoje) 
o agrotóxico mais usado por produtores rurais 
nas lavouras de soja. Ele é usado para combater 
ervas daninhas e outras plantas que podem pre-
judicar as plantações. A substância no Brasil é 
conhecida como Mato-mato, a marca mais po-
pular é o Roundup da Monsanto.

O herbicida é objeto de estudos científicos 
por controvérsias sobre seu caráter cancerígeno 
e outros malefícios à saúde humana. Com aná-
lises em ratos, pesquisadores franceses identi-
ficaram que as fêmeas desenvolveram grandes 
tumores mamários. E os machos chegaram a 
desenvolver câncer 20 meses mais cedo.

A Anvisa ainda não é capaz de reconhecer 
o glifosato no meio ambiente ou nos alimentos. 
O órgão reconhece a sua própria limitação. Em 
relatório, o fiscalizador disse que não consegue 
analisá-los, pois eles exigem métodos diferen-
tes dos que são aplicados em outras substâncias.

Mais pesquisas estão sendo desenvolvidas 
para investigar possíveis intoxicações ou con-
taminações por agrotóxico em habitantes de 
municípios do interior mato-grossense. Atual-
mente, o professor Pignati e outros professores, 
pesquisadores e alunos (da graduação ao dou-
torado) desenvolvem três projetos de pesquisa 
para apurar o assunto. Mais resultados podem 
sair nas próximas semanas.
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“PL do veneno”

o setor do agronegócio. eles argumentam que 
o processo de avaliação e liberação dos agro-
tóxicos é muito caro e demorado. isto porque 
os pareceres podem demorar anos para liberar 
um produto, pois os impactos só são realmente 
mensurados ao longo do tempo.

Já os críticos dizem que as novas leis pode-
riam facilitar o acesso e o uso de agrotóxicos. a 
quantidade de herbicidas e inseticidas poderia 
ser encontrada em maiores quantidades nos 
alimentos, argumentam. isto poderia levar a 
mais problemas de saúde, como câncer, infer-
tilidade, entre outros.

o projeto de lei recebeu 18 votos a favor 
e 9 contra na Comissão especial da Câmara. 
Quatro deputados de Mato grosso, adilton 
Sachetti (prB), Nilson leitão (pSdB), Fabio 
garcia (deM) e victório galli (pSl) são a favor 
da proposta. 

ambientalistas e entidades médicas criti-
cam duramente o projeto. ibama, anvisa, oNu, 
Fundação oswaldo Cruz, instituto Nacional de 
Câncer e Ministério público Federal e outras 
centenas de organizações e entidades são con-
tra e expressam preocupação caso o projeto 
seja aprovado.

Com a aprovação da comissão, o projeto de 
lei está pronto para a plenária dos deputados. 
Caso receba aprovação da maioria, o caso pode 
subir para o Senado Federal. lá, ele vai ser 
analisado por outras comissões e por todos 
os parlamentares da Casa. a palavra final é 
do presidente da república.

s leis que definem o uso de agrotóxi-
cos no país podem ser modificadas. 
a nova proposta pretende alterar 
os critérios de aprovação, a forma 

como são feitas as análises de risco e até a 
substituição de nomes de produtos. o projeto 
de lei 6.299/2002 está em vias de ser votada 
na plenária da Câmara dos deputados. os crí-
ticos chamam a proposta de “pl do veneno”.

Segundo a oNu, a pressão política pode en-
fraquecer ainda mais a regulação de liberação 
de agrotóxicos no país.

atualmente, a anvisa, o ibama e o Mi-
nistério da agricultura são responsáveis por 
autorizar um novo agrotóxico. os três órgãos 
precisam emitir um parecer favorável para que 
o produto seja registrado. Caso receba um de 
posição contrária, o defensivo pode demorar 
anos até ser liberado.

Cada órgão tem o seu papel para liberar 
uma nova substância no mercado agrícola 
brasileiro. a anvisa avalia possíveis riscos 
humanos dos agrotóxicos. o ibama determina 
possíveis impactos ao meio ambiente. Já o 
Ministério analisa o desempenho agronômico 
e registra o produto.

o projeto de lei em questão foi proposto 
pelo atual ministro Blairo Maggi (pp) em 2002. 
Contudo, o caso foi retomado nos últimos anos 
pelos parlamentares federais e aprovado pela 
Comissão especial da Câmara dos deputados 
em junho de 2018.

Na prática, as liberações de novos agro-
tóxicos ficarão coordenadas somente pelo 
Ministério da agricultura. o projeto de lei 
quer mudar também o nome dos produtos 
para “defensivos agrícolas” ou “produtos fi-
tossanitários”. a nova proposta facilita ainda 
a burocracia para liberação de substâncias 
químicas idênticas ou similares às que já cir-
culam no mercado.

os agrotóxicos só seriam proibidos caso as 
substâncias apresentassem um risco inaceitá-
vel para humanos.

os defensores do projeto apontam que a 
mudança é uma modernização necessária para 

A
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rquitetos de diferentes estados bra-
sileiros lançaram seu apoio ao agen-
te de fiscalização do conselheiro de 
Arquitetura e Urbanismo de Mato 
Grosso (CAU-MT) Wallace Fonse-
ca Ferreira Leite. O fiscal foi vítima 

de uma agressão cometida pelo conselheiro do 
CAU-MT José da Costa Marques, na autarquia 
onde trabalha. Em vídeos, Marques aparece 
discutindo e derrubando materiais das mãos do 
profissional.
A carta foi assinada pela Associação dos Agentes 
Fiscais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do país e enviada ao Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU-BR) no dia 31 de 
julho. 

A nota repudia a suposta agressão praticada 
pelo conselheiro Costa Marques contra o agen-
te. Segundo a carta, a atitude de agressão física e 
verbal praticada foi descabida, desproporcional e 
inaceitável. Para a associação, o conselheiro teria 
quebrado também uma série de artigos do código 
de ética do CAU-BR.

Os arquitetos pediram que fosse realizada 
uma intervenção imediata junto ao CAU de Mato 
Grosso para reintegrar o fiscal Wallace as suas 
funções e ao posicionamento “quanto à atitude 
descabida” tomada pelo presidente e conselhei-
ros diretores da autarquia em “represália ao agen-
te de fiscalização”. Eles pontuaram ainda que a 
carta se constitui denúncia formal contra José 
da Costa Marques e pediram também a devida 
averiguação dos fatos por parte da Comissão de 
Exercício Disciplinas do CAU-BR.

CORRUPÇãO 
José da Costa Marques também é conhecido 

de outras searas. Ele é delator de um esquema 
de corrupção no estado. A sua colaboração com a 
Justiça permitiu a deflagração da segunda fase da 
Operação Sodoma em 2016. Porém, os proces-
sos contra ele ainda tramitam na Vara Criminal 
de Cuiabá.

Na última semana, o Circuito Mato Gros-
so recebeu vídeos com a agressão ao agente que 

Por Allan Pereira

SUPOSTA AGRESSãO 

Fiscal do CAU denuncia conselheiro 
Em vídeos, conselheiro aparece discutindo e derrubando materiais das mãos do fiscal, na autarquia onde ambos trabalham

A
apurava uma denúncia sobre suposta irregulari-
dade em uma reforma na futura sede da própria 
autarquia. 

Nos dois vídeos, é possível perceber o mo-
mento em que José (de camiseta preta e óculos 
escuros) derruba os materiais da mão do agente 
Wallace (de camiseta vermelha). As pessoas em 
volta ficam assustadas com a discussão e passam 
a acompanhar o ocorrido. Segundo o relato da 
vítima, ele recebeu uma denúncia sobre supostas 
irregularidades em uma obra para a futura sede 
do CAU-MT. As reformas para o Conselho te-
riam começado antes mesmo da emissão de do-
cumentos, alvarás da Prefeitura e até mesmo de 
papéis que são exigidos pelo próprio Conselho. 
O imóvel ocupa todo um andar do edifício xingu 
Businnes, localizado na Avenida São Sebastião, 
em Cuiabá.

O imóvel foi conquistado por meio de uma li-
citação para abrigar a nova sede do CAU-MT. A 
homologação do certame se deu em junho deste 
ano, conforme indica a página publicada no Di-
ário Oficial da União. O preço global a ser pago 
é de R$ 1,7 milhão por ano. As agressões teriam 
acontecido quando Wallace estava no saguão do 
edifício. O agente da autarquia conversava com 
um funcionário do prédio enquanto o conselheiro 
José chegava pelo saguão.

Ele cumprimentou o trabalhador e, em segui-
da, perguntou rispidamente ao agente do conse-
lho: “o que você está fazendo aqui? Encontrou 
alguma coisa errada lá?”. O agente preferiu não 
prestar informações.

O conselheiro reagiu então furiosamente e 
golpeou os materiais que ele carregava – uma 
prancheta com formulários e um tablet. O conse-
lheiro então se afastou e foi conversar com o pes-
soal da recepção. O agente buscou fazer registros 
fotográficos com seu celular do ocorrido, enquan-
to o porteiro recolhia os objetos caídos no chão. 
Instantes depois, ele voltou e derrubou o celular 
do agente no chão e se afastou outra vez. Enquan-
to Wallace pegava o aparelho caído, ele retornou 
e derrubou o telefone com um golpe ainda mais 
forte. O objeto chegou a cair a alguns metros da 
distância.

Entre os comentários ditos ao agente e que 

ficaram na sua mente 
momentos depois, o con-
selheiro teria dito: “o que 
você veio fazer aqui?”; 
“você encontrou algo de 
errado lá (na obra)?”; 
“não era pra você estar 
aqui, vagabundo”; “você 
não sabe que eu sou o res-
ponsável por essa obra?” 
e “estou trabalhando de 
graça pro CAU aqui”.

“[Me] vi exposto a 
uma situação humilhante 
em que foram proferidos 
vários xingamentos”, dis-
se Wallace. Ele registrou 
boletim de ocorrência na Polícia Civil. 

SuSPEnSão PoR inSuBoRDinAção
No dia seguinte, Wallace foi surpreendido 

com uma suspensão de quatro dias por insubor-
dinação. O motivo? O agente e arquiteto não te-
ria solicitado permissão para fiscalizar o local de 
obra da própria autarquia.

Para Wallace, o ato se configura em “pura 
represália e perseguição”. A suspeita é que os 
conselheiros não querem... Ele pontuou que os 
fiscais “não comunicam os proprietários da obra 
para evitar que estes pratiquem atos que pode-
riam frustrar o objetivo da ação”.

Além disso, a Portaria Ordinária CAU-MT nº 
08 estabeleceu autonomia ao agente de fiscaliza-
ção para realizar atos fiscalizatórios no âmbito do 
Estado de Mato Grosso.

Wallace também foi alvo de um processo 
administrativo. O caso seria discutido em uma 
reunião extraordinária que seria realizada no dia 
23 de julho. O agente temia que o encontro para 
julgar a ação culminasse em sua demissão.

Por isso, ele entrou com um pedido na Justiça 
do Trabalho. Ele queria uma liminar para que a 
reunião e a suspensão fossem canceladas.

O pedido foi deferido pela juíza Leda Borges 
de Lima. Ela determinou que o processo fosse 
retirado da pauta da reunião extraordinária de 
conselheiros. Caso não cumprissem, o CAU-MT 

seria obrigado a pagar uma multa de R$ 50 mil 
que seriam revertidos ao prejudicado que, no 
caso, seria Wallace. A magistrada também sus-
pendeu que o processo fosse apreciado até que 
ela julgasse o mérito da ação. Caso também não 
cumprissem essa decisão, a autarquia deveria 
pagar uma multa de R$ 1 mil diários, que tam-
bém seriam revertidos ao agente.

Contudo, ela negou cancelar a suspensão 
por não haver provas nos autos de tal fato. Se 
esta alegação for comprovada futuramente, a 
juíza poderá implicar penalidades cabíveis à 
autarquia.

OUTRO LADO
Procurado pelo Circuito Mato Grosso, o 

CAU-BR disse que o CAU de Mato Grosso é 
uma autarquia federal independente e não cabe 
a eles se pronunciarem a respeito dos temas afe-
tos ao Conselho. A redação também procurou o 
CAU-MT. Por meio da assessoria, a autarquia 
disse que a situação está sendo averiguada. O 
conselheiro Costa Marques também preferiu não 
se manifestar à imprensa. Contudo, Costa Mar-
ques negou que agrediu fisicamente Wallace. A 
defesa foi feita em um encontro que reuniu todos 
os conselheiros da autarquia no sábado, dia 28 
do mês passado. 

Na ocasião, ele respondia a um ato de apoio 
que arquitetos do estado davam ao colega.

ervidores do Sine (Sistema Nacio-
nal de Emprego) de Mato Grosso 
afirmam que o fechamento da uni-
dade da Matriz em 10 de agosto 
irá comprometer o atendimento à 
população. Segundo um manifesto 

enviado à imprensa pelos servidores, quase 500 
pessoas ficarão sem atendimento por dia, com 
um acúmulo de quase 10 mil mato-grossenses 
ao mês.

A unidade atende serviços de habilitação de 
seguro-desemprego, emissão e entrega de car-
teira de trabalho, captação e administração de 
vagas, monitoramento e treinamento das unida-
des do Sine do Estado, participação em projetos 
sociais, orientação profissional e atendimento 
psicossocial destinados ao público vulnerável, 
jovens, aprendizes e pessoas com deficiência, 
bem como oficinas, realizadas por psicólogos e 
assistentes sociais. 

A unidade também era responsável pela 
emissão de carteira de trabalho e arquivo de 
documentos. Com 48 servidores efetivos e 35 
terceirizados, a unidade seria a única da capital 
que reúne todos os serviços do Sine capacitada 
para atender empresas e também fazer a presta-

Da redação

ATENDIMENTOS EM xEQUE

Sine-MT ficará sem a 
unidade da Matriz
Servidores da unidade enviaram carta de protesto denunciando que o fechamento 
da unidade irá comprometer o atendimento a quase 10 mil pessoas/mês

S
ção do serviço psicossocial. 

Segundo o manifesto, a justificativa da Se-
cretaria de Estado Trabalho e Assistência So-
cial (Setas) para o fechamento da unidade seria 
falta de recursos. Porém, os servidores questio-
nam que no dia 25 de julho a mesma unidade 
teria recebido repasse de R$ 2,7 milhões. 

Em nota da assessoria de imprensa, o go-
verno do Estado afirmou que o fechamento do 
Sine Matriz será temporário e que irá remanejar 
todo o atendimento realizado na unidade para o 
Ganha Tempo. 

Confira a nota: 
O governo do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio da Secretaria de Estado de Traba-
lho e Assistência Social (Setas-MT), informa 
que o prédio atual do Sistema Nacional de 
Emprego (Sine) Matriz passará por obras. A 
reforma do prédio, localizado no bairro Ban-
deirantes, em Cuiabá, é necessária devido a 
problemas estruturais que estão colocando em 
risco a segurança da população. No dia 10 de 
agosto está prevista a paralisação das ativi-
dades externas para início das intervenções.

A Setas ressalta que o Sine Matriz estará 
fechado provisoriamente, mas os serviços ofe-
recidos naquele local serão reordenados e o 
atendimento à população será feito nos postos 
do Ganha Tempo CPA e Ipiranga.
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batalha judicial pelos 11.273 hec-
tares do quilombo de Mata Cava-
lo ultrapassa gerações e coloca 
em lados opostos fazendeiros e 
descendentes de escravos alfor-
riados e cativos que ocupam o 

pedaço de terra desde o início da colonização 
em Mato Grosso e vivem na região até os dias 
atuais.

Localizado onde hoje é o município de 
Nossa Senhora do Livramento, lá há pelo 
menos seis comunidades distintas, com cer-
tas divisões ideológicas e territoriais. Devido 
a essas, aliás, é que nasceu a nomeação atu-
al, de Mata Cavalo de Baixo e Mata Cavalo 
de Cima, ambas derivadas da Sesmaria Boa 
Vida. Lugar que, há 166 anos, desde pelo me-
nos 1850, era de propriedade de Ricardo José 
Alves Bastos e Ana da Silva Tavares.

É uma região cobiçada desde as primeiras 
bandeiras paulistas, comandadas então por 
Paschoal Moreira Cabral, que designou a Fer-

Rodivaldo Ribeiro 

QUILOMBOLAS EM MT

Disputa atravessa gerações e chega a 135 anos
Região onde hoje estão Nossa Senhora do Livramento e o quilombo de Mata Cavalo pertenciam a uma sesmaria, a Boa Vida

A
não Dias Paes a garantia de posse da região 
naqueles tempos sob domínio dos índios co-
xiponés; embora quem acabasse por requerer 
ao capitão-general de Mato Grosso, D. Anto-
nio Rolim de Moura, a propriedade de uma 
sesmaria localizada entre três córregos mais 
tarde denominados Estiva, Mata Cavalo e 
Mutuca, fosse José Paes Falcão, filho de Fer-
não Dias Paes.

Mas tudo começa a se complicar mesmo 
na volta ao século 19, no momento em que, no 
testamento aberto de Ricardo José Alves Bas-
tos, ele coloca uma cláusula de libertação de 
seus 38 escravos depois que sua esposa Ana 
morresse.

Esse ato foi complementado pela própria 
D. Ana com a doação de sua Sesmaria Boa 
Vida a esses mesmos escravos via documen-
to lavrado em um cartório em 1883. Decisão 
polêmica para aqueles anos, pois a escravidão 
oficialmente só terminou cinco anos mais tar-
de e a mentalidade dos antigos proprietários 
de gente não se transformou tão rápido quanto 
as letras da lei.

Assim, os demais proprietários rurais da-

quele tempo, a porção considerada elite do Es-
tado, não aceitavam que suas antigas proprie-
dades vivas fossem donas de porções de terra.

Desde então, todas as artimanhas legais 
– como o sumiço de documentos – e ilegais 
passaram a ser utilizadas, como espancamen-
tos, ameaças e execuções de parentes ou dos 
proprietários em si. O ateamento de fogo nas 
residências com pessoas dentro também fazia 
parte das ações.

“O livro nº 49 do Tabelionato de Notas de 
Livramento, que continha as anotações jurí-
dicas legitimando a doação feita aos escravos 
cativos e também libertos de D. Ana, desapa-
receu de forma misteriosa. Curiosamente, a 
referida senhora é descendente das famílias 

da oligarquia dominante na região, que falsifi-
caram todo tipo de documentos para suprimir 
quaisquer direitos de posse da terra por parte 
dos negros da Sesmaria Boa Vida”, escreveu 
o historiador Silvânio Paulo de Barcelos, em 
seu trabalho de pós-graduação pela Universi-
dade Federal de Mato Grosso “O Quilombo 
Mata Cavalo: Territorialidade Negra no Mun-
do Globalizado”, e reproduzido aqui em sua 
versão publicada na revista África e Africani-
dades em maio de 2010.

A peleja pelas propriedades, que em con-
junto tomam cerca de seis quilômetros de 
largura por doze de comprimento, nas proxi-
midades de Nossa Senhora do Livramento e 
Poconé, segue quente nos dias de hoje.
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omo se faz para celebrar o ani-
versário do homem mais velho 
do mundo? Na resposta pode-
ria caber o próprio mundo, nós 
todos, as histórias de cada um 
e muitas outras. Nenhuma se-

ria satisfatória. Eu passei mais de um mês 
tentando jeitos de definir como se faz isso. 
Em vão. Por sorte, a família de Seu Antônio 
Benedito da Conceição sabia muito bem. E 
eles foram pelo simples: um banquete, muita 
dança, festa, alegria, alguns tragos de bebida 
forte, muita cerveja. Tudo como manda a tra-
dição, no primeiro fim de semana após o 12 
de junho, data do nascimento dele, em 1905.

“Não havia como ser diferente, quem 
é que faz 113 anos no mundo?”, pergunta 
D. Sebastiana, 65, uma das centenas de so-
brinhas-netas de seu Antônio Benedito da 
Conceição, conhecido no mundo inteiro, no 
entanto, apenas como Antônio Mulato. Dife-
rentemente da primeira entrevista feita com 
ele, por ocasião dos seus 111 anos, ele não 
tem mais forças para envergonhar o repórter 
71 anos mais jovem, ao se atirar ao chão e 
fazer cinco, seis flexões de braço.

A saúde frágil o impede, o mal de Parkin-
son piorou muito e o impede até mesmo de 
completar o talvez mais emblemático gesto 
feito por ele naquela ocasião – o brinde com 
um daqueles copos clássicos de dose. Na pri-
meira vez, uma pinga; desta, vinho.

Com a voz baixa e a audição bastante pre-
judicada, ele se recusa à rendição e consegue, 
de maneira ainda mais impressionante que o 
flexionar-se, formular raciocínios e frases. A 
visão, me conta, piorou muito nos últimos 
dois anos. Após algum tempo, conseguiu 
lembrar-se de mim. Emocionado, me aproxi-
mo e ele convida para a festa, “mas vai ser só 
amanhã”, me adverte.

Eu rio, ele também. Aperto-lhe as mãos 
trêmulas e ele já emenda: “toma um trago co-

Rodivaldo Ribeiro 

ANTÔNIO MULATO

homenagem ao homem mais velho do mundo
Preparativos e a celebração dos 113 anos de Antônio Mulato duraram dois dias inteiros no Quilombo de Mata Cavalo

C
migo?”. Pergunto à neta, na porta do quarto, 
se é permitido. Ela fala com firmeza “só um 
pouquinho, viu, vô”? E saca os copos. Desa-
jeitado como sempre, coloco-lhe o copo nas 
mãos de tamanho desproporcional ao peque-
no corpo dele. Ele levanta o copo à altura do 
peito, brindamos e há cinco segundos de um 
silêncio algo constrangedor, até que ele me 
pede: “leve à minha boca pra eu beber, por 
favor?”.

Completamente sem graça, obedeço. Ele 
sorve o gole com gosto e repete a lição que 
me fora dada em 2016. “A única coisa que 
vale a pena nesta vida é sorrir, cantar, dan-
çar, procurar estar bem com as pessoas e com 
a vida, não importa o que aconteça. Tristeza 
sempre vai ter, mas não pode deixar tomar 
conta”.

Eu sorrio, meus amigos fotógrafos nos 

clicam o tempo todo. Sinto-me meio ladrão 
da força primal de existência contida naquele 
homem. Começo a pensar que escrever so-
bre ele talvez seja retirar muito do que havia 
de mágico em ter tocado, abraçado e trocado 
ideias com uma entidade viva.

Algo envergonhado, interrompo a conver-
sa, ele demonstra um cansaço visível.

E havia motivos para isso, durante o dia, 
dezenas de pessoas o foram visitar, inclusive 
um documentarista e outros jornalistas. Me 
zango com a equipe. Quero deixá-lo des-
cansar. Ele próprio quebra o clima tenso ao 
começar a cortejar a fotógrafa. Lembro-me 
instantaneamente da outra coisa pela qual 
ele sempre dizia valer muito a pena viver – 
as mulheres, em toda a sua complexidade e 
poesia.

“Só não pode querer ficar tentando enten-

der elas, senão você fica louco. Depois de to-
dos esses anos, é a única coisa que é sempre 
nova. Não dá pra saber como agradar todas 
as mulheres. Só podemos tentar e tentar. Mas 
eu gosto de tentar”, disse-me, com um sorriso 
maroto, dois anos atrás.

No início deste junho recentemente termi-
nado, seu Antônio Mulato foi o epicentro de 
uma celebração cujos preparativos começa-
ram um dia antes, com o abate de uma rês, o 
descarno desta e o descascar de nada menos 
que 90 quilos de mandioca e nada menos que 
uma penca inteira, com três cachos, de bana-
na-da-terra verde.

Foram cozidos também absurdos 60 qui-
los de arroz e uma quantidade não contabili-
zada mas que chegava às dezenas de cabeças 
de repolho, uma centena de tomates, cebolas, 
alho e especiarias para o tempero e a salada 
servida junto com os tradicionalíssimos gui-
sados de carne com mandioca e carne com 
banana verde. Deliciosos todos, como só po-
deriam ser por virem diretamente das mãos 
de uma legítima cozinheira de roça, que só 
sabe lidar com fogão de lenha, a própria D. 
Sebastiana.

há uma semana, o Senado lembrou-se da 
urgência de homenagear alguém do tamanho 
da importância que aquele homem representa 
para a cultura negra e a resistência quilom-
bola particularmente, ao indicá-lo para a Co-
menda Abdias Nascimento, nesta semana.

Nada mais justo para alguém nascido so-
mente 17 anos depois da assinatura da Lei 
Áurea e que passou a vida inteira sob amea-
ça de fazendeiros, ávidos por expulsar a ele, 
seus amigos, parentes e conhecidos da área 
de 11.273 hectares onde está situada a comu-
nidade quilombola de Mata Cavalo.

Se depender dele, tudo que ele representa 
permanecerá vivo séculos afora. Se entregar? 
Desistir? São palavras sem sentido para seu 
Antônio Mulato. “Se Deus quiser, ainda vivo 
mais uns dois anos e faço uma festa de 115 
anos. Se ele não quiser, tá bom também, eu 
vivi bastante. Eu vivi bem”.
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Por José Lucas Salvani

Comida estrangeira para todos os gostos
O Circuito Mato Grosso reuniu dicas dos restaurantes mais variados com comidas de outros países

VIAGEM GASTRONÔMICA

C uiabá oferece um grande e variado leque 
de restaurantes pela cidade, sejam eles tra-
dicionalistas ou não, oferecendo o melhor 
da comida regional ou simplesmente tipi-
camente brasileira; ou então trazendo um 
gostinho vindo direto de outro país, propor-

cionando uma viagem gustativa sem sair da cidade 
calorosa.

O Circuito Mato Grosso teve a oportunidade de 
conversar com alguns proprietários de restaurantes 
“escondidos” pela cidade para entender a vontade 
por trás da criação dos espaços e reuniu dicas de res-
taurantes ou lanchonetes que trazem experiências 
gastronômicas que somente viagens internacionais 
poderiam proporcionar.

MObi Halal

localizado na avenida General Mello, logo após a 
Santa Casa de Cuiabá, o Mobi Halal nasceu depois da 
morte de Mobarak, o filho caçula de limia ali e Mo-
taz Mobara. O garotinho de 11 anos foi diagnosticado 
com leucemia, mas seguiu bravo e firme enquanto lhe 
foi permitido, lançando até mesmo vídeos em seu ca-
nal no YouTube.

Com a morte de Mobarak, limia ali conta que ela 
e seu marido ficaram desnorteados, sem vontade al-
guma de seguir em frente. Por recomendação de um 
amigo, resolveram abrir o negócio, com o objetivo 
de dispersar os pensamentos sobre a morte do filho, 
como uma espécie de terapia. Por cerca de um ano, 
fizeram a reforma do local e abriram o Mobi Halal em 
agosto do ano passado.

Em contraponto aos restaurantes e lanchonetes 
árabes, o Mobi Halal oferece pratos, lanches, salga-
dos e doces 
tradicional-
mente ára-
bes, feitos 
por limia, 
seu marido 
e um amigo, 
por preços 
a c e s s í v e i s . 
Os doces 
custam R$ 
5, enquanto 
os salgados 
variam de 
R$ 4 e R$ 5. 
Os pratos 
são feitos na 
hora e cus-
tam entre R$ 22 e R$ 36; os planos para o futuro en-
volvem transformar o Mobi Halal em um restaurante 
de fato.

Entre os pratos mais pedidos na atual lanchonete, 
está o falafel: bolinhas de grão-de-bico que são fritas 
na hora. Já entre os doces, há o tradicional bekleua, e 
entre os salgados há as populares esfirras, que podem 
ser recheadas de carne, frango, queijo ou espinafre.

Funcionando de segunda a sábado, entre às 7h e 
22h, a principal característica do Mobi Halal é a von-
tade de manter viva uma cultura através da culinária. 
lima ali conta que usa ingredientes e algumas louças 
vindos do Sudão, seu país de origem.

“a comida árabe não é muito conhecida”, relata 
lima. Ela também explica que não adaptou os pratos 
ou quebrou tradições religiosas — o local não oferece 
bebida alcoólica — para agregar mais público. a filha 
lina Obaid completa dizendo que a ideia por trás da 
decisão é proporcionar uma experiência completa.

CHEF CaliMan baCalHau E MaSSaS

Enquanto a família limia ali prioriza a culinária 
árabe, o Chef Caliman prioriza a culinária europeia, 
fazendo a jun-
ção entre os 
t r a d i c i o n a i s 
pratos por-
tugueses e os 
pratos italia-
nos, junção que 
já dura quase 
seis anos em 
seu restauran-
te Chef Cali-
man bacalhau 
e Massas, loca-
lizado na Rua 
D e s e m b a r g a -
dor José de 
Mesquita, 109, 
próximo à avenida Mato Grosso.

atualmente com 60 anos, a jornada de José Cali-
man neto no meio gastronômico começou por volta 
dos 50 anos, quando se sentiu um pouco desgastado 
com sua profissão da época. Caliman era cirurgião-
dentista, mas estava insatisfeito, como ele diz: “eu 
achei que chegou a hora de fazer um mudança”. 

Então, Caliman fez faculdade de Gastronomia e 
passou uma temporada em Portugal e itália, fazendo 
cursos específicos sobre bacalhau e massas. Mas so-
mente por recomendação de amigos que o consultó-
rio onde trabalhava se tornou restaurante, focado no 
início somente nos bacalhaus, mas, por conta de ami-
gos, trouxe as massas. Toda a estrutura interna foi re-
feita, enquanto a parte externa se manteve a mesma.

Variando entre R$ 29,90 (pratos executivos) e R$ 
72 (para duas pessoas), entre os pratos mais pedi-
dos está o bacalhau com nata. na verdade, os pratos 
com bacalhau fazem muito sucesso, como o lombo 
de bacalhau com camarão, lombo de bacalhau medi-
terrâneo e os famosos bolinhos de bacalhau. Porém, 
apesar da proposta portuguesa-italiana, ainda sobre 
espaço para uma pitadinha de Espanha com a paella 
— influência de sua mãe espanhola.

la GOuRManDiSE CREPERia

ainda na Europa e pertinho de Portugal e itália, 
há a França e para quitutes franceses há o la Gour-
mandise Creperia, localizado na Morada do Ouro, na 
avenida Djalma Ferreira de Souza. O lugar funciona 
desde 2014.

natural de normandia (noroeste da França), isa-
belle lebon, proprietária do la Gourmandise Crepe-
ria, conta em entrevista ao jornal realizada no ano 
passado que os crepes precisaram ser adaptados por-
que o povo brasileiro curte pratos bem recheados; 
entre as adaptações, há também o uso de outros in-
gredientes, como  filé mignon, e também o requeijão. 

a vocação de chef de crepes vem desde pequena, 
quando sua mãe fazia os crepes. Casada com o cuia-

bano Celso de Oliveira, isabelle passou 23 anos em 
Paris, onde criou os cinco filhos e estudou na escola 
de gastronomia Chef Crêpière e de Pizzaiolo. 

Os crepes franceses são tradicionalmente salga-
dos, mas há opções doces para os amantes de açúcar. 
Há opções de combos com os dois sabores, ou então 
o combo de crepe salgado com sobremesa à vontade 
por R$ 39,90.

PaRa OuTROS GOSTOS

Com um grande número de restaurantes com comi-
das de outros países, 
as opções são vastas. 
Vale uma visita ao 
El Pancho, caso você 
goste da apimenta-
da comida mexicana; 
já se você quer um 
churrasco tipica-
mente uruguaio, já 
o uruguayo Parrilla; 
e para os amantes 
de comida japonesa, 
é só virar a esquina 
que você deve encon-
trar um restaurante 
japonês.
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COPA BRASIL DE TÊNIS

Campeonatos de tênis agitam Cuiabá
Copa do Brasil começa nesta quinta-feira com a presença de medalhista pan-americano

Da Redação

omeça nesta quin-
ta feira (2) a etapa 
Centro-Norte-Nor-
deste da Copa Brasil 
de Tênis 

de Mesa, se estendendo 
até o dia 5. Cerca de 500 
atletas de 15 estados par-
ticipam; 25 deles são ma-
to-grossenses. Os jogos 
acontecem em Cuiabá, 
no Ginásio Poliesportivo 
Professor Aecim Tocan-
tins, localizado no Ver-
dão, com entrada e esta-
cionamento totalmente gratuitos.

A abertura oficial da Copa Brasil 
de Tênis está prevista para come-
çar às 18h, mas as disputas come-
çam bem mais cedo. A partir das 8h, 
acontecem as disputas infantojuve-
nis para as seguintes categorias: Su-

C
per Pré-Mirim (10 e 11 anos), Infan-
til e Juventude. Neste dia, os jogos 
devem ir até às 20h.

Na sexta-feira, também a partir 
das 8h, uma nova rodada para as ca-
tegorias Super Pré-Mirim, Infantil e 
Juventude, além de Pré-Mirim (até 9 

anos), Mirim e Juvenil. 
Já no dia 4, sábado, fi-
cam as categorias Abso-
luto A ao E, Classes Pa-
ralímpicas, Veteranos e 
Sênior/Lady. No domin-
go, outra rodada de Ab-
soluto A ao E e Sênior/
Lady.

O jovem Enzo Mat-
subara, 14 anos, é um 

dos competidores que representarão 
Mato Grosso durante a competição. 
Segundo assessoria, o garoto tomou 
apreço pelo esporte quando tinha 8 
anos e não demorou muito para al-
mejar competições de tênis de mesa, 
como a Copa Brasil.

Copa das Federações de Tênis 

Na última semana, entre os dias 21 e 24 de julho, Mato Grosso 
conquistou sua melhor posição na Copa das Federações de Tênis 
nos últimos anos. Disputando com outros 18 estados, Mato Grosso 
ficou em 11º lugar, mesmo sem a delegação de tênis completa. 
Somente duas equipes mato-grossenses subiram ao pódio, nas 
categorias 12 Anos Masculino (Divisão B) e 18 Anos Masculino (Di-
visão B), conquistando o segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Enzo já tem várias competições 
na bagagem, assim como os prêmios 
que carrega em conjunto. Somente 
em 2017 o jovem se tornou campeão 
nas categorias individual e em equipe 
dos Jogos Escolares Mato-grossen-
ses e já ganhou bronze pelo Campeo-
nato Brasileiro Intercolonial. Dentre 
os prêmios conquistados este ano, há 
o segundo lugar nos Jogos Escolares 
Cuiabanos.

Para a Copa Brasil de Tênis de 
Mesa, foram montadas 16 áreas de 
jogos e uma principal no Ginásio 
Aecim Tocantins. Durante os quatro 
dias de disputas, haverá premiações 
de acordo com os términos de suas 
categorias correspondentes.

Presença VIP

Para a etapa Centro-Norte-Nor-
deste, a Copa Brasil de Tênis de 
Mesa traz um convidado bem es-
pecial: Hugo Hoyama, tenista que 

já participou de 18 campeonatos 
mundiais, seis Olimpíadas e sete 
Pan-Americanos. Dentre as Olimpí-
adas que participou, a última foi em 
Londres, em 2012, e ele já soma 15 
medalhas no Pan-Americano.

Segundo informações da asses-
soria, Hoyama estará realizando o 
Desafio dos Saques na Copa Brasil 
e em mais outros dois eventos: no 
projeto Tênis de Mesa na Arena e na 
Faculdade Uniasselvi, onde ele tam-
bém deve palestrar. O Desafio dos 
Saques consiste em conseguir reba-
ter um número de saques de Hoya-
ma, para conseguir “derrotá-lo”.

Nos dias 4 e 5, no Ginásio Aecim 
Tocantins, é quando acontece o pri-
meiro desafio. Também no dia, entre 
18h e 20h, Hoyama estará no pro-
jeto social Tênis de Mesa na Arena. 
A presença do tenista na Faculdade 
Uniasselvi fica para o dia seguinte, 
6. A palestra está prevista para acon-
tecer às 20h. A palestra ministrada 
por Hoyama é totalmente gratuita, 
aberta a todos da Uniasselvi. Entre 
os tópicos a serem discutidos, há os 
valores dos esportes, superação e 
trabalho em equipe.

Torneio de duplas

Completamente fora do circuito 
da Copa Brasil de Tênis de Mesa, 
neste final de semana Cuiabá tam-
bém recebe mais uma etapa do 1° 
Circuito de Duplas de Tênis do Es-
tado de Mato Grosso, administrado 
pela Federação Mato-grossense de 
Tênis (FMTT). A terceira etapa do 
circuito começou nesta quarta-feira 
(3) e acontece também neste sábado.

São 50 duplas participando do Cir-
cuito de Duplas de Tênis em busca 
de prêmios em dinheiro para títulos 
de campeões ou vice-campeões nas 
categorias Pró e Pró AM. O tenista, 
individualmente (as duplas não são fi-
xas) vai somando pontos no decorrer 
das etapas. Atualmente, quem lidera 
a categoria Pró AM é Robson Nunes 
com 230 pontos. Com quatro etapas 
até o final do campeonato, o 1º Circui-
to de Duplas de Tênis teve início no 
primeiro semestre deste ano, com a 
realização das duas primeiras etapas. 
Enquanto a terceira etapa acontece 
nestes dias no Clube Monte Líbano, 
em Cuiabá, a quarta e última etapa está 
prevista para acontecer em outubro.
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INFERNO ASTRAL

Uma nova tragédia na família Ledur
A família, que já convive com o imbróglio de Izadora Ledur ser acusada de homicídio, agora tem um ente que cometeu suicídio

Por Jefferson Oliveira

ais uma tragédia atinge a fa-
mília Ledur, que já não tinha 
dias de paz desde quando a 
tenente bombeira Izadora 
Ledur de Souza Dechamps 
foi acusada de ter participa-

do diretamente na morte do aluno Rodrigo 
Claro, que frequentava o 16º Curso de For-
mação de Soldados do Corpo de Bombeiros. 
Esta semana, seu irmão Pedro Lucas Ledur de 
Souza, 19, foi encontrado morto após tirar a 
própria vida na madrugada da terça-feira 31, 
em um condomínio de luxo da capital.

A tenente, que desde o incidente do 16º 
curso de formação de soldados, vem apresen-
tando atestados médicos para não voltar ao 
trabalho alegando problemas psicológicos, 
como depressão, agora perde o irmão. Segun-
do a família, Pedro Lucas também sofria de 
depressão.

A família informou aos policiais da De-
legacia de Homicídios e Proteção à Pessoa 
(DHPP) que atenderam a ocorrência que Pe-
dro Lucas fazia uso de remédios controlados. 
O jovem ficou um período fora do país par-
ticipando de um intercâmbio na cidade de 
Bournemouth, na Inglaterra, e chegou a fazer 
um tour em Paris.

Em uma página da internet, o jovem che-
gou a relatar a sua experiência no intercâmbio 
e o acolhimento que recebeu da família ingle-
sa durante o curto período que esteve fora do 
Brasil. “Foram poucos dias, mas o suficiente 
para fazer amizades que nunca serão esqueci-
das. Fiquei na casa de uma família maravilho-
sa, me trataram superbem, até achei que era 
parte da família. Para quem pensa em ir, mas 
não tem certeza, apenas vá!”, disse Pedro em 
seu depoimento sobre o intercâmbio.

Pedro foi aprovado no Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) no curso de Física (bachare-
lado) da Universidade Federal de Mato Gros-
so (UFMT), em que as aulas começaram no 
dia 21 de março. A família Ledur ganhou no-
toriedade da imprensa mato-grossense quan-

M
do durante um treinamento militar Izadora 
Ledur teria torturado o aluno Rodrigo Claro, 
que veio a óbito horas depois de participar da 
atividade.

Desde então, Izadora está afastada das ati-
vidades militares para tratar de uma profunda 
depressão, e a morte do irmão pode retardar 
ainda mais a sua volta ao Corpo de Bombei-
ros. No dia 15 de junho foi publicada no Diá-
rio Oficial do Estado (DOE) uma portaria que 
informava que se Ledur continuar apresentan-
do atestados contínuos por um período supe-
rior a dois anos a mesma será desligada da 
instituição e aposentada por invalidez.

A tenente já apresentou nove atestados. 
Desde então, o Conselho de Justificação, que 
julgará se a oficial pode ou não ser exonerada 
do Corpo de Bombeiros por conta da morte do 
aluno, está paralisado. A defesa de Ledur ale-
gou que a tenente tem passado por depressão 
e problemas psicológicos que a impossibili-
tam de voltar às atividades funcionais.

O Circuito Mato Grosso procurou a psi-
cóloga Niara Bacchi Ribeiro, que atua como 
terapeuta cognitiva comportamental e atende 
pacientes de todas as idades, crianças, adoles-
centes e adultos, e relatou que existem vários 
tipos de depressivos e que a doença pode estar 
ligada, em alguns casos, a fatores hereditários.

“A depressão é uma doença grave que 
pode levar o indivíduo a tirar a própria vida 
se o caso não for tratado; isso depende muito 
de cada caso. Em relação ao fator hereditário, 
existe o que chamamos de vulnerabilidade ge-
nética hereditária, e nesses casos mais graves 
usamos essa informação para ficar mais aten-
tos ao paciente e usar esse fator no tratamen-
to”, explicou.

A resposta da psicóloga foi pelo fato de a 
reportagem, em fevereiro deste ano, ter traça-
do o perfil da tenente Ledur, desde a infância 
até o fatídico dia 10 de novembro de 2016, 
quando aconteceu o incidente que coinciden-
temente tirou a vida de Rodrigo Claro.

De acordo com levantamento à época, Iza-
dora e os dois irmãos tiveram que suportar as 
ausências do pai, ex-coronel PM-RR Pedro 

Sidney Figueiredo de Souza, e da mãe Ma-
ristela Ledur de Souza, que atua no Colégio 
Militar Tiradentes, devido à rotina de trabalho 
dos dois.

O coronel Sidney, ao se aposentar, escre-
veu uma carta de despedida na PM, na qual 
relatou que sempre cuidou e protegeu os seus 
maiores tesouros, que são a sua esposa e os 
seus filhos, a quem dedicou todo o seu traba-
lho e amor.

A psicóloga relatou que o fator ausência 
pode levar à depressão ou não, porém essa si-

tuação varia de paciente para paciente. “Esse 
fator não é uma regra, mas tem casos em que 
pacientes sofrem de depressão por conta des-
sa ausência, e casos de pessoas que sofrem 
por outros fatores, aí entra novamente a ques-
tão da vulnerabilidade, em qual contexto essa 
criança, jovem ou adulto foi inserido, quais 
as experiências de vida dela – e temos que 
avaliar os fatores de vulnerabilidade para sa-
ber se é ou não o caso –, mas é preciso fazer 
uma avaliação antes de afirmar”, explica Nia-
ra Bacchi.

Morte de Pedro Lucas

tragédia a fim de realizar os procedimentos 
cabíveis. Em relato a investigadores da Polícia 
Civil, a família relatou que Pedro havia saído de 
casa na segunda-feira (30) no período da tarde 
e não mais retornado. 

izadora e seu pai Sidney foram até a porta-
ria buscar informações se o jovem teria deixado 
o condomínio, o que foi negado pelos vigilantes. 
um vigilante ajudou os familiares nas buscas 
pelo condomínio e por volta das 3h30min de 
terça-feira izadora encontrou o irmão pendu-
rado em uma árvore com a própria camiseta.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à 
Pessoa (DHPP) instaurou inquérito para apu-
rar as causas da morte, e que é presidido pela 
delegada Alana Cardoso.

jovem Pedro Lucas Ledur de Souza 
foi encontrado sem vida pela irmã 
izadora na madrugada de terça-fei-
ra no Condomínio Florais Cuiabá, na 

capital. De acordo com o boletim de ocorrência, 
a Polícia Militar foi acionada pela equipe de 
segurança do local que relatou que havia uma 
pessoa sem vida no condomínio.

imediatamente policiais foram até o re-
ferido local e constataram a veracidade do 
fato. uma viatura do Serviço de Atendimento 
Móvel de urgência (Samu) se fez presente no 
condomínio e atestou o óbito de Pedro. 

A Polícia Civil, bem como a equipe da Pe-
rícia oficial de identificação Técnica (Politec) 
foram acionadas para comparecer na cena da 

O

ré eM Morte de aLuno

lha de tenentes e coronéis que irão conduzir 
o caso na justiça.  

A sessão está marcada para o dia 3 de agos-
to, para o sorteio. A previsão é que a escolha 
dos nomes aconteça às 15h30 no Fórum de 
Cuiabá. os militares escolhidos serão respon-
sáveis, junto com o magistrado, por condenar 
ou inocentar izadora Ledur.

o caso foi transferido para a Justiça Mili-
tar depois que o juiz Jorge Tadeu, da 7ª Vara, 
declinou de competência para julgar o caso 
por entender que a ré e a vítima eram oficiais 
militares. 

Com a decisão, o processo foi redistribuído 
da 7ª Vara para a 11ª. No mesmo despacho, pu-
blicado no dia 20 de julho, o juiz negou recurso 
da defesa de Ledur contra a decisão do colega 
para remeter os autos de uma vara a outra.

izadora Ledur é acusada de praticar tortura 
contra rodrigo na Lagoa Trevisan. 

zadora Ledur figura como ré e é suspei-
ta de participar ativamente na morte 
de rodrigo Lima Claro, durante o curso 
de formação de soldados do Corpo de 

Bombeiros. Desde o acontecimento, a oficial 
preferiu se manter em silêncio e não compa-
receu às audiências marcadas.

Em uma das audiências, um aluno narrou 
em seu depoimento um verdadeiro cenário 
de filme de terror à justiça. Questionado 
sobre o que havia acontecido, o depoente 
explicou que Ledur passou a dar “caldos” em 
rodrigo. o aluno pedia insistentemente para 
que a tenente parasse, porém ela continuou. 
Para não deixar rodrigo morrer afogado, um 
aluno auxiliava o jovem para sair da água e 
conseguir respirar.

Após mais de um ano e meio da morte de 
rodrigo, o juiz Murilo Moura Mesquita, da 11ª 
Vara Militar, marcou uma sessão para a esco-

I

doença grave e trataMento

faça o tratamento psiquiátrico com medicação 
e também terapia, para conseguir manter, 
conseguir prevenir e evitar que possa atentar 

contra a própria vida, em casos em 
que há intenção ou tentativa.

outro aliado dos pacientes 
depressivos é o Centro de 
Valorização da Vida (CVV), 
que realiza apoio emocional 
e prevenção ao suicídio, aten-
dendo de forma voluntária e 
gratuita todas as pessoas que 

querem e precisam conversar, 
sob total sigilo, por telefone, 

e-mail, chat e Skype 24 horas por 
dia.

Você pode conversar com um voluntário do 
CVV ligando 188 ou, em Cuiabá, você também 
tem a opção de ligar no telefone (65) 3321- 
4111; ambos os canais funcionam 24 horas. 
Toda forma de contato com o CVV é feita via 
atendimento por um voluntário, com respeito 
e anonimato, não fazendo o aconselhamento 
ou julgamento e que guardará estrito e sigilo 
sobre tudo que for dito.

 psicóloga Niara Bacchi relatou que 
a depressão é uma doença muito 
grave e deve ser levada a sério, 
e que existem tratamentos 
e acompanhamentos 

que buscam entender a situa-
ção em cada caso.

“o principal a se fazer 
nos casos, primeiramente, 
é levar a sério cada rela-
to, não é exato dizer, mas 
existe um tabu entre as 
pessoas, que costumam dizer 
que alguém “só quer chamar a 
atenção”, então não leve para esse 
lado, o que uma pessoa diz é uma 
informação, e relevante. A pessoa precisa ser 
levada a sério, para que posteriormente não 
seja tarde, e, quem ouviu , vir a dizer: “achei 
que não fosse nada”.

Niara explicou ainda que existem alguns 
sinais que podem ser observados, como, por 
exemplo, a queixa de uma pessoa que diz não 
estar mais aguentando a vida, que quer sumir, 
que seria melhor acabar com tudo, entre ou-
tros, são sinais de que o paciente 
já não consegue mais lidar sozi-
nho com a angústia e a dor.

“Para evitar o risco de acon-
tecer alguma coisa, o parente ou 
pessoa próxima deve ficar por 
perto e supervisionar, mas com 
respeito, respeitando o paciente, 
não sendo invasivo, mas super-
visionando, seja criança, jovem, 
adulto, idoso, pois a depressão 
não é frescura, é uma doença 
séria”, relata a terapeuta.

“A depressão tem tratamento, 
e com a terapia realizamos um 
trabalho preventivo, para que o 
paciente não volte a ter ou tenha 
depressão recorrente. Para que 
o paciente entenda os sinais da 
depressão, que caso ele perceba 
algo de diferente, o que deve fazer 
ou quem procurar, ele sempre vai 
lidar com esse fato que aconte-
ceu no passado, e que, se acaso 
ressurgir, saiba lidar e saber as 
atitudes que devem ser tomadas”, 
completou. 

Para finalizar, Niara explicou 
que o ideal é que todo o paciente 

A
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A P R E S E N T A :

NA CIDADE INDUSTRIAL

Da Redação

Rede começa a operar em Várzea Grande com diversos cursos preparatórios para concursos, pós-graduação, graduação EaD, MBA executivo e agronegócio

Código de Defesa do Consumidor 
(Lei nº 8.078/90 – CDC) se autoin-
titula um estatuto que estabelece 
normas de ordem pública e de inte-
resse social, voltadas à proteção e 

defesa do consumidor.
Foi editado em defesa do consumidor 

porque presume esta lei que seja ele sempre 
o hipossuficiente quando estabelece qualquer 
tipo de relação comercial com o fornecedor de 
serviço ou de produto, ou seja, é o consumidor 
que se encontra em situação de desvantagem, 
por possuir menos condição financeira, técni-
ca ou até mesmo jurídica, quando comparado 
com o fornecedor.

Acertou o legislador ao presumir essa situ-
ação de hipossuficiência, de vulnerabilidade, 
pois de fato não é raro encontrarmos condi-
ções de abuso nas relações de consumo, haja 
vista que quem tem o produto ou o serviço 
desejado por muitos pode se sentir atraído 
pela ideia de ganho fácil, isto é, desmesurado, 
exigindo maior remuneração do que o produto 
ou o serviço merece.

E esse descompasso entre valor (justo) 
e preço (cobrado) constitui o que se chama 
de abuso, podendo ser encontrado nas mais 
diversas hipóteses.

uma dessas situações abusivas é hoje ca-
racterizada pela cobrança do denominado ser-
viço de conveniência, criado pelas empresas 
aéreas para a possibilidade de o consumidor 
fazer o cancelamento de sua passagem no 
prazo de até 36 (trinta e seis) horas após a 
compra, com o direito de devolução total do 
valor desembolsado.

ocorre que essa “vantagem” que o forne-
cedor coloca à disposição do consumidor é 
enganosa e, portanto, ilegal, porque já pre-
visto expressamente no art. 49 do CDC. ou 
seja, as concessionárias de transporte aéreo 
cobram por uma prerrogativa que já é dever 
legal delas e, portanto, direito do consumidor.

E o que é pior: o CDC prevê que a desis-
tência da contratação de um serviço (como 
é o caso de compra de bilhete de passagem 
aérea), quando essa contratação tenha sido 
feita fora do estabelecimento do fornecedor 
(como é a hipótese de venda pela internet me-
diante os aplicativos colocados à disposição 

do consumidor), é de até 7 (sete) dias, e não 
somente de 36 (trinta e seis) horas. 

Além disso, constitui mais uma forma de 
abuso a inexistência de opção ao consumidor 
de não pagar por essa “conveniência”. Logo, 
a cobrança, por ser impositiva, é ilegal, por-
que mesmo que o consumidor tenha certeza 
de que não fará qualquer alteração no seu 
itinerário de viagem, ele é obrigado a pagar 
pela “conveniência” que é colocada à sua dis-
posição, como é feito nos contratos de adesão.   

Fica claro que esta conduta das empresas 
aéreas constitui onerosidade excessiva para o 
consumidor, por cobrança de uma prerrogati-
va já concedida gratuitamente pela lei, o que 
atrai a nulidade prevista no art. 51, inciso iV, 
combinado com seu § 1º.

Também fica muito claro que a prática 
aqui denunciada é uma típica e indevida 
transmissão ao consumidor dos custos da 
atividade própria das empresas aéreas, o que 
tem levado muitos consumidores a procura-
rem os Procons ou a restituição de valores e 
a nulidade dessa cláusula abusiva mediante 
ações na Justiça, de forma a fazerem valer 
os princípios e regras do Código de Defesa 
do Consumidor.

Empresas aéreas: “taxa” de serviços 
de conveniência – abusividade

ARTIGO

o último dia 30 de julho, foi 
inaugurada uma nova unidade 
do Damásio Educacional em 
Várzea Grande. Reconhecida 
nacionalmente por sua excelen-
te reputação acadêmica, é uma 

das instituições mais conceituadas quando se 
fala em preparatórios para concursos públicos, 
exame da ordem, pós-graduação, MBA (IB-
MEC), graduação EaD e preparatórios para 
residência médica (SJT)

Há quase 48 anos de atuação no país, tem 
atualmente mais de 50 mil alunos em cursos de 
graduação, pós-graduação, preparatórios para 
o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) e para as carreiras públicas.

A nova unidade oferece aos alunos total 
acessibilidade e tecnologia de ponta com infra-
estrutura moderna. Os espaços são equipados 
com tecnologia para a transmissão dos cursos 
das diferentes áreas do Damásio Educacional, 
que são ministrados em estúdios e transmiti-
dos ao vivo, via satélite, para as unidades fran-
queadas em todo o Brasil. 

A nova unidade disponibiliza a seus alunos 
um portfólio extenso com dezenas cursos nas 
áreas de carreiras públicas, carreiras jurídicas, 
exame OAB, pós-graduação, além de cursos 
para carreiras internacionais, MBA e prepara-
tórios para residência médica.

Segundo a gestora da unidade, Adriana Ri-
zzieri, a nova unidade também conta com a 
Damásio Connect, em que o estudante faz o 
seu horário. “O aluno contrata uma cabine, no 
horário que ele preferir e durante esse tempo 
ele irá fazer o curso nela. Essa oportunidade 
veio para aqueles que têm uma rotina diferen-
ciada, não podendo estar em sala de aula em 
horários determinados”, pontua. 

Além de apresentar altos índices de apro-
vação, chegando a até 85% em concursos e 
no Exame de Ordem, seu grande diferencial 
é o corpo docente, formado por professores 
mestres e doutores altamente reconhecidos no 
mercado. 

Adriana afirma que sua maior realização 
nesses 11 anos como gestora do Damásio é ver 
um aluno seu aprovado. “Um curso Damásio 
não é apenas um produto, mas uma oportu-
nidade de transformar a vida de uma pessoa. 
Fico imensamente grata quando vejo que pude 
proporcionar isso a alguém”. 

A nova unidade do Damásio Educacional 
está localizada na Avenida Presidente Artur 
Bernardes, número 855 - Regional Centro Co-
mercial - 2º piso, Várzea Grande. O telefone 
para contato é (65) 3058-1426.

GIsele NAscImeNTO é advogada em 
Mato Grosso

N

ElEIçõEs 2018

ai pegar a estrada durante a elei-
ção? É bom se programar para ficar 
em dia com a Justiça Eleitoral. Ter-
mina no dia 23 de agosto o período 

oferecido ao eleitor para solicitar o direito 
de votar fora do seu domicílio eleitoral.

Funciona assim: se o eleitor estiver fora 
do seu domicílio eleitoral (a cidade em que 
vota), mas dentro do seu Estado, ele pode 
votar normalmente para todos os cargos 
em disputa. Agora se no dia 7 de outubro 
(primeiro turno), ou 28 de outubro (segundo 
turno), se o eleitor estiver no Brasil, mas 
fora do seu Estado, ele somente poderá 
votar para presidente e vice-presidente.

Pelo levantamento realizado na quarta-
feira 25, 64 eleitores de Mato Grosso já 
solicitaram à Justiça Eleitoral este direito. 
A solicitação deve ser feita diretamente 
no cartório eleitoral ao qual o eleitor está 
vinculado.

Mas, para poder solicitar o “voto em 
trânsito”, tecnicamente chamado de Trans-
ferência Temporária de Eleitor (TTE), é 
necessário observar as regras.  o municí-
pio destino do eleitor, onde ele quer votar 
em trânsito, deve ter no mínimo 100 mil 
eleitores, ou ser uma capital de Estado. 
Aplicando esta regra, em Mato Grosso é 

TRE abre cadastro para 
voto em trânsito
Por Assessoria

V
possível solicitar o voto em trânsito para 
os municípios de Cuiabá, Várzea Grande e 
rondonópolis. Ao requerer o direito, o eleitor 
precisa apresentar ao atendente da Justiça 
Eleitoral um documento oficial com foto e 
estar com a situação regular no cadastro 
eleitoral.  Depois disso, é só informar em qual 
cidade estará no dia da eleição e preencher 
um formulário.  

Se por algum motivo a viagem for can-
celada, é necessário informar rapidamente o 
cartório eleitoral dentro do prazo disponível 
para o cadastro de voto em trânsito, ou seja, 
23 de agosto.  É importante avisar a Justiça 
Eleitoral sobre o cancelamento, já que, com a 
habilitação para o voto em trânsito, o eleitor 
ficará automaticamente desabilitado para 
votar em sua seção de origem.

Para saber exatamente onde vai votar, o 
eleitor deve aguardar o dia 3 de setembro, 
quando poderá fazer a consulta via aplicativo 
ou no site do TrE-MT (www.tre-mt.jus.br).  

o provimento nº 7 da Corregedoria Ge-
ral da Justiça Eleitoral estabelece em seu 
artigo 1º que: “A Transferência Temporária 
de Eleitor (TTE) de que tratam os arts. 34 e 
seguintes da res-TSE 23.554/2017 poderá 
ser requerida no período de 17 de julho a 23 
de agosto de 2018, nos cartórios eleitorais 
e postos de atendimento da Justiça Eleitoral 
no Brasil”. 

O

Damásio Educacional inaugura nova unidade
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CULTURA
Por Luiz Marchetti

Luiz Marchetti é cineasta 
cuiabano, mestre em 

design em arte midia, 
atuante na cultura de 

Mato Grosso e é careca.

COLETIVO QUARITERÊ

No alto inverno mato-grossense a Galeria da Casa do Parque antecipa a chegada das flores e convida a imprensa, os artistas, você 
e seus amigos para a vernissage da exposição JARDINS SUSPENSOS DE TÉLIO FERNANDES, na quinta-feira 9 DE AGOSTO 
às 19h. A exposição traz um apanhado de momentos da carreira de Télio Fernandes, serão 17 telas inéditas do artista plástico e 4 

aquarelas do jovem artista Henrique Magalhães. Não perca; entrada franca. 
INFO: (65) 3365 4789 e 98116 8083

LUPITA AMORIM em curta-metragem de 
Isabela Ferreira

Isabela Ferreira é graduanda em 
Radialismo pela UFMT

A CASA DO PARQUE

POR UM FUTURO COM MEMÓRIA ARTÍSTICA

A Casa do Parque concluiu nesta semana a 
exposição “Na Mão Junto ao Peito - Tributo 
aos artistas João Sebastião, Osvaldina Santos 

e Nilson Pimenta”. Um recrutamento com formidável 
participação dos artistas visuais de Mato Grosso, numa 
exposição enaltecendo a memória de profissionais 
falecidos, e que merecem ser recordados, nomes que 
genuinamente aperfeiçoaram nossa cultura com suas 
obras e como arte-educadores. Durante toda a temporada 
os participantes e os freqüentadores da Galeria da 

Casa do Parque exaltaram a importância de nossa 
história artística. Neste atual imbróglio dos MUSEUS 
DE MATO GROSSO FECHADOS, essa memória 
rapidamente é apagada, substituída por um sacrifício 
cultural lamentável. É essencial reabrir os Museus e 
intensificarmos projetos pedagógicos, encorajando 
tanto a pesquisa, a prática e a experimentação quanto 
o conhecimento de nossos animadores culturais. 
Nesta semana de encerramento, a convite da Casa do 
Parque estive com Valques Pimenta, organizador da 

exposição, recebendo alunos da escola Sesc Pantanal 
num bate-papo sobre produção cultural e o talento dos 
três homenageados. É aparente o interesse, a excitação 
das crianças e jovens pelas obras e por aqueles que 
dedicaram seus dias às artes visuais. “Na Mão Junto ao 
Peito - Tributo aos artistas João Sebastião, Osvaldina 
Santos e Nilson Pimenta” foi um marco conceitual 
na indústria criativa de Mato Grosso. A todos os 
participantes: APLAUSOS!

INFO: (65) 3365 4789 e 98116 8083

O Cineclube Coxiponés UFMT acende a programação de agosto com 
mais uma Sessão Afrocine , organizada pelo Coletivo Quariterê. 
Teremos a estreia do curta-metragem de Isabela Ferreira, “Como ser 

racista em 10 passos” (MT, 2018, 25’) e a projeção dos vídeos “Caixa D'Água: 
Qui-Lombo é Esse?” (Everlane Moraes Santos, SE, 2012, 15) e “Quintal” (André 
Novais, MG, 2015, 20’). O vídeo estreante aborda o racismo através de situações 
cotidianas, o roteiro é um desabafo escrito pela cineasta no ano passado com 
levantamentos em Cuiabá, por meio de situações suas ou de amigos próximos: 
Gabriel Oliveira e Anna Maria Moura Anna também colaboraram em algumas 
cenas. Isabela comenta: “... o racismo está presente em todos os espaços. Um 
que fica bem evidente no curta é na Universidade. Uma das cenas que aconteceu 
comigo foi em sala de aula, uma professora foi extremamente racista sobre a 
cultura e o povo cuiabano e nada aconteceu”. Vamos ao lançamento! Nesta 
quinta 2 de agosto às 19h no Auditório do Centro Cultural da UFMT, com 
entrada franca. INFO: (65) 3615 8377



PÉROLAS CUIABANAS
A essência cuiabana nasce do universo fe-

minino, e as mulheres desta terra abençoada 
pelo Senhor Bom Jesus de Cuiabá sempre fo-
ram apontadas como as elegantes quando Cuia-
bá completou os seus 250 anos. Os colunistas 
sociais da época, na pessoa de Jejé, João Pedro 
de Arruda, Cesário de Almeida e Wanessa de 
Oliveira, lançaram as mulheres elegantes que 
marcaram os 250 anos da nossa querida Cuiabá. 
Vejamos: Lídia de Carvalho Alves Corrêa, Gilda 
Ricci Rabello Leite, Elcir de Campos Cuiabano, 
Carmem de Souza Pimenta, Leila Affi Coelho, 
Carmelita Ramos Yonezewa, Jasephina Paes de 
Barros Brandão de Lima, Terezinha Fava Bian-
cardini, Terezinha Eubanck Ricci, Mariete de 
Souza Vieira, Helena Muller Abreu Lima, Rita Ge-
nerosa Muller Pereira da Silva, Nely Affi Cândia, 
Helena Cândia de Figueiredo, Estela Curvo de 
Aquino, Dilza Bressane Curvo, Carola Corrêa da 
Costa Curvo, Anna da Costa Pinheiro, Alaidinha 
Cunha Prado, Nini Constantino, Oacy Neves Mat-
tos Muller, Aydê Ponce de Arruda Levi, Ayde Bi-
cudo Andrade de Lima, Laila Mussa Nadaf, Lour-
des Silva Campos Oliveira. Essas senhoras da 
tradicional sociedade cuiabana deram o maior 
apoio para o coordenador geral dos 250 anos do 
aniversário de Cuiabá, José Rabello Leite. 

                  
GLAMOUR CUIABANO 
Os colunistas sociais da época, tais como 

Jejé, João Pedro de Arruda, Cesário de Almeida 
e Wanessa de Oliveira, tinham os olhos clínicos 
em analisar os quesitos elegância, beleza, joias 
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e outras coisas mais. As renomadas da alta-cos-
tura da época: Zezita Réche, Sônia Gama Laurin-
do, Maria Vieira Aguiar, Lucy Spinelli, Oscarlina 
Ramos e Mariazinha, elaboraram os mais requi-
sitados vestidos de festas. Elegância nata: Elina 
Botelho de Campos, Nely de Campos Barros, 
Elza de Almeida Alves Corrêa, Senhorita de Oli-
veira Duarte Monteiro, Edna Perry Ricci, Maria 
Lygia Borges Garcia, Rosinha Gonçalves, Terezi-
nha de Jesus Coelho, Ivone Biancardini do Prado, 
dentre outras glamourosas cuiabanas. O chique 
da posse do governador Pedro Pedrossian foi a 
elegância as Senhora Dulcidia Moura Ramos, ela 
ofuscava a todos com uma “coroa de brilhante e 
rubi” e uma capa de 8 metros em guipir branco, 
era uma autêntica rainha. Dona Maria Apareci-
da Pedrossian foi considerada na época a pri-
meira-dama mais jovem do país, nos 250 anos 
de Cuiabá, quando completou 20 anos. Não se 
esquecendo de uma elegância marcante que foi 
Laís Granja de Souza Vieira, nessa posse usou 
um vestido preto com plumagem preta com um 
belíssimo colar de esmeraldas, brincos e pulsei-
ras que faziam jus os seus lindos olhos verdes. 
Cuiabá continua sendo a referência da moda. 

COLUNISTAS DA ÉPOCA   
Na Cuiabá terra de Dom Aquino Correa, 

abençoada pelo seu Padroeiro Senhor Bom Je-
sus de Cuiabá, havia pessoas de grande influ-
ência intelectual que tinham o dom da escrita 
e faziam colunismo social com os pseudônimos 
camuflados. Os colunistas da época se dividiam 
com: Profª Dunga Rodrigues, Olga Cândia, Adílio 
Marques e Marciano Cândia (Pepito), todos cola-
boradores do sempre lembrado jornal O Estado 
de Mato Grosso. Enquanto isso, o nosso saudoso 
Jejé assinava a sua coluna com o pseudônimo 
“Dino Danuza” no jornal Social Democrata, di-
rigido pelo professor Gastão de Mattos Muller e 
Roberto Jacques Brunini, que deram uma nova 
roupagem à imprensa escrita. Com todo o apoio 
de Jejé, ingressou o colega João Pedro de Arruda 
na Folha Matogrossense como colunista social, 
e foi ganhando campo. Em 1968 o colunista 
Cesário de Almeida escrevia na Folha Mato-
grossense e lançou para o colunismo social a 
cuiabana Maria Elisa de Oliveira com o pseu-
dônimo “Wanessa Komenta” – a inovação era 
que a coluna era escrita em K, em homenagem 
a sua filha. No colunismo social tudo é fase, 
hoje em dia poucos se lembram desses profis-
sionais que enalteceram muitos egos huma-
nos da sociedade de consumo. 
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Carlinhos é jornalista
e colunista social 
cultura@circuitomt.com.br

u não sei como hoje as pes-
soas entendem que direitos hu-
manos é coisa de esquerda. Mas 
como assim? Ser solidário é algo 
político? Desde quando ajudar o 

CA
LD

O 
CU

LT
UR

AL
Po

r 
Jo

ão
 M

an
te

uf
el

 Jr
.

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

E

Perigo
próximo é invenção de Marx, Lula ou Fidel?

– Eu não escravizei ninguém.
O líder das pesquisas no Brasil pensa 

assim. Meus amigos de infância, quais pen-
sávamos em quebrar correntes, a maioria 
deles descendentes de negros e índios, o 
chamam de mito. Nunca pensei que o ter 
iria tanto ocupar o lugar do ser.

– Tem que meter bala mesmo. Vou subir 
com você no Morro.

Bolsonaro agora fala diretamente para 
um público C, B, machista, que comete pe-
quenos delitos como parar em fila dupla 
ou sonegar impostos, defende a mudança 
mas não muda, que acha a mulher objeto, 
que quer a liberação de armas. Ele agora 
fideliza esse público, pra garantir um se-
gundo turno. Parece que de burro, mesmo, 
só quem não vê o abismo em que estamos 
entrando.  



A Casa do Parque convida a todos para curtirem canções que mar-
caram a carreira de uma das mais incríveis intérpretes brasileiras: 
CLARA NUNES. A talentosa Lu Bonfim é craque nesse tributo e nos 
oferece o show no sábado 11 de agosto às 21h30. Eu super reco-
mendo! INFO: (65) 3365 4789 e 98116 8083.
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Você pode participar do Garimpo Cultural submetendo 
sugestões para o seu evento, sua pesquisa artística, livros 
ou oficinas. Mande para marchetti@circuitomt.com.br

A formidável contadora de histórias Alice Oliveira e o MISC – 
Museu da Imagem e do Som de Cuiabá convidam a todos para 
a apresentação dos formandos do curso ‘Seja um contador de 
histórias’ e convidados(as). Será no sábado 11 de agosto às 18h, 
com entrada franca. Confiram! O MISC fica na Rua Voluntários da 
Pátria, 79, no Centro Histórico de Cuiabá. INFO: (65) 3617 1238.

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso convida artistas, 
produtores culturais, profissionais da arte e população em geral 
para uma audiência pública no Auditório Deputado Milton 
Figueiredo. Será na quinta 9 de agosto às 14h. Entrada franca, 
basta entrar! Participe! INFO: (65)3313 6400.

mato GroSSo tEm uma HiStÓria Em CaDa CaNto >

oFiCiNa Com ValQuES pimENta >

Depois do sucesso em Cuiabá, esta peça do Grupo Cena 
Onze segue agora para turnê. A partir de relatos de pequenas 
agricultoras em Mato Grosso, “Mulheres da Terra” mergulha no 
universo de mães, filhas, esposas, trabalhadoras do campo, ben-
zedeiras, sindicalistas, religiosas, que para sobreviver não têm 
outra opção a não ser a luta pela terra em um Estado dominado 
pelos mais variados coronéis do latifúndio. Em Poxoréu na sexta 
3 de agosto às 20h no Beco do Instituto Histórico e Geográfico. 
INFO: (66)99635 9436. E sábado 4 de agosto às 19h30 no Centro 
Cultural de Primavera do Leste. INFO: (65)99719 6129.

luCiaNa BoNFim >

Os músicos André Balbino, Vera Capilé e Juliane Grisólia convi-
dam a todos para esta apresentação do show Trio do Mato na 
Sala Anderson Flores - Cine Teatro Cuiabá. É canto, prosa e 
viola com artistas talentosos de Cuiabá no projeto de difusão 
Circula MT, da Secretaria de Estado de Cultura. Imperdível! Na 
quinta 2 de agosto às 20h, com classificação livre. INFO: INFO: 
(65) 2129 3848 e 99635 3486.

pEÇa tEatral mulHErES Da tErra >
CirCula mt >

GARIMPO CULTURAL
Por Luiz Marchetti

auDiÊNCia pÚBliCa >

O artista plástico convida para 3 horas de oficina de aqua-
rela s/papel canson. Aprendizagem com quem gosta do que faz 
num dos lugares mais bonitos de nossa capital, o Ateliê Nilson 
Pimenta. Será neste sábado 4 de agosto das 8h30 às 11h30. 
Para participantes a partir dos 7 anos. Valor a combinar. Rua 
Lindomar Jairo dos Santos, Jardim Renascer, em Cuiabá. INFO: 
Whatsapp. (65) 99672 0215. 
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osso cérebro é formado por uma 
rede neurônica. Tudo o que ve-
mos e presenciamos está sempre 
associado aos pensamentos e às 
lembranças. Assim fazendo, cons-

truímos modelos para o nosso mundo. Quanto 
mais informações adquirirmos, mais aprimora-
dos ficam esses modelos. Chamamos isto de Lei 
da Memória Associativa. Então as histórias que 
iremos gravar no cérebro do nosso mundo se-
rão sempre associadas às lembranças e aos pen-
samentos. Num ambiente as informações que 
vão nos alimentar serão os objetos, cores for-
mas. Que emanarão sensações de experiências 
que tivemos e consequentemente virão reações 

emocionais daquilo que estamos incorporando. 
Tudo é formado de energias. Então tudo é ener-
gia. Portanto eu sou energia, vocês são energias 
e tudo a nossa volta é energia. E o mais impor-
tante disso é que tudo o que queremos também 
é energia. Então, pensem comigo: somos todos 
uns aglomerados de energias vivendo num cam-
po de energias que mal sabemos se essas estão 
em equilíbrio ou desestabilizadas ou até mesmo 
desgastadas. As pessoas no mundo estão rece-
bendo descensos de energias e luz que entram 
em seus campos pessoais e estas dão início a 
mudanças em seus sistemas operantes de cor-
pos. A consciência da Humanidade está passan-
do por um aprimoramento, uma atualização 
(upgrade), à medida que novas informações 
são liberadas na atmosfera, de forma diária. A 
cada dia são trazidas novas revelações que con-
fundem e estonteiam a população do mundo. À 
medida que as pessoas lutam para absorver o 
bombardeio constante de informações que es-
tão sendo emanadas, os seus campos de ener-
gia passam por períodos de opressão, assim, a 
necessidade de descansarem e de relaxarem se 
torna imperativo. Ter em sua casa ou ambien-
te de trabalho um cantinho bem tranquilo com 
energias neutras é de bom agouro. Poderão se 
interiorizar e conversar com suas células, pois 
são elas que irão alimentar sua saúde e bem-es-
tar. Energias neutras se dão a uma produção de 
um cantinho totalmente novo, isto é, sem vestí-
gio nenhum nos objetos das vivências e impres-
sões dos moradores. 

N

Energias neutras

Theresa é arquiteta, consultora 
de Feng Shui e pregadora oficial 
de quadros de amigos
fengshui@circuitomt.com.br
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omo não falar da água neste momento 
em que o homem nunca imaginou que 
sua falta poderia acontecer? Fonte da 
vida corre risco e é preciso cuidados 
para que as próximas gerações pos-

sam usufruir deste recurso natural tão importante 
no nosso dia a dia.

O descuido e o abuso exagerado de seu uso 
sem controle fazem com que a preocupação do re-
aproveitamento se torne cada vez mais frequente 
nos projetos residenciais e comerciais.

Diversos sistemas são aplicados, mas o mais 
comum é a captação da água das chuvas que é 
armazenada para uso local. O reaproveitamento, 
contra o desperdício, é uma das causas mais deba-
tidas e contestadas mundialmente.

Estamos passando por uma etapa em que cada 
vez mais a falta de respeito à natureza está afligin-
do o meio ambiente. A água é umas das “espécies 
naturais” mais desrespeitadas pelo homem atra-
vés de seus usos inadequados.

O baixo nível das águas dos rios, represas e nos 
reservatórios é notório e entristecedor, num cená-
rio degradante para um futuro próximo.

Os projetos de recursos hídricos e seus com-
plementares são fundamentais à sobrevivência da 
“água” com extremo desprezo dos governantes, 
enormes quantidades de água retiradas dos rios, 
lagos, represas, poços e das chuvas que sustentam 
as cidades e os campos são fontes invisíveis que 
não se traduzem em votos garantidos.

A água é a mais preciosa de tudo que vive na 
superfície da Terra.

A reutilização ou reuso de água demandada 
sobre os mananciais, substituindo a água potável 
por uma água de qualidade inferior, é um conceito 
muito usado em países desenvolvidos.

No Brasil sempre houve abundância de águas, 
com os períodos das chuvas definidos, sendo que 
alguns estados do país sofrem durante muitos 
anos com este fator climático.

 A água é responsável na superfície terrestre 
por três partes da sua totalidade, sendo nosso 
principal alimento da sobrevivência.

Que os homens conscientes e sábios deste 
planeta transformem cada vez mais a abundância 
desse material de que somos dependentes para a 
nossa sobrevivência.

Água: nossa fonte da vida.
www.facebook.com/arqedmilsoneid

C

Fonte da vida
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Edmilson é arquiteto 
e festeiro oficial da 
Praça Popular 
cultura@circuitomt.com.br
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acutinga, o indigenista que foi parar no 
Planalto Central, tem histórias surreais 
que deixaria atônito André Breton. Isso 
porque estar entre os indígenas permi-
te-se experimentar vivências que não 

são possíveis no mundo dos kwajantisu, não 
índios em língua Nambiquara. O repertório 
do pássaro, espécie encontrada em florestas 
do Centro-Oeste e Sudeste do Brasil e que 
está em extinção, parece ser ditado pelo in-
consciente, pela prevalência do sonho, do ins-
tinto, às vezes chegando quase ao incoerente 
se tomarmos a lógica ocidental.

Jacutinga contou uma história de seu xará 
Jacutinga, um indígena Nambiquara, do grupo 
Hahaintesu, povo cantador. Essa história tem 
décadas. A bem da verdade, uma história sem 
fim, como provou ser possível Michael Ende. 
Jacutinga pegou a história começada, sei lá 
em que Temporada, em qual episódio. Mas 
isso deixa de ter importância.

Em 1976, Jacutinga Hahaintesu, a pé, fugiu 
com sua mulher e filho da Chácara Ambulató-
rio da Funai, em Cuiabá, em direção à sua al-
deia, no Vale do Guaporé. Sua saga, que durou 
oito anos, teve uma temporada em Pingador, 
lugarejo do distrito de Água Fria, Chapada 
dos Guimarães. Nesse tempo viveu entre os 
seus a usar paus ignígenos, faca e machado 
bem gastos, até ser encontrado por Zeferino, 
um sitiante, que notificou o caso à Funai. 

A história da fuga do pajé Jacutinga, que 

J

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

Não seja enganado!!!

empre ouço esta frase: “já estou 
comendo uma alimentação sau-
dável, consumindo alimentos in-
tegrais, light, diet, zero”. Eu fico 
abismada com isso, pois de nada 

adianta trocar um alimento industrializado 
por outro. A maioria desses alimentos citados 
acima é rica em substâncias químicas e infla-
matórias e nem deveria ser chamada de ali-
mentos. Peguei um iogurte que aparentemente 
se codifica como saudável de laranja e mel, e li 
os ingredientes e:

LEITE RECONSTITUÍDO INTEGRAL, XARO-

Wania Monteiro de Arruda  
é nutricionista funcional, 
aficcionada em receitas saudáveis 
e saborosas, que divulga em seu 
site e no Insta 
@wmarruda
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PE DE AÇÚCAR, PREPARADO DE CENOURA, 
LARANJA E MEL (XAROPE DE AÇÚCAR, ÁGUA, 
CENOURA, SUCO DE LARANJA, MEL, AMIDO 
MODIFICADO, AÇÚCAR, CORANTE NATURAL 
URUCUM, CONSERVADOR SORBATO DE PO-
TÁSSIO, AROMATIZANTES E ESPESSANTE 
GOMA XANTANA), PROTEÍNA CONCENTRADA 
DE LEITE, SORO DE LEITE EM PÓ E FERMEN-
TO LÁCTEO.

Vejam quanto açúcar tem nesse produto! 
Os primeiros ingredientes são os que estão em 
maior quantidade – pasmem – uma quantidade 
imensa de açúcar.

Com certeza existem também alimentos 
industrializados mais saudáveis, sem aditivos 
ruins. Temos que ter atenção ao escolher os 
alimentos. O melhor alimento é sempre aquele 
que a terra lhe oferece, sem passar por nenhum 
processo industrial e sem substâncias tóxicas 
como os pesticidas, por exemplo.

Meu objetivo é mostrar-lhes quais são os 
alimentos verdadeiramente saudáveis, e que 
comer de forma saudável é sim prazeroso e não 
é caro. Comprar chuchu, cenoura, banana etc. 
não é tão caro como comprar iogurte, pudim 
diet, gelatina, biscoitos zero açúcar etc. Sempre 
ouço, depois de fazer um plano alimentar indi-
vidualizado, foi muito mais fácil do que eu ima-
ginava! E essa é a meta, fazer uma alimentação 
ser algo fácil, saudável e acessível para todos.

S

teve um final feliz após centenas de imprevis-
tos, continuou com o encontro dos dois Jacu-
tingas, anos depois... Ainda que os Jacutingas 
tenham estado pouco tempo juntos na aldeia 
Hahaintesu, suas histórias se encontram em 
situações singulares. O indigenista Jacutinga 
achou refúgio em terras encravadas no Pin-
gador, onde viveu seu xará por muitos anos. 
Nesse ano, foi testemunha de defesa do indí-
gena Corái, acusado de porte ilegal de arma, 
quando estava na cidade de Comodoro com 
uma velha espingarda, desarmada e acondi-
cionada na garupa de sua bicicleta, em bus-
ca de caça para alimentar sua família. Corái 
nasceu pelas mãos de Jacutinga Hahaintesu, 
quando este fez o parto de risco de sua mãe, 
logo depois de seu retorno à aldeia.
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Cristian Siqueira, ou Karaiman, é 
Sacerdote Umbandista, fundador do 
MUC, estudante de Direito e amante 
de tudo que envolva o mundo astral. 
cristi-siqueira@hotmail.com

Yorimá 

mês de agosto nos faz recordar 
diretamente uma das divindades 
mais conhecidas e temidas do pan-
teão africano: Omulu. Essa divin-
dade que é intimamente ligada à 

terra, seca e árida, é cultuada também como 
Obaluayê (o Rei da Terra), ou Yorimá. 

Yorimá é a potência da lei em ação; con-
ta-se que esse seria o nome inicial, vibrado, 
dessa divindade, no entanto, esse nome se 
perdeu no tempo exatamente para que se pro-
tegesse sua vibração. Yorimá lidera uma das 7 
Linhas de Umbanda que é como essa religião 
organiza toda a existência criada por Deus, vi-
sível e invisível. Ele regeria o planeta Saturno, 
exatamente o planeta mais antigo como ele, o 
Orixá mais velho. 

Yorimá representa a sabedoria da vida, 
exatamente por ser aquele que mais viveu. O 
Chakra que rege é o básico, aquele ligado aos 
nossos aspectos mais humanos e terrenos, e 
sua cor é a violeta, ou o roxo, cores que re-
presentam tudo aquilo que vem da terra. Ele 
é o dominador dos sentimentos da terra exa-
tamente porque ele já a venceu, no tempo, na 
idade, conquistando a sabedoria. É impossível 
dominarmos algo pelo qual sentimos desejo; 
a sabedoria da vida nos ensina que ter domí-
nio de nossos instintos e desejos é ter poder 
duas vezes. Um aspecto dessa divindade que 
não pode ficar de lado é a sua capacidade de 
transformação das doenças. Ele rege a pipoca 

e se faz nela representar, utiliza-se dela em 
especial para trazer a cura e o bem-estar ne-
cessário para as pessoas. Há alguns séculos a 
Tradição Religiosa Africana efetivava curas e 
ressurreição de mortos se valendo da força 
potencial de Yorimá, algo assustadoramente 
imaginável nos dias de hoje. 

Em trabalhos mediúnicos, Yorimá faz com 
que seus enviados se manifestem através da 
figura mitológica do Pai Velho, aquele que, 
curvado, com seu cachimbo na mão, traz para 
nossas realidades as verdades da sabedoria 
ancestral da humanidade. A visão popular 
fez com que essas entidades acabassem sen-
do chamadas de Pretos Velhos, mas é sempre 
bom lembrar que nem sempre se tratam de 
espíritos negros e exatamente por isso con-
vém que não sejam distinguidos pela cor. O 
Pai Velho e a Mãe Velha são manifestadores 
da força de Yorimá em nosso dia a dia e fazem, 
com cuidado e muito esmero, o papel de ma-
nifestar essa potência em nossa realidade. 

Salve Yorimá!  
O
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José Carlos Branco é 
empresário
cultura@circuitomt.com.br

amos graças a Ti Senhor, Mestre 
de todos os homens e agradece-
mos pela harmonia e equilíbrio a 
todos nós.

Na nossa história, como via-
jores do tempo, nós tivemos a 

oportunidade de registrar ao longo da ca-
minhada da evolução e de nossa intimida-
de em espírito as grandes obras realizadas 
pelo homem, feitos igualáveis tanto para 
o bem quanto para a sombra, das colunas 
imponentes e robustas da grande cidade de 
Roma nós deixamos as guerras, as traições, 
para chegar hoje às grandes obras assis-
tenciais que muito trabalham em nome de 
Jesus, no anonimato, sem levantar sequer 
uma espada, as vossas mãos são as nossas 
ferramentas de conquista.

Nós deixamos na Idade Medieval a bar-
bárie das catapultas que cuspiam fogo, as 
bolas que arrebentavam as vidas e a histó-
ria de uma construção toda para avançar-
mos no tempo, encontrarmos Dumont a nos 
propiciar o início de uma história em que o 
homem ganha asas para levar de um lado 
para o outro as benesses de um órgão a ser 
transportado, do medicamento a ser minis-
trado, de todos aqueles que necessitam via-
jar para as suas conquistas íntimas.

Nós percebemos dos homens primitivos 
que manipulavam as pedras açoitando er-
vas para criar os venenos e conquistar os 

espaços onde havia mais alimentos; para 
chegarmos hoje aos grandes laboratórios 
da Suécia, da França, dos grandes doutores 
da Índia que executam na data de hoje, mes-
mo com dificuldades, atendimentos com re-
médios criados por suas mentes estudiosas.

Nós percebemos das grandes irrigações 
que foram motivos de tantas mortes pelas 
brigas na China, para ver hoje os mesmos 
espíritos no nosso querido Nordeste, onde 
a seca os castiga e uma gota d'água vertida 
após cinco ou seis anos do céu é motivo de 
render graças.

Senhor, tu nos ensinastes nos caminhos 
da vida que é dando que recebemos, nos 
ensinastes através das escritas enegreci-
das pelos nossos erros escabrosos que nós 
hoje temos oportunidade, nas páginas alvas 
e translúcidas da oportunidade da mediu-
nidade de um corpo, de escrever as nossas 
novas páginas em que contaremos os novos 
feitos, as nossas novas construções em que 
podemos elaborar o tônico da alma, que é o 
serviço no bem onde não existe inigualável 
força no Universo.

Temos a nossa casa, o planeta Terra, que 
é cercado por tantas outras moradias de es-
píritos mais atrasados e outros tantos já a 
nossa frente evoluídos, que inspiram a toda 
a humanidade terrena os melhores atos, as 
melhores manipulações das nossas mãos 
nos feitos do trabalho no bem.

Vamos caminhando, Senhor, e o nosso 
livro se estende, porque outras vidas virão 
e com certeza nossas mãos trabalharão, 
nossa alma estará mais fortalecida porque 
estaremos senhores do bem, nós seremos o 
próprio bem. 

  MADELEINE (espírito amigo)

Mensagem por 
Madeleine 

D

mensagem psicofonada por: maDElEiNE 
(Espírito amigo) 

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

nquanto na Europa a temporada 
de verão está bombando, na Amé-
rica do Sul a temporada de inverno 
também “ferve”. E tem muitos luga-
res bacanas para nos divertirmos. 

E, por que não, na nossa querida vizinha Ar-
gentina? Terra de Perón, de Dieguito Maradona 
e de Lionel Messi.

A Argentina guarda paisagens lindíssimas 
e é uma ótima opção para aqueles que nunca 
viram a neve ou para quem curte um friozinho 
e também gostam de esquiar. Há muitas ati-
vidades paralelas à neve e outras dezenas de 
atrações de inverno. São ótimas opções para 
todos os tipos de turismo, seja para se aventu-
rar, namorar e relaxar. E o mais interessante é 
que além de estar coladinho com o Brasil, não 
precisamos de visto ou passaporte para entrar, 
bastando apenas a nossa Carteira de Identida-
de RG (Registro Geral) e seguro viagem. Lem-
bre-se: a CNH (Carteira Nacional de Habilita-
ção) não vale.

Uma boa dica: não use o seu plano de ce-
lular do Brasil na Argentina ou em qualquer 
lugar da América do Sul. Assim que chegar, 
compre um chip internacional local, tipo My-
SimTravel, pois o preço, a velocidade e o sinal 
são bem melhores, e funciona por toda a Amé-
rica e Europa, além de fazer uma boa econo-
mia. Há lugares no Brasil que vendem esses 
chips internacionais, entregando em casa.

Antes de chegarmos aos Alpes Argentinos, 
falar de neve, esqui etc. Vou citar três coisas 
sobre Buenos Aires, a capital da Argentina: al-
fajor é o doce símbolo de Buenos Aires, sendo 
Havanna a marca mais famosa que produz o 
alfajor, um doce feito de massa, mel, chocola-
te, açúcar polvilhado e doce de leite. Tem que 
experimentar. O tango foi inventado na Argen-
tina, sendo Buenos Aires a Capital Mundial do 
Tango, cuja dança é praticada no mundo todo. A 

Argentina tem tradição nos vinhos e tem viní-
colas espalhadas por todo o país, sendo os seus 
vinhos exportados para todo o mundo. Embora 
em Buenos Aires não haja vinícolas, em seu en-
torno há diversas, e muita degustação. É uma 
ótima pedida para esta época do ano.

Bom, já dançou, já degustou um vinho e 
saboreou um alfajor; prepare seus casacos e 
roupas de neve, pois a emoção e a bagunça não 
têm limite.

San Carlos de Bariloche é referência mun-
dial na temporada de neve, atraindo milhares 
de turistas de todo o mundo, inclusive brasi-
leiros. Está localizada perto da Cordilheira dos 
Andes, tem paisagens maravilhosas, restauran-
tes, bares, baladas e uma pista de 120 km para 
praticar esportes de neve. Bariloche é gelada o 
ano todo, sendo a máxima no verão de 20ºC e 
no inverno -10ºC.

Esquel está aos pés da Cordilheira dos An-
des, é uma cidade pequena localizada na pro-
víncia de Chubut e próxima a La Hoya, uma 
estação de esqui muito boa para quem está co-
meçando a esquiar, pois tem uma estrutura um 
pouco mais individual. Próximo de Esquel está 
o Parque Nacional Los Alerces, que tem uma 
vida selvagem interessante e belas paisagens.

San Martín de Los Andes fica na região da 
Patagônia Argentina, é charmosa e é também 
onde fica a central de esqui Chapelco, uma das 
melhores pistas da Argentina, com 140 hecta-
res e 25 pistas de esqui dentro do próprio Cer-
ro Chapelco. Além de tudo, há outras atrações 
naturais interessantes, como o vulcão no Par-
que Nacional Lanín e o lago Lacar.

Ushuaia, mesmo sendo uma cidade bem 
pequena e localizada na ponta sul, é o local 
mais perto da Antártida e a última cidade do 
continente americano. É conhecida como a “Ci-
dade do Fim do Mundo”, portanto tudo já indi-
ca que o local é frio e tem muita neve, especial-
mente no topo das montanhas geladas, que é o 
fundo da cidade. Apesar de frio, Ushuaia tem 
um ótimo centro de esqui, boas opções de hos-
pedagem, lindas paisagens, muitas montanhas, 
bosques, rios e lagos, todos esbranquiçados e 
congelados no inverno.

Córdoba fica no centro da Argentina, é uma 
cidade histórica com locais interessantes a co-
nhecer como a Cañada e o bairro Jesuíta, po-
rém a neve lá é esporádica, portanto vale pes-
quisar antes de viajar.

Mendoza é o maior produtor de vinhos de 
todo o país, além de deliciosos, têm 1000 viní-
colas famosas. A cidade está próxima às Cordi-
lheiras dos Andes, tem seu charme, neve, esta-
ções de esqui próxima à cidade de Penitentes.

Neve na Argentina

E
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Iracema Irigaray N. Borges, mãe 
de 3 anjos, ama comer tudo com 
banana, coach pelo ICI- SP, sonha 
em dar cursos na África, Índia, 
EUA, onde o destino a levar.
cultura@circuitomt.com.br
iracemairigaray@hotmail.com
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ecentemente li num texto da 
psicóloga Isabela Couto, que 
trago pra reflexão desta sema-
na, que estar atento aos pró-
prios diálogos internos nos tira 

do automático e nos auxilia a quebrar os 
padrões. “... Uma vez fui escrever um e-mail 
para meus professores porque eu estava 
com um incômodo chato na alma e queria fa-
lar daquele negócio com alguém. Sentei-me 
para escrever, mas me impus duas regrinhas: 
1 - escrever sem me fazer de vítima; 2 - es-
crever sem citar qualquer outro nome (outra 
pessoa). Então comecei a escrever ''quando 
eu era pequena, meu pai...'' e daí apaguei a 
frase. Tentei mais uma vez, ''estou me sen-
tindo perdida porque lá em casa eu e meus 
irmãos sempre...'' e daí apaguei. Tentei outra 
vez, ''estou me sentindo mal porque queria 
que eles...''. Foi ótimo esse ''exercício''. Nem 
precisei enviar o e-mail para meus profes-
sores. Percebi ali mesmo que eu estava que-
rendo falar do outros e não de mim. Conhece 
a frase de Freud?: ''Quando Pedro me fala 
de João, sei mais de Pedro do que de João”. 
Fato é que sempre utilizo essa estratégia do 
e-mail para todo pensamento que me habita. 
Toda vez que estou chateada fico atenta às 
frases que se formam na minha cabeça. E daí 
vou me apercebendo que elas querem falar 
do outro ou querem ser vítima. O mal-estar 
vem daí. Então troco as frases até que só so-

bre a Isabela lá dentro delas. Pronto, agora 
tenho mais chances. Então quando a esposa 
quer levar o marido para a sessão (ou vice-
versa), a gente já sabe quem precisa mais da 
consulta: o levador e não o levado. Quando 
alguém envia mensagens aqui nas redes so-
ciais assim ''Isabela, e as mães narcisistas?''. 
Ou ainda, ''Isabela e a mãe que tentou me 
abortar?''. Ou talvez, ''Isabela, fui largada 
pelo marido e não consigo aceitar''; quan-
do alguém estrutura sua demanda numa 
escrita desse tipo, ela ainda não está muito 
pronta para ser guiada para a solução (mas 
pode estar a caminho). Primeiro ela vai pre-
cisar perceber que na Constelação Familiar 
uma das ''exigências-mínimas'' é: não traga 
ninguém para sua sessão além de você. Fale 
somente de você. Deixe “o que foi” lá onde 
aconteceu (no passado). O passado preci-
sa passar. Quando for para falar de alguém, 
examine se é pra agradecer por alguma coisa 
ou algo nesse nível. Aí vale. No mais, sincera-
mente, saia desse padrão. Leve o tempo que 
precisar nessa etapa – mesmo que isso lhe 
exija alguns anos. Mas invista seu tempo aí 
nessa criação de uma nova postura. Lembrei 
daquela historinha de Abraham Lincoln: “SE 
EU TIVESSE 8 HORAS PARA CORTAR UMA 
ÁRVORE, GASTARIA SEIS AFIANDO MEU MA-
CHADO.” Fique bem, busque ajuda e afie esse 
machado. 

R

De quem estou 
falando?

paquistanesa Malala Yousafzai, 
de 17 anos, ganhadora do No-
bel da Paz de 2014 junto com o 
indiano Kailash Satyarthi, não 
conquistou sua notoriedade de 

maneira fácil. A jovem se tornou conhecida ao 
mundo após ser baleada na cabeça por talibãs 
ao sair da escola, quando tinha 15 anos.

O ataque aconteceu no dia 9 de outubro 
de 2012. Malala seguia em um ônibus escolar. 
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Rosemar Coenga é  
doutor em Teoria Literária e 
apaixonado pela literatura de 
Monteiro Lobato
cultura@circuitomt.com.br

Malala, a menina 
que queria ir para 
a escola
Seu crime foi se destacar entre as mulheres e 
lutar pela educação das meninas e adolescen-
tes no Paquistão – um país dominado pelos ta-
libãs, que são contrários à educação feminina.

Armados, os talibãs vigiavam o vale noite 
e dia, e impuseram muitas regras. Proibiram 
a música e a dança, baniram as mulheres das 
ruas e determinaram que somente os meni-
nos poderiam estudar.

Em Malala, a menina que queria ir para a 
escola (2015), publicado pela Cia das Letri-
nhas, um livro-reportagem, a jornalista Adria-
na Carranca relata a história da jovem Malala 
que foi ensinada desde pequena a defender 
aquilo em que acreditava e lutou pelo direito 
de continuar estudando. Ela fez das palavras 
sua arma. 

Adriana Carranca apresenta às crianças e 
jovens a história real dessa menina que, além 
de ser a mais jovem ganhadora do Prêmio No-
bel da Paz, é um grande exemplo de como uma 
pessoa e um sonho podem mudar o mundo. 
A obra mostra como a discussão de gênero é 
fundamental na escola. 

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

#esseéoplano!

Carol Lotufo Muller e o PetRepet

Ela que é bem nascida, bem criada e um ser humano incrível, que vi nascer, lançou 
este bloco de descontos e vantagens para nossos filhos de pelos. Uma parte dos lucros 
com as vendas dos blocos será destinada a uma instituição ou ONG que atua contra 
maus-tratos aos animais e aos anjos de pelos que são abandonados. Eu, pessoal-
mente, tenho uma dificuldade gigante em lidar com maus-tratos e abandono desses 
lindos, porque, de verdade, eles são só bondade, são pureza absoluta. Tenho dois em 
casa, e se pudesse moraria numa chácara, num sítio, para ter todos do mundo que 
lá coubessem. Sendo assim, Carol linda de titia, muito orgulho de você #tmj. Saibam 
mais: 99934-9151.

Junior Leite, gestor,  
recebeu mais um 
desafio do prefeito 
Emanuel Pinheiro e 
assumiu a Sicom – 
Secretaria de Inovação e 
Comunicação, no Palácio 
Alencastro. Competência 
o define!

Minha amiga da vida inteira Fátima 
Bezerra e sua princesa Maria 
Eduarda. Duas lindas que eu adoro!

Marta Nunes, coach de 
mulheres, atende com muito 
carinho ajudando mulheres a 
superarem momentos difíceis 
em suas vidas. Sabedoria, 
técnicas precisas e muito 
estudo trazem resultados 
fantásticos. Seu IG: @
martanunescoach 

Todo pai inspira. Por isso, em comemoração ao Dia 
dos Pais, do dia 6 ao dia 11 de agosto, pais e filhos 
podem treinar gratuitamente na melhor academia 
da cidade, a Inspire. Sempre juntos! 
Sigam: @academia_inspire e fiquem por dentro!

McDiaFeliz vai acontecer em  25 de agosto

Neste dia,  todo mundo pode ajudar de uma forma muito 
simples às crianças que têm câncer. Toda a renda – 100% – 
da venda do BigMac é destinada à Associação das Crianças 
com Câncer – AACC e também aos Hospital de Câncer de MT. 
Com esta renda, eles praticamente se mantêm com o básico 
por todo o ano. Tenho muito orgulho por ter colaborado lá 
atrás quando do início da AACC e por oito anos ter ajudado 
também no McDiaFeliz, e por isso posso falar da seriedade 
do trabalho. Os voluntários fazem todo o serviço pesado nos 
restaurantes para que os funcionários possam estar focados 
na produção dos lanches e nenhum centavo seja desperdiça-
do. Tem venda de camisetas, e os tickets também podem ser 
adquiridos com antecedência. Informem-se nas redes sociais 
da entidade e também pelo telefone da AACC: 3025-0800.

Sexta, 3 de agosto, palestra 
megabacana para papais e mamães 
dedicados

O Colégio Plural vai trazer Leo Fraiman no 
Centro de Eventos Pantanal às 20h, quando este 
psicoterapeuta que tem mais de 20 livros publica-
dos fará a palestra "A importância da participa-
ção dos pais na educação escolar e na formação do 
projeto de vida". Myrna Marques, que já tem 30 
anos educando crianças e adolescentes na nossa 
cidade, acertou mais uma vez e com certeza o 
evento será um supersucesso. Orgulho e gratidão 
por ter educado meus filhos lá, com ela!

Trago verdades... 

Ninguém virá te salvar. Saia dessa torre. Pule essa 
janela. Mate o dragão. Acorde sem o beijo. Tire o vestido 
cafona. Devolva o sapo ao brejo. Avise ao lobo mau que é 
você quem manda! 

... pode ser simples, basta ter coragem! Boa semana 
amigos-leitores. Um beijo!

Nem precisaria de legenda, pois a 
sinceridade desta foto transborda. 
A primeira-dama de Cuiabá Marcia 
Pinheiro e crianças da nossa 
comunidade. Sou fã! 


