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Pré-candidata a deputada federal, a advogada e pedagoga 
Serys Slhessarenko (PRB) tem 73 anos e construiu uma 
vida em torno do pioneirismo. Foi da primeira turma a 
formar mulheres advogadas em Mato Grosso. Também 
foi uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores no 
Estado e responsável direta pela ascensão e solidificação 
da sigla no Brasil todo. Conseguiu, ao longo da carreira 
política, quatro mandatos consecutivos: três de deputada 
estadual e um de senadora; a primeira e única mulher 
do Estado conseguir o feito. Entrevistada da semana, 
enfrentou com lisura e educação as perguntas mais 
ácidas e incisivas.

ENTREVISTA DA SEMANA

SeryS SlheSSarenko
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Candidatos ao governo 
revelam mais do mesmo

ELEIÇÕES 2018
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Catálogo culinário 
quilombola ganha mostra 

RAÍZES AFRO
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A guerra pela presidência 
da Fiemt

A DISPUTA DA VEZ

pan.3

Com doze anos, ainda há 
falhas no amparo à mulher

LEI MARIA DA PENHA

pg.5

orQUeSTra SInFÔnICa JoVeM De 
CaMPo VerDe

Com repertório baseado nas obras de Ludwig van Beethoven, 
Tchaikovsky, Edvard Grieg e Arturo Marquez, a Orquestra 
Sinfônica Jovem de Campo Verde, com regência de anDrÉ 
rÉGIS, comemora os 5 anos de atividades do polo Campo 
Verde, do Instituto Ciranda.  Leve a família nesta quarta-
feira 15 de agosto, às 20h, no Teatro do Cerrado Zulmira 
Canavarros, o concerto faz parte da programação artística do 
Instituto Ciranda e integra a Série Araguaia. Ingresso social 1 
kg de alimento. INFO: (65) 3313 6878. O seu guia semanal 
tem as melhores dicas de cultura em nosso Estado! Boa leitura.
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CIRCUITOMATOGROSSO
o pesadelo dos consignados em MT

Milhares de funcionários públicos, pensionistas e 
aposentados de Mato Grosso estão endividados. 
Os números apontam que quase um terço dos 
que trabalham no setor público do estado estão 
comprometidos com pagamentos de parcelas. 
Segundo dados do Banco Central, o país já pagou 
mais de R$ 323 bilhões com este tipo de crédito. 
A conclusão é que muitos não vivem, mas sim 
sobrevivem – e penosamente. Com quase toda 
a renda comprometida, eles precisam se manter 
(quando não são casados e têm cônjuges ou 
filhos) e seus entes. Nesta edição o Circuito 
tratou do universo dos empréstimos consignados, 
descontados diretamente na folha de pagamento 
(preferencialmente) de servidores públicos. 
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ilhares de funcionários 
públicos, pensionistas e 
aposentados de Mato Grosso 
estão endividados. Os 
números apontam que quase 

um terço dos que trabalham na iniciativa 
pública no Estado estão comprometidos com 
pagamentos de parcelas. Segundo dados do 
Banco Central, o país já pagou mais de R$ 
323 bilhões com este tipo de crédito.
A conclusão é que muitos não vivem, mas 
sim sobrevivem – e penosamente. Com quase 
toda a renda comprometida, eles precisam 
se manter (quando não são casados e têm 
cônjuges ou filhos) e seus entes. Há casos 
de depressão e até de suicídio envolvendo os 
endividados. A questão é delicada e envolve 
diferentes interesses – muitos deles escusos 
e egoístas.
Os deputados estaduais também estão de olho 
nos bancos. Eles criaram uma CPI e querem 
saber se há irregularidades nos contratos de 
empréstimos que os funcionários contraem 
junto a essas instituições financeiras. 
O Circuito Mato Grosso também traz 
nesta edição uma entrevista exclusiva com 
a professora aposentada Serys Slhessarenko 
(PRB), uma das primeiras candidatas a 
representar o Estado no  Congresso, que 
falou sobre a sua decisão de concorrer às 
eleições 2018, da mudança de partido, da 
vida política.
Além disso, trazemos um resumo das 
convenções que ocorreram no fim de semana 
e definiram os principais candidatos para a 
população poder escolher seus representantes. 
Será que houve renovação?
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M
DÍVIDAS, SERYS E AS 
CONVENÇÕES EM PAUTA

#bombounarede

fatos da semana

#CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS 

entre aspaseditorial
“Eu lutei para fazer reforma fundiária no Brasil. Só com a regularização fundiária 
nós podemos mudar a economia de Mato Grosso, são mais de 80 mil famílias 
que vieram para cá, para trabalhar. E muitas vezes são pessoas são penalizadas 
por legislações submetidas ao interesse de grandes países. Nós queremos fazer 
o desenvolvimento pensando de que forma iremos apoiar o artesão, que, às 
vezes, não tem como acessar financiamento do banco.” Wellington Fagundes (PR) 
em discurso de lançamento de seu nome para o governo de Mato Grosso nas eleições deste ano.  

“Não vamos fazer como a atual administração, que coloca placa para mentir 
que fez obras, brincando com os sonhos do povo.” Mauro Mendes (DEM) em discurso 
de lançamento para o governo nas eleições de 2018..  

“Ele pretende a inclusão do nome dele como pré-candidato no Democratas, [mas] 
como eu havia dito essa é uma deliberação que cabe à Executiva do partido, 
que se reunirá antes da convenção para deliberar quais candidatos comporão 
a lista de pré-candidatos que serão submetidos à convenção partidária. Não 
há nenhuma garantia de candidatura ao deputado Mauro Savi como candidato 
a estadual em 2018.” Presidente do Partido Democratas em Mato Grosso, deputado federal 
Fabio Garcia, ao comentar que não está garantida uma possível candidatura do parlamentar Mauro 
Savi, que está preso há quase quatro meses pela Operação Bereré.  

“Conheço o caráter e a história dele [o pai, então deputado estadual, hoje pre-
feito]. Do contraditório e da ampla defesa, ele, como advogado, vai se explicar 
na Justiça e, como homem público, deve fazer isso. Estamos esperando essa 
hora chegar.” Candidato a deputado federal Emanuelzinho Pinheiro (PR) ao dizer que não trará 
problema algum para sua campanha o fato de seu pai ter sido flagrado derrubando maços de dinheiro 
de suposta propina paga pelo ex-governador Silval Barbosa.  

“Estamos preparados para essa CPI. Quem apresentou primeiro o requerimento 
em plenário fomos nós, da base governista. Temos 10 assinaturas e, resolvendo 
o impasse da CPI do Ministério Público [que corre o risco de ser encerrada], 
exigiremos o cumprimento da ordem cronológica.” Deputado estadual Wilson Santos 
(PSDB) ao pedir que seja instalada a CPI e que fosse respeitada a ordem cronológica de apresentação 
dos requerimentos, ou seja, o dele primeiro, para abrir a CPI dos Grampos Telefônicos.

As definições das candidaturas ensaiadas desde fevereiro foram finalmente 
confirmadas, com a chegada do prazo final imposto pelo Tribunal Regional Elei-
toral (TRE) para apresentação dos nomes e consequente realização das conven-
ções partidárias para tal. Não houve grandes surpresas, exceto pelo abandono 
de Mauro Savi por parte do seu novo partido, o Democratas, que não permitirá 
a ele buscar a reeleição por estar preso no Centro de Custódia da Capital há 
meses, e Wellington Fagundes, que chegou a correr risco de não ter candidatura 
ao governo confirmada após patinar no fechamento de alianças e ainda assim 
conseguir sair com o maior tempo de propaganda gratuita de rádio e televisão 
após o fechamento com vários pequenos partidos, mas especialmente com o 
ainda grande, em termos de filiados e de bancada nacional, Partido dos Traba-
lhadores, que fechou com ele e preteriu a professora Edna Sampaio.

A 
Polícia Judiciária Civil 
prendeu um homem 
de 41 anos apontado 

como o autor do homicídio contra 
a sogra, e tentativa de homicídio 
contra a companheira, praticados 
no final de julho em Chapada dos 
Guimarães (65 km de Cuiabá). O 
suspeito foi preso na noite de se-
gunda-feira (6) no município de 
Campo Verde (130 km da capital).

O investigado Carlos Augusto 
da Silva possui passagens por um 
homicídio anterior, do qual era 
foragido, e teve outras passagens 
por crime de lesão corporal, no 
contexto da Lei Maria da Penha, 
por agressão à esposa. Ele estava 
escondido na casa de familiares 
desde o cometimento do crime, 
em 30 de julho. A esposa do 
suspeito, M.B.M., 49, relatou que 

o seu marido estava ingerindo 
bebida alcoólica quando come-
çou a discutir com a sogra e em 
seguida partiu para agressão físi-
ca (socos). A vítima tentou fugir, 
entrando em seu veículo, porém 
sem saber que o suspeito havia 
jogado combustível no carro.

Em seguida, o agressor ateou 
fogo no veículo fazendo com que 
as duas vítimas sofressem quei-
maduras pelo corpo e fossem 
encaminhadas para o Hospital de 
Chapada dos Guimarães. Em esta-
do mais grave, a sogra, M.T.S.M., 
73, foi encaminhada para o Pron-
to-Socorro de Cuiabá, onde mor-
reu na segunda-feira (06.08) de-
vido aos ferimentos.

A prisão foi realizada por po-
liciais civis de Chapada dos Gui-
marães e Campo Verde.

P
ara o filho do prefei-
to Emanuel Pinheiro 
(MDB) e candidato a 

deputado federal Emanuelzinho 
Pinheiro (PR), não trará proble-
ma algum para sua campanha o 
fato de seu pai ter sido flagrado 
derrubando maços de dinheiro de 
suposta propina paga pelo ex-go-
vernador Silval Barbosa enquan-
to tentava os colocar nos bolsos 
do paletó. Além disso, garante, a 
ideia é construir uma história pró-
pria, que supere o nome e sobre-
nome famoso desde o avô.

As afirmações foram feitas 
durante a convenção do Partido 
da República. Emanuelzinho diz 
que herdou da família e do pai a 
vocação e o gosto pelo diálogo, 
além de trabalhos prestados à 
sociedade e “uma vida dedicada 
à política”.

“Conheço o caráter e a histó-
ria dele [o pai, então deputado 
estadual, hoje prefeito]. Do con-
traditório e da ampla defesa, ele, 
como advogado, vai se explicar na 
Justiça e, como homem público, 
deve fazer isso. Estamos esperan-
do essa hora chegar”. O episódio 
da gravação perpetrado por um 
assessor de Silval Barbosa acon-
teceu em 2014, quando Emanuel 
Pai foi enquadrado no gabinete 
de Silvio Corrêa, que confirmou 
as denúncias em depoimento e 
posterior delação premiada fir-
mada com o Ministério Público 
Federal (MPF) e homologada pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF). 
Emanuelzinho apoia Wellington 
Fagundes (PR). O pai dele, apesar 
da aliança firmada entre o partido 
dele e o DEM, também seguirá ao 
lado de Fagundes.
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Homem que matou sogra 
e tentou matar a esposa é 
preso pela Polícia Civil

Emanuelzinho diz que não 
tem medo do episódio do 
paletó

FEMINICÍDIO FILHO DE PEIXE...

U
m rapaz de 17 anos, 
identificado aqui 
apenas pelas iniciais 

U.A.N.M., morreu esmagado por 
um trator de esteira enquanto 
catava coisas dentro de um lixão 
localizado no Barreiro Branco, 
em Cuiabá, por volta das 4h30 
deste sábado (4). De acordo com 
os policiais militares do 3º Bata-
lhão (bairro Jardim Vitória), eles 
foram acionados por populares 
logo que aconteceu o acidente. 
Em conversa com o pai da vítima, 
identificado apenas como Geral-
do, soube-se que o rapaz tentava 
“catar coisas de valor” no meio 
das montanhas de lixo.

Entretanto, devido à escuri-
dão (o dia sequer havia nascido 
quando aconteceu a tragédia), o 
operador da máquina pesada não 
viu o rapaz no meio das monta-

nhas de entulhos.
A maneira como os catadores 

correm em torno das máquinas, 
aliás, é bastante comum no dia 
a dia deles, porém o adolescente 
tropeçou no momento de uma 
marcha à ré. Os policiais chama-
ram equipes do Samu, a Delegacia 
de Homicídios e Proteção à Pes-
soa (DHPP) e a Perícia Técnica da 
Polícia Civil.

Médicos do Samu puderam 
apenas constatar óbito por es-
magamento, as equipes da DHPP 
e Perícia realizaram os trabalhos 
de coleta de vestígios até por vol-
ta das 9h da manhã. Houve um 
começo de tumulto quando ou-
tros catadores, amigos da vítima, 
decidiram colocar fogo no opera-
dor da pá carregadeira. Por sorte, 
nesse incêndio, ninguém ficou 
ferido e o prejuízo foi só material.

Catador morre esmagado 
por pá carregadeira no lixão 
de Cuiabá
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“O deputado Wilson é desrespeitoso. Ele apre-
sentou um requerimento dizendo na tribuna que 
tinha oito assinaturas e, quando fui verificar, não 
havia nenhuma. Foi, na verdade, uma manobra 
pra tentar dizer que ele estava apresentando a 
CPI antecipadamente.” Deputada estadual Janaina 
Riva (MDB) ao comentar apresentação do requerimento do 
deputado Wilson Santos (PSDB) para instalar uma CPI no 
caso das interceptações telefônicas, mais conhecido como 
Grampolândia Pantaneira.

Estagiário:  
José Lucas Salvani

Reportagem:  
Rodivaldo Ribeiro
Reinaldo Fernandes 
Jefferson Oliveira

Celestino Carlos
Allan Pereira



SObE
  Número de desempregados recua 5,3% do primeiro para 

segundo trimestre. 

  Produção industrial cresce 13,1% de maio para junho.     

  Governo prevê crescimento de 30% na safra de grãos em 
10 anos. 

  O salário mínimo ideal para uma família de até quatro 
membros seria de R$ 3.674,77 em julho.      

 Estados perdem R$ 278 bilhões com recessão.   

  PIB da agropecuária deve cair 1% em 2018, prevê Ipea.  

DESCE
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SECRETARIA DE SEGURAN-
ÇA PÚbLICA REVÊ SANÇÃO 
A CONSTRUTORA 

A Secretaria de Estado de 
Segurança Pública torna pú-
blico Extrato de Decisão do 
Recurso Administrativo inter-
posto por Lopes e Vilela Ltda. O 
governador do Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribui-
ções legais, diante do recurso 
administrativo interposto por 
LOPES E VILELA LTDA, CNPJ 
nº 08.884.182/0001-12, com 
fundamento no art. 109, I, “f”, 
da Lei nº 8.666/93, RESOLVE: 
1. Acolher as recomendações 
da Procuradoria-Geral do Es-
tado, exaradas no Parecer nº 
419/SGA/2017; 2. Dar parcial 
provimento ao presente recurso 
para afastar as sanções de multa 
de 10% (dez por cento) do valor 
adjudicado pela empresa recor-
rente e de suspensão temporária 
de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por dois 
anos, por restar demonstrado 
que a empresa recorrente agiu 
de acordo com os postulados 
da boa-fé e da lealdade, sem 
qualquer intenção de se esqui-
var da realização do contrato; 
3. Determinar, com fundamento 
no art. 5º, LV, da Constituição 
Federal, e nos artigos art. 36, V, 
e 40, parágrafo único, da Lei nº 
7.692, de 1º de julho de 2002, 
que o Superintendente de Atos e 
Decretos promova a notificação 

da empresa recorrente e seu de-
fensor, pessoalmente, enviando-
lhes o inteiro teor dessa decisão, 
para que, no prazo de 05 (cinco) 
dias, apresente a documentação 
da obra realizada na fachada do 
prédio do Quartel do 4º BPM/
CR II, viabilizando à Secretaria 
de Estado de Segurança Públi-
ca a aferição da quantidade, 
qualidade e durabilidade dos 
materiais ali empregados, para 
que, desse modo, seja possível 
avaliar quais serviços, de fato, 
foram prestados e apurar se 
a recorrente faz jus ao saldo 
remanescente, ou não; 4. Cien-
tificar a Secretaria de Estado 
de Segurança Pública desta de-
cisão, devendo a mesma apurar 
eventual saldo remanescente a 
partir da documentação apre-
sentada pela recorrente e de 
nova vistoria técnica na fachada 
do prédio do Quartel do 4º BPM/
CR II. Cumpra-se. Palácio Paia-
guás, em Cuiabá, 7 de agosto 
de 2018. 

SECRETARIA DE INFRAES-
TRUTURA REVOGA CON-
CORRÊNCIA PÚbLICA 

A Secretaria de Estado de 
Infraestrutura torna público 
o processo nº 722948/2008 
(14 volumes), com os apen-
sos: 20626/2016 (3 volu-
mes); 679644/2017 (1 volu-
me). Cujas interessadas são 
Geosolo Engenharia, Planeja-
mento e Consultoria Ltda. e a 

Secretaria de Estado de Infra-
estrutura e Logística – Sinfra 
publica Extrato de Decisão 
de Recurso Administrativo. 
O governador do Estado de 
Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais, diante 
do Recurso Administrativo 
interposto por Geosolo En-
genharia, Planejamento e 
Consultoria Ltda., CNPJ nº 
01.898.295/0001-28, com 
fundamento no art. 109, I, “c”, 
da Lei nº 8.666/93, Resolve: 
1. Acolher as recomendações 
da Procuradoria-Geral do 
Estado, exaradas no Pare-
cer nº 009/SGAC/2017; 2. 
Conhecer do Recurso Admi-
nistrativo sob análise, para, 
no mérito, negar-lhe provi-
mento; 3. Manter a decisão 
do secretário de Estado de 
Infraestrutura e Logística, 
que culminou na revogação 

da Concorrência Pública nº 
028/2008, determinando que 
seja feita a retificação deste 
provimento administrativo, 
no que tange à numeração 
da concorrência, para que 
conste como de nº 028/2008, 
ao invés de 008/2008, bem 
como que se trata de revoga-
ção parcial, pois necessária a 
revogação da licitação em co-
mento somente no que tange 
aos Lotes 01 e 02 do trecho 
Paranatinga - Sete Placas, MT 
130, sendo dada publicidade 
ampla desta decisão, e não 
somente à recorrente; 4. 
Determinar que se notifique 
a interessada e seu defensor, 
pessoalmente, enviando-lhes 
o inteiro teor dessa decisão. 
Em seguida, cientifique a 
Secretaria de Estado de Infra-
estrutura e Logística – Sinfra 
a respeito da decisão. 

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
DECISÃO POLÍTICA?     
Ainda não é desta vez que o Aeroporto Marechal Ron-
don será internacionalizado. Fontes ligadas ao turismo 
informaram que o grupo de trabalho da Comissão 
Nacional de Autoridades Aeroportuárias – Conaero, 
que estuda os processos em cada capital, teria redefi-
nido quais os aeroportos que deverão ser considerados 
internacionais no Brasil. Ao que parece, Cuiabá não 
figura na lista de prioridades, ainda que o governador 
Pedro Taques venha tentando conversar no sentido de 
reverter a decisão. Vamos combinar que com aqueles 
“fingers” corroídos e a péssima estrutura física, fica 
difícil sermos prioridade em alguma lista de concessão!  
Existe um grupo de trabalho dentro da Conaero que 
está estudando e discutindo a internacionalização de 
aeroportos no Brasil, com auxílio de uma consultoria 
internacional e da IATA. Esse grupo de trabalho está 
redefinindo quais os aeroportos deverão ser conside-
rados internacionais no Brasil, quais os critérios e o 
processo de internacionalização como um todo.Até que 
o grupo de trabalho conclua suas atividades, Cuiabá 
não será transformado em internacional. Estão na lista 
de espera: Cuiabá, Sorocaba (SP), Rio Branco etc.      
 
HAJA RIVOTRIL  
Fontes desta colunista confidenciam que Paulo Taques 
estaria extremamente tenso no Centro de Custódia, em 
função de uma pretensa delação premiada. Segundo 
contaram, um empresário teria ido a Brasília – no STJ 
– acompanhado de seu advogado para relatar supostos 
pedidos de percentuais nos contratos de sua empresa 
junto ao governo, para que o então chefe da Casa Civil 
viabilizasse o recebimento. Não causa tanta estranhe-
za a matéria quando se analisa a situação do governo 
Taques perante seus fornecedores.                

NEM TUDO É CAOS 
Se a maior parte dos fornecedores do Estado amarga a 
inadimplência, na Secretaria de Infraestrutura, as coisas 
são um pouco diferentes... Aliás, “milionariamente” 
diferentes... Apenas três construtoras somam mais de 
R$ 120 milhões efetivamente recebidos em contratos 

Cuiabá, a capital do calor

 CENAS DA CIDADE
AHMAD JARRAH

A Cpi da Saúde da Câmara dos vereadores mal começou os 
seus trabalhos e já encontrou muitas surpresas na Secretaria 

Municipal de Saúde. Segundo relatam os vereadores, na primeira 
diligência da equipe, foram encontradas várias anotações suspei-
tas nos livros de contratações da secretaria. uma das mais bizarras 
eram nomes de amigos e pessoas ligadas a emanuel pinheiro no 
verso de possíveis candidatos a vagas de trabalho na secretaria. 
enquanto a prefeitura não esclarece, a saúde no município segue 
como uma das piores do país.

05/08/2018 - Mauro Mendes e Pivetta e Jayme e 
Fávaro confirmam casamento DEM e MDB
Elizete Moreira: Meu deus, tenha misericórdia de 
nós. esses políticos bandidos e ratazanas. Só deus 
na causa..   
Flavio Salva Família Campos: está com sede de 
poder e dinheiro. Mauro, você amarrou seu burro 
no toco errado. os Campos, Bezerras, pinheiros 
nunca mais.
Hernandes Lopes Ferreira: É Mato grosso continu-
ar andando na contramão! o povo precisa se livrar 
dessas velhas raposas!
Wanderley de Arruda: voto no Mauro Mendes 
por considerá-lo mais preparado para a gestão do 
estado. porém é duro ter de engolir entre os seus 
apoiadores políticos inexpressivos, corruptos e fla-
grados recebendo propina como Mauro Savi, Wagner 
ramos, dentre outros. Mas os corruptos, tal qual 
ratazanas, estão em todos os partidos.
Mauro Gilberto Santi Sagin: união com MdB? 
voltar essa turma pra mandar no estado? realmente 
Mauro Mendes tá de brincadeira.
demorou tanto pra decidir essa.m****?.

03/08/2018 - Médica que atropelou verdureiro 
a 103 km/h é indiciada por homicídio doloso 
Sanlai Rodrigues Eufrasio: ela fez tudo isso aí, 
depois vai um desembargador e solta ela. eu que-
ria ver se fosse o filho dele, se ela tivesse feito 
isso na época, se ele soltaria ela. parabéns, dele-
gado, pelo seu trabalho.   
Rita Beatriz: parabéns a esse delegado!

02/08/2018 - Arcanjo vê lista como maldade e 
diz que não voltaria a cometer crimes
Luizcarlos Bessa: parabéns “seu” João. a vida 
continua com tantas coisas pra fazer. Cuidar dos 
negócios. esse povo não tem o que fazer. o mundo 
tá cheio de maldade mesmo.   

01/08/2018 - Senador cassado contesta deci-
são dos juízes do TRE em vídeo
Hernandes Lopes Ferreira: pra mim, é injusto! 
José Medeiros, homem digno. Há mais casos que 
deveriam ser executados e não são.   
Weslen Correia: Cara, você foi um pau-mandado 
do [Michel] Temer. apoiou e fez tudo que o Temer 
quis. Cara, você não serve pra ser político!

no ano de 2017. As “Top 3”, que provam que Pedro 
Taques não é tão mau pagador como estão falando. 
Resta saber se houve algum tipo de pedido para faci-
litar tais recebimentos milionários...   

CONTA OUTRA! 
Tem advogado reclamando pelos quatro cantos da 
cidade que não consegue receber nem “muito obriga-
do” de um cliente político (e figurão!). Ele relata que 
as demandas são muitas, que tem tido muito trabalho 
e... nada de honorários, nem sequer comentários so-
bre o assunto. “Se quero receber, preciso cobrar das 
pessoas que rodeiam” – esse foi o desabafo. Agora eu 
pergunto: se está nesta situação, por que não rescinde? 
Deve ser pelo ego... 

RACHA PARTIDÁRIO 
Uma ala do PT fará campanha na chapa de Wellington 
Fagundes (PR) somente por formalidade. O descon-
tentamento com a aliança não foi mitigado com a 
liberação, pela Executiva nacional, de candidatura da 
professora Edna Sampaio para a Câmara Federal. A 
justificativa de petistas irritados é quanto ao retroces-
so dos direitos dos trabalhadores que, segundo eles, 
vem ocorrendo no Brasil nos últimos anos e que pode 
facilmente ser associado ao republicano.

OS AMIGOS DO PREFEITO
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om 66 anos, a servidora apo-
sentada Clélia Alves tem uma 
dívida com o Banco BMG. Ela 
pegou emprestados R$ 7 mil em 
2009. Afi rma que já pagou R$ 

30 mil, mas que ainda deve R$ 7 mil à insti-
tuição fi nanceira. A senhora endividada tem 
R$ 1 mil e deseja negociar, mas não consegue 
sequer contato com o banco ou qualquer re-
presentante da instituição.

Os casos são muito comuns, seja entre 
servidores da educação, saúde, federais, mu-
nicipais e estaduais. Como conta o secretário 
de Finanças do Sintep (Sindicado dos traba-
lhadores no Ensino Público de Mato Grosso), 
Orlando Francisco: “Temos casos de uma 
professora que teve sua assinatura falsifi cada 
pela instituição fi nanceira e débitos de cartão 
de crédito enviados em seu nome sem a sua 
autorização. Essa é uma questão muito séria 
e reincidente”.

Segundo a Secretaria de Estado de Gestão 
(Seges), cerca de 60% dos servidores utilizam 
empréstimos consignados e têm descontadas 
as parcelas em folha de pagamento.

Contudo, informações de deputados da 
Assembleia Legislativa de Mato Grosso, 
que criaram uma CPI para investigar esses 
empréstimos, apontam que aproximadamen-
te 80% dos servidores possuem algum tipo 
de dívida consignada descontada de seus 
salários.

“Um dos problemas mais sérios que eu 
tenho é conseguir falar com os representan-
tes do banco. Você não consegue falar com 
ninguém, só um call center. Fica difícil que-
rer resolver. Por exemplo, eu tenho mil reais 
e quero negociar para diminuir os juros ou 
parcelar, eu não consigo falar com ninguém. 
Aqui não tem nenhum escritório representati-
vo. Nós precisamos disso para atender os ser-
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C

DÍVIDAS TORTURANTES 

O pesadelo dos empréstimos descontados em folha
Empréstimos consignados atormentam servidores e aposentados de Mato Grosso

Allan Pereira, José Lucas Salvani e 
Juliana Arini

vidores”, contou durante mais uma sessão da 
CPI dos Consignados, realizado nesta quarta-
feira (8).

Já pelos números do presidente da Asso-
ciação de Cabos e Soldados da Polícia Militar 
e Bombeiro Militar do Estado de Mato Gros-
so (ACS-MT), Adão Martins, 80% dos servi-
dores da força militar e brigadista possuem 
empréstimos consignados.

“Existe uma facilidade dos bancos para a 
realização de empréstimo e isso normalmente 
faz com que o servidor, mesmo endividado, 
procure cada vez mais, gerando uma bola de 
neve. Eu sou um exemplo disso, sempre estou 
renovando meus empréstimos”, explica.

Os endividamentos se tornam cada vez 
mais frequentes ainda com o fato de que o 
servidor não recebe o contrato ou sequer tem 
uma carga mínima para entendê-lo.

O empréstimo consignado é aquele em 
que o pagamento das parcelas é feito direta-
mente do salário do cliente. É um dos créditos 
mais baratos do país. Os juros giram em torno 
de 2%.

Os servidores públicos são os alvos prefe-
ridos das instituições fi nanceiras para ofertar 
deste tipo de crédito. Por terem estabilidade 
no emprego e receberem o salário em dia, eles 
são assediados e disputados.

Segundo dados do Banco Central (BC), as 
pessoas deviam R% 323,8 bilhões de emprés-
timos consignados a instituições fi nanceiras 
no Brasil. Os números são referentes só ao 
mês de junho deste ano.

Os servidores e os benefi ciários do INSS 
foram os maiores pegadores de empréstimos 
consignados neste mesmo período. As duas 
classes pegaram, respectivamente, R$ 181,3 
bilhões e R$ 123,1 bilhões. Somente os tra-
balhadores da iniciativa privada pegaram R$ 
19,2 bilhões.

Para efetuar o pagamento, o banco deve 
descontar direto do salário do servidor. As-
sim, é o governo ou a prefeitura que é respon-
sável por repassar o dinheiro às instituições 

fi nanceiras. Neste tipo de crédito, não há paga-
mentos de boletos ou faturas.

A Seges explica que é o servidor estadual 
faz a autogestão de todo o processo de contra-
tação do empréstimo. Eles disponibilizam uma 
plataforma que permite a consulta da margem 
consignável, dos empréstimos em andamento, 
além de realizar simulações e verifi car as taxas 
de juros ofertados por cada banco.

Segundo a secretaria, os bancos não tem 
acesso à porcentagem comprometida da renda 
do servidor. As instituições precisam pedir au-
torização do mesmo pela mesma plataforma.

A Lei nº 10.820 de 2003 defi ne que o ser-
vidor pode comprometer até 30% da renda lí-
quida do servidor com pagamentos de emprés-

timos. Esta margem pode ser aumentada para 
35% quando o funcionário contrata um cartão 
de crédito consignado. Por lei, todos os valores 
cobrados devem ser detalhados no contrato.

Após a realização do contrato, é feito o lan-
çamento no portal que envia mensalmente a 
pasta o arquivo para fazer o desconto na folha 
de pagamento. Assim como no pagamento dos 
salários, os repasses dos valores são feitos, na 
prática, pela Secretaria de Estado de Fazenda 
(Sefaz).

O empréstimo foi criado em 2003. Antes 
disso, servidores, aposentados e pensionistas 
dependiam de empréstimos e cheques especiais 
que eram oferecidos a juros muito maiores. A 
Lei nº 10.953 de 2003 possibilitou o desconto 

 endividamento de servido-
res públicos por empréstimos 
consignados também é alvo de 
investigações de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito na Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso, instalada em 27 
de março. O órgão quer investigar possíveis 
irregularidades na cobrança e conhecer 
como são feitas as concessões deste tipo 
de crédito aos funcionários do governo. 
A apuração fi cou conhecida como CPI dos 
Consignados.

Os objetivos da Comissão são: (1) conhe-
cer as condições dos contratos, (2) analisar a 
legalidade das condições impostas, (3) saber 
se os acordos seguem as regras do sistema 
fi nanceiro nacional e (4) se há abuso nas 
taxas de juros.

Após receber denúncias de assédios e 
abusos de cobrança, ou de transtornos men-
tais e até de casos de suicídio de servidores 
endividados, a CPI busca indícios de irregu-
laridades nos contratos e desequilíbrio no 
relacionamento comercial entre os bancos 
e os servidores.

O deputado estadual Guilherme Maluf 
(PSDB) foi o autor da proposta e, atualmen-
te, preside a CPI. Em entrevista ao Circuito 
Mato Grosso, o parlamentar conta que a 
comissão surgiu após um grande número de 
denúncias e reclamações feitas à ALMT so-
bre juros abusivos e desproporcionalidade 
dos contratos.

Segundo Maluf, a CPI dos Consignados 
entra justamente com o papel de entender 
como funcionam estes empréstimos. “Tem 
uma regulamentação que nós entendemos 

O
CONSIGNADOS É PAUTA DE CPI NA ASSEMBLEIA

direto na folha de pagamento dos funcionários 
públicos, pensionistas e aposentados.

A cliente pega o dinheiro por alguma necessi-
dade e, com os descontos diretos do seu salário, 
diminui o risco de calote (não pagar). Em contra-
partida, os bancos oferecem juros mais baixos.

No entanto, o que seriam facilidades poderia 
virar dor de cabeça. As novas regras levaram ao 
superendividamento das pessoas. O problema 
chegou ao nível de comprometer de honrar os 
compromissos assumidos e a sobrevivência e a 
qualidade de vida, além de problemas psicológi-
cos. Esses casos podem levar à exclusão social 
do endividado por familiares e amigos e até à 
criminalidade.

A aprovação da lei também coincidiu com 

um momento ímpar de crescimento da eco-
nomia brasileira. O aumento permitiu maior 
consumo por classes econômicas médias e 
baixas. Com a situação fi nanceira do país em 
ascensão, as facilidades para obter crédito no 
mercado permitiram que um número grande 
brasileiros usufruísse das benesses de produ-
tos e serviços.

Segundo o advogado Rodrigo Palomares, 
a compra de dívida por outra instituição fi -
nanceira é permitida pela legislação. Ele con-
ta que os bancos costumam vender crédito 
que é considerado podre. “É aquele crédito 
que eles não conseguem recuperar do consu-
midor inadimplente”, explica.

Com o consentimento do cliente, os ban-
cos vendem a dívida para outra empresa, 
normalmente uma terceirizada ou uma recu-
peradora de crédito que vive da cobrança de 
dividendos do consumidor.

Palomares exemplifi ca que essas empre-
sas compram por R$ 1 mil as dívidas e vão li-
gar para o consumidor e falar que é R$ 5 mil. 
O último número é uma simulação com a atu-
alização de juros, mora e multa da dívida do 
cliente. Contudo, elas ofertam o abatimento 
da dívida por até R$ 2.200, por exemplo.

“O consumidor acha que está fazendo 
bom negócio, mas que na verdade tá pagando 
dívida já prescrita”, conta.

O advogado conta que não pode haver co-
brança coercitiva. Ameaças, pressões e sus-
tos em cobranças são ilegais pelo Código de 
Defesa do Consumidor. “Isso aí é abuso de 
direito e gera indenização para o consumi-
dor”, aponta.

Ele ainda conta que não tem conhecimen-
to dos casos de possível agiotagem.

Segundo o jurista, os escritórios de ad-
vocacia que compram dívidas de servidores 
endividados agem contra a ética da profi ssão. 
“Isso é vedado por nosso Conselho de Ética. 
Inclusive, já tem até decisão administrativa 
no sentido de que não pode haver questão de 
direito entre advogado e cliente”, afi rma.

que precisa ser mais rígida, na oferta des-
se crédito, no acompanhamento exato de 
quanto esse servidor está dispondo de seu 
salário, desse tipo de empréstimo”, explica 
o deputado.

A atual fase da CPI é de investigações 
e apurações junto com os empréstimos 
consignados. Em oitiva, as instituições fi -
nanceiras têm negado privilégios aos dados 
de servidores públicos.

Primeiros a serem ouvidos, os represen-
tantes dos bancos Daycoval e Olé pontua-
ram que a formalização do contrato tem que 
ser feita pessoalmente. Contudo, a oferta é 
feita por telefone.

A Daycoval disse em audiência que exis-
tem 22 mil contratos ativos de empréstimos. 
Três mil deste montante são de cartão de 
crédito consignado. Já a Olé disse que pos-
sui 170 contratos ativos com servidores, 
sendo 20 mil de cartão de crédito consig-
nado. Na tarde desta quarta (8), deputados 
e equipe técnica da CPI ouviram os bancos 
Pan e BMG.

A fase de audiências com representantes 
de bancos devem seguir nas próximas se-
manas. Depois disso, a CPI vai ouvir repre-
sentantes do governo de Mato Grosso e da 
Câmara Interbancária de Pagamento (CIP). 
Após todas as oitivas, o deputado Allan Kar-
dec irá montar um relatório. Dependendo do 
resultado, o documento pode gerar uma lei.

Além de Maluf na presidência e Kardec 
como relator, a CPI dos Consignados também 
conta com a participação dos deputados 
Adalto de Freitas (Patriotas), Jajah Neves 
(SD) e Pedro Satélite (PSD).

inda não há uma legislação 
específica para casos de endi-
vidamento de servidores pú-
blicos.  Abusos e desiquilíbrios 
envolvendo os empréstimos 

normalmente param na Justiça para serem 
resolvidos. Nestes casos, o endividado tem 
somente o Código de Defesa de Consumidor 
para buscar apoio a seus direitos.

Segundo o advogado e professor Rodrigo 
Palomares Maiolino de Mendonça, o banco 
que oferta crédito de forma inconsequente 
assume o risco de perdas e danos para esse 
eventual consumidor vulnerável.

O jurista é também presidente da Co-
missão de Defesa do Consumidor na Ordem 
de Advogados do Brasil de Mato Grosso 
(OAB-MT). Diariamente, ele convive com 
histórias e casos de servidores públicos 
endividados com empréstimos consignados 
e que buscam na Justiça uma solução.

“Se [o empréstimo] for firmado confor-
me a legislação, não há óbice nenhum. O 
contrato lícito e legal e muito bem-vindo 
para o consumidor que, naquele momento, 
necessita para X situações da sua vida”, 
explica.

A
OFERTA INSISTENTE DE CRÉDITO PODE CONFIGURAR ABUSO, AFIRMA ADVOGADO

O jurista lembra que o servidor não pode 
pagar mais do que 30% de seu salário com o pa-
gamento de consignados. Isto por que as dívidas 
não podem comprometer a qualidade de vida do 
funcionário. Contudo, não é o que tem ocorrido 
nos últimos anos.

Palomares conta que a grande gama do fun-
cionalismo público – servidores, pensionistas e 
aposentados – são levados a contratar mais de 
um tipo de empréstimo. Mas nem todos precisam 
ser do tipo consignado.

Quando uma ou mais instituições financeiras 
percebem que o servidor estourou a margem dos 
30%, a única possibilidade é ofertar outros tipos 
de crédito que são cobrados a juros maiores que 
o do consignado.

A situação de sucessivos empréstimos e 
benefícios com bancos chega a tal ponto que 
estoura e compromete toda a renda do cliente. O 
advogado conhece e já defendeu processos em 
que servidores públicos chegaram a pegar mais 
de seis empréstimos com instituições diferentes.

Outro problema visto, segundo o advogado, 
é o assédio dos bancos. Palomares conta que os 
funcionários públicos são constantemente asse-
diados pelos bancos a fazer os empréstimos. “Esse 
assédio, por si só, já é abuso de direito”, enfatiza.

á recebemos propostas de 
instituições fi nanceiras que 
queriam parcerias com o 
sindicato. O que elas buscam 

na verdade é sempre acesso ao banco de 
dados dos servidores. Mas nunca aceitamos 
esse tipo de ligação”, revela o presidente 
da Associação dos Docentes da Universi-
dade Federal de Mato Grosso (Adufmat), 
Reginaldo Araújo.

O docente afi rma que o sindicato dos 
professores sempre teve uma preocupa-
ção com o fato de as pessoas estarem com 
muitas dívidas. O tema é sempre recorrente 
nas pautas e assembleias, principalmente 
entre os professores que recebem salários 
mais baixos. 

Araújo afi rma que o assédio das insti-
tuições fi nanceiras especializadas nesse 
tipo de empréstimo é muito forte princi-
palmente em cima dos aposentados, o que 

“J
SINDICATOS AFIRMAM QUE GOVERNO FACILITA ABORDAGEM AOS SERVIDORES 

acaba sendo um grande problema. “Muitos pagam 
plano de saúde, e até por se tratar de idosos, 
acabam fazendo acordos que têm difi culdade de 
honrar”, diz.

Para ele o momento é muito preocupante, 
pois muitos professores da UFMT estão recor-
rendo a esse tipo de empréstimo, pois sofreram 
um grande corte salarial. “Tem um direito que 
conquistamos na Justiça em maio em 2016, um 
acréscimo de 28% e recentemente um juiz cortou 
esse direito. Assim, vários colegas estão tendo 
que pegar esse empréstimo por conta disso. Não 
sei quantos, mas, sei que agora 2.600 professores 
tiveram salário cortado”.

Para Orlando Francisco, secretário de fi nanças 
do Sintep (Sindicado dos trabalhadores no Ensino 
Público de Mato Grosso), os servidores do estado 
também enfrentam uma situação crítica.  Orlando 
afi rma que o governo do Estado deveria vigiar 
mais a forma como as instituições têm acesso às 
informações dos servidores. 

Secretaria de Gestão afi rma que 
tem realizado um Programa de 
Educação Financeira que consiste 
em parceria com os bancos cre-

denciados, em que são oferecidas palestras de 
educação fi nanceira aos servidores públicos.

Porém, a Seges confi rma que existem ins-
tituições credenciadas no próprio sistema do 
governo. “No que tange ao desconto na folha 
de pagamento, as consignatárias (bancos) 
precisam ter credenciamento com o Estado 
e contrato junto à CIP (Câmara Interbancária 
de Pagamentos), parceira na realização de 
empréstimos consignados que fornece tec-
nologia para que a Seges faça o controle e 
gestão dos serviços de consignação em folha 
de pagamento”, explica em nota da assessoria 
de imprensa. 

A Seges também afi rma que no que se 
refere à CPI dos Consignados, todas as de-

A
INSTITUIÇÕES E GOVERNO NEGAM ABORDAGEM ABUSIVA AOS SERVIDORES

mandas direcionadas a esta secretaria têm sido 
respondidas.  

Os bancos ouvidos pela CPI na ALMT negam 
as acusações feitas pelos servidores. Todas as 
instituições citadas foram procuradas pela re-
portagem. Entre as instituições BMG, Daycova, 
Olé Bonsucesso Consignado S.A., Banco do Brasil 
e o Panamericano, atual Banco Pan, apenas duas 
responderam aos questionamentos. 

O Banco Daycoval informou que todos os 
empréstimos realizados foram devidamente for-
malizados com a concordância de seus clientes 
e ressalta que está colaborando e participando 
dos debates na Assembleia Legislativa do Mato 
Grosso.

Segundo a assessoria do Banco BMG também 
nega que empregue práticas abusivas. “Assim 
como as demais instituições fi nanceiras conve-
niadas com o Estado de Mato  Grosso, o Banco 
BMG foi convidado a indicar representante para 

descoberta de corrupção na 
gestão do governador Silval 
Barbosa (PMDB) também passou 
pela questão dos empréstimos 

consignados. A cobrança de propina para 
renovação de contrato com empresas em 
Mato Grosso teve implicação nos serviços 
de empréstimos consignados a servidores 
estaduais. A Secretaria de Gestão (Seges) 
manteve os serviços da Consignum, cujo 
dono, Willians Mischur é investigado na 
segunda fase da Operação Sodoma, por 
quase dois anos, mesmo com recomendação 
de suspensão de contrato pelo Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) e o Ministério Público 
de Contas do Estado (MPC).

 Em maio de 2016, a Seges estendeu pela 
segunda vez seu contrato com a empresa de 
crédito consignado Consignum, investigada 
em esquema de fraudes, que levou à prisão 
o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) 
e outros três secretários. A Consignum é 
investigada em esquema que chegou a movi-
mentar R$ 1 milhão por mês em pagamento 
de propinas a Silval Barbosa e os secretá-
rios César Zilio (Administração), Marcel de 
Cursi (Fazenda) e Pedro Nadaf (Indústria 
e Comércio), segundo o Ministério Público 
Estadual (MPE). 

A
MODELO ANTIGO DE CONSIGNADOS FOI UM DOS PRINCIPAIS ALVOS DE CORRUPÇÃO

Principal empresa investigada na 2ª fase 
da Operação Sodoma, a Consignum é apon-
tada como responsável pela emissão de 35 
cheques, entre outubro de 2012 e agosto de 
2013, cujos valores somam R$ 1,2 milhão.

 Sindicatos consultados à época pelo jornal 
afi rmam que consignatárias e bancos em pres-
tação de serviço de consignado não respeitam 

m novo modelo de consignados 
em folha salarial foi anunciado. 
A gestão do Serviço de Controle 
de Consignação do Estado de 

Mato Grosso é feita pela Seges, em parceria 
com a Câmara Interbancária de Pagamento 
(CIP).

A atualização de serviços é baseada, 
principalmente, na transparência das opera-
ções fi nanceiras e na preservação dos dados 
dos servidores, que terão total autogestão 
de todo o processo. Uma conquista para o 
funcionalismo, que utiliza este serviço e 
que agora conta com mais segurança, mais 
benefícios e bom acompanhamento por 
parte do servidor.

A CIP é uma associação civil sem fi ns 
lucrativos, composta por 40 bancos asso-

U
ADMINISTRAÇÃO PELO GOVERNO

ciados que têm como interveniente a Fe-
deração Brasileira de Bancos (Febraban). A 
instituição foi selecionada pela Seges após 
um processo criterioso para operar o Ser-
viço de Controle de Consignação do Estado 
de Mato Grosso. 

No atual modelo é que os bancos só têm 
acesso à margem consignável do servidor 
mediante prévia autorização do mesmo via 
sistema.

Hoje, de Acordo com o Decreto nº 691 
de 12/09/2016, o servidor não pode com-
prometer mais do que 30% do seu subsidio 
para empréstimos consignados. Este cálculo 
é feito pelo sistema de folha de pagamento 
e disponibilizado à CIP para que a mesma 
faça o controle da margem consignável no 
sistema.

Ele explica também o banco não pode 
conceder um empréstimo para quitar outra 
dívida, pois o servidor público vai estar se 
endividando cada vez mais.

“É aquela falsa ilusão de que o consumidor 
está conseguindo respirar. Pelo contrário, ele 
virou refém e escravo. É o chamado superen-
dividado”, disse.

Se o banco explora essa vulnerabilidade, 
ele é responsável por essa brecha, segundo 
Palomares.

O advogado explica ainda que se a oferta 
de empréstimos a servidores endividados 
que já tenham comprometido 30% de seus 
rendimentos, bem como o assédio por meio 
de ligações, pode configurar como abuso de 
direito.

Segundo Palomares, as consequências do 
superendividamento são nefastas para o ser 
humano. “A pessoa perde a sua autoestima 
integral. Tem situações que ela assina qual-
quer papel dali para frente, pois ela já perdeu 
tudo mesmo”, comentou.

O endividamento pode levar a casos de 
divórcios, depressão e até suicídio. “Tudo isso 
aí é praticado pela oferta inconsequente de 
crédito no mercado”, aponta.

“É uma bola de neve. A pessoa fez o con-
signado e não dá conta de pagar e faz outro e 
nesse segundo momento acaba se comprome-
tendo com juros absurdos. O BMG é o campeão, 
e o juro sobre juro dessa instituição é abusivo. 
Vejo servidores que são obrigados e entrar em 
venda casada com cartão de crédito e entram 
em parafuso. Essas instituições acabam com 
a vida das pessoas”, diz Orlando.

O que os sindicatos questionam hoje é 
como essas instituições conseguem acesso 
aos dados dos servidores. “É o Estado que em 
muitos casos dá esse acesso ao banco e a credi-
bilidade de contatar a pessoa interessada. Daí 
começa uma abordagem muito convidativa. 
Eles te ligam de manhã e de noite. E se está 
em um momento de fraqueza ou difi culdade 
ela acaba comprando a proposta do fi nancia-
mento. Depois que ela vai ver que entrou em 
um conto do vigário. O governo tem que ter 
mais responsabilidade”, diz.

prestar informações técnicas à chamada CPI 
dos Consignados. Desde o primeiro momento, 
o banco tem colaborado, tanto fornecendo 
esclarecimentos escritos quanto indicando 
técnico para ser ouvido na Assembleia Le-
gislativa. A instituição fi nanceira não vê im-
pedimento em contribuir ativamente com os 
trabalhos da CPI, na medida em que sempre 
atuou em conformidade com as regras do 
convênio, observância à legislação aplicável 
ao empréstimo consignado e estrito respeito 
aos servidores estaduais seus clientes, pra-
ticando taxas atrativas e signifi cativamente 
menores do que aquelas cobradas em outras 
modalidades de crédito. Nas suas relações 
com os clientes, o BMG não emprega qualquer 
prática abusiva, tanto é que seu percentual 
de reclamações é pouco expressivo: inferior 
a 4% do volume de operações realizadas com 
servidores de Mato Grosso.”

a margem de 30% do salário estipulada por 
lei para a aprovação de empréstimo e agiam 
com abordagem de “agiotagem”.

O contrato com Consignum foi ofi cialmen-
te interrompido pela Seges, quando os servi-
ços de empréstimos foram transferidos para 
instituições fi nanceiras detentoras do direito 
de cobrança.  O que durou cinco meses.

Operação Sodoma 
2 apreende R$ 1 

milhão na casa de 
empresário
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om 66 anos, a servidora apo-
sentada Clélia Alves tem uma 
dívida com o Banco BMG. Ela 
pegou emprestados R$ 7 mil em 
2009. Afi rma que já pagou R$ 

30 mil, mas que ainda deve R$ 7 mil à insti-
tuição fi nanceira. A senhora endividada tem 
R$ 1 mil e deseja negociar, mas não consegue 
sequer contato com o banco ou qualquer re-
presentante da instituição.

Os casos são muito comuns, seja entre 
servidores da educação, saúde, federais, mu-
nicipais e estaduais. Como conta o secretário 
de Finanças do Sintep (Sindicado dos traba-
lhadores no Ensino Público de Mato Grosso), 
Orlando Francisco: “Temos casos de uma 
professora que teve sua assinatura falsifi cada 
pela instituição fi nanceira e débitos de cartão 
de crédito enviados em seu nome sem a sua 
autorização. Essa é uma questão muito séria 
e reincidente”.

Segundo a Secretaria de Estado de Gestão 
(Seges), cerca de 60% dos servidores utilizam 
empréstimos consignados e têm descontadas 
as parcelas em folha de pagamento.

Contudo, informações de deputados da 
Assembleia Legislativa de Mato Grosso, 
que criaram uma CPI para investigar esses 
empréstimos, apontam que aproximadamen-
te 80% dos servidores possuem algum tipo 
de dívida consignada descontada de seus 
salários.

“Um dos problemas mais sérios que eu 
tenho é conseguir falar com os representan-
tes do banco. Você não consegue falar com 
ninguém, só um call center. Fica difícil que-
rer resolver. Por exemplo, eu tenho mil reais 
e quero negociar para diminuir os juros ou 
parcelar, eu não consigo falar com ninguém. 
Aqui não tem nenhum escritório representati-
vo. Nós precisamos disso para atender os ser-

CAPA PG 4
www.circuitomt.com.br

CIRCUITOMATOGROSSO
CUIABÁ, 9 A 15 DE AGOSTO DE 2018

CAPA PG 5
www.circuitomt.com.br

CIRCUITOMATOGROSSO
CUIABÁ, 9 A 15 DE AGOSTO DE 2018

C

DÍVIDAS TORTURANTES 

O pesadelo dos empréstimos descontados em folha
Empréstimos consignados atormentam servidores e aposentados de Mato Grosso

Allan Pereira, José Lucas Salvani e 
Juliana Arini

vidores”, contou durante mais uma sessão da 
CPI dos Consignados, realizado nesta quarta-
feira (8).

Já pelos números do presidente da Asso-
ciação de Cabos e Soldados da Polícia Militar 
e Bombeiro Militar do Estado de Mato Gros-
so (ACS-MT), Adão Martins, 80% dos servi-
dores da força militar e brigadista possuem 
empréstimos consignados.

“Existe uma facilidade dos bancos para a 
realização de empréstimo e isso normalmente 
faz com que o servidor, mesmo endividado, 
procure cada vez mais, gerando uma bola de 
neve. Eu sou um exemplo disso, sempre estou 
renovando meus empréstimos”, explica.

Os endividamentos se tornam cada vez 
mais frequentes ainda com o fato de que o 
servidor não recebe o contrato ou sequer tem 
uma carga mínima para entendê-lo.

O empréstimo consignado é aquele em 
que o pagamento das parcelas é feito direta-
mente do salário do cliente. É um dos créditos 
mais baratos do país. Os juros giram em torno 
de 2%.

Os servidores públicos são os alvos prefe-
ridos das instituições fi nanceiras para ofertar 
deste tipo de crédito. Por terem estabilidade 
no emprego e receberem o salário em dia, eles 
são assediados e disputados.

Segundo dados do Banco Central (BC), as 
pessoas deviam R% 323,8 bilhões de emprés-
timos consignados a instituições fi nanceiras 
no Brasil. Os números são referentes só ao 
mês de junho deste ano.

Os servidores e os benefi ciários do INSS 
foram os maiores pegadores de empréstimos 
consignados neste mesmo período. As duas 
classes pegaram, respectivamente, R$ 181,3 
bilhões e R$ 123,1 bilhões. Somente os tra-
balhadores da iniciativa privada pegaram R$ 
19,2 bilhões.

Para efetuar o pagamento, o banco deve 
descontar direto do salário do servidor. As-
sim, é o governo ou a prefeitura que é respon-
sável por repassar o dinheiro às instituições 

fi nanceiras. Neste tipo de crédito, não há paga-
mentos de boletos ou faturas.

A Seges explica que é o servidor estadual 
faz a autogestão de todo o processo de contra-
tação do empréstimo. Eles disponibilizam uma 
plataforma que permite a consulta da margem 
consignável, dos empréstimos em andamento, 
além de realizar simulações e verifi car as taxas 
de juros ofertados por cada banco.

Segundo a secretaria, os bancos não tem 
acesso à porcentagem comprometida da renda 
do servidor. As instituições precisam pedir au-
torização do mesmo pela mesma plataforma.

A Lei nº 10.820 de 2003 defi ne que o ser-
vidor pode comprometer até 30% da renda lí-
quida do servidor com pagamentos de emprés-

timos. Esta margem pode ser aumentada para 
35% quando o funcionário contrata um cartão 
de crédito consignado. Por lei, todos os valores 
cobrados devem ser detalhados no contrato.

Após a realização do contrato, é feito o lan-
çamento no portal que envia mensalmente a 
pasta o arquivo para fazer o desconto na folha 
de pagamento. Assim como no pagamento dos 
salários, os repasses dos valores são feitos, na 
prática, pela Secretaria de Estado de Fazenda 
(Sefaz).

O empréstimo foi criado em 2003. Antes 
disso, servidores, aposentados e pensionistas 
dependiam de empréstimos e cheques especiais 
que eram oferecidos a juros muito maiores. A 
Lei nº 10.953 de 2003 possibilitou o desconto 

 endividamento de servido-
res públicos por empréstimos 
consignados também é alvo de 
investigações de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito na Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso, instalada em 27 
de março. O órgão quer investigar possíveis 
irregularidades na cobrança e conhecer 
como são feitas as concessões deste tipo 
de crédito aos funcionários do governo. 
A apuração fi cou conhecida como CPI dos 
Consignados.

Os objetivos da Comissão são: (1) conhe-
cer as condições dos contratos, (2) analisar a 
legalidade das condições impostas, (3) saber 
se os acordos seguem as regras do sistema 
fi nanceiro nacional e (4) se há abuso nas 
taxas de juros.

Após receber denúncias de assédios e 
abusos de cobrança, ou de transtornos men-
tais e até de casos de suicídio de servidores 
endividados, a CPI busca indícios de irregu-
laridades nos contratos e desequilíbrio no 
relacionamento comercial entre os bancos 
e os servidores.

O deputado estadual Guilherme Maluf 
(PSDB) foi o autor da proposta e, atualmen-
te, preside a CPI. Em entrevista ao Circuito 
Mato Grosso, o parlamentar conta que a 
comissão surgiu após um grande número de 
denúncias e reclamações feitas à ALMT so-
bre juros abusivos e desproporcionalidade 
dos contratos.

Segundo Maluf, a CPI dos Consignados 
entra justamente com o papel de entender 
como funcionam estes empréstimos. “Tem 
uma regulamentação que nós entendemos 

O
CONSIGNADOS É PAUTA DE CPI NA ASSEMBLEIA

direto na folha de pagamento dos funcionários 
públicos, pensionistas e aposentados.

A cliente pega o dinheiro por alguma necessi-
dade e, com os descontos diretos do seu salário, 
diminui o risco de calote (não pagar). Em contra-
partida, os bancos oferecem juros mais baixos.

No entanto, o que seriam facilidades poderia 
virar dor de cabeça. As novas regras levaram ao 
superendividamento das pessoas. O problema 
chegou ao nível de comprometer de honrar os 
compromissos assumidos e a sobrevivência e a 
qualidade de vida, além de problemas psicológi-
cos. Esses casos podem levar à exclusão social 
do endividado por familiares e amigos e até à 
criminalidade.

A aprovação da lei também coincidiu com 

um momento ímpar de crescimento da eco-
nomia brasileira. O aumento permitiu maior 
consumo por classes econômicas médias e 
baixas. Com a situação fi nanceira do país em 
ascensão, as facilidades para obter crédito no 
mercado permitiram que um número grande 
brasileiros usufruísse das benesses de produ-
tos e serviços.

Segundo o advogado Rodrigo Palomares, 
a compra de dívida por outra instituição fi -
nanceira é permitida pela legislação. Ele con-
ta que os bancos costumam vender crédito 
que é considerado podre. “É aquele crédito 
que eles não conseguem recuperar do consu-
midor inadimplente”, explica.

Com o consentimento do cliente, os ban-
cos vendem a dívida para outra empresa, 
normalmente uma terceirizada ou uma recu-
peradora de crédito que vive da cobrança de 
dividendos do consumidor.

Palomares exemplifi ca que essas empre-
sas compram por R$ 1 mil as dívidas e vão li-
gar para o consumidor e falar que é R$ 5 mil. 
O último número é uma simulação com a atu-
alização de juros, mora e multa da dívida do 
cliente. Contudo, elas ofertam o abatimento 
da dívida por até R$ 2.200, por exemplo.

“O consumidor acha que está fazendo 
bom negócio, mas que na verdade tá pagando 
dívida já prescrita”, conta.

O advogado conta que não pode haver co-
brança coercitiva. Ameaças, pressões e sus-
tos em cobranças são ilegais pelo Código de 
Defesa do Consumidor. “Isso aí é abuso de 
direito e gera indenização para o consumi-
dor”, aponta.

Ele ainda conta que não tem conhecimen-
to dos casos de possível agiotagem.

Segundo o jurista, os escritórios de ad-
vocacia que compram dívidas de servidores 
endividados agem contra a ética da profi ssão. 
“Isso é vedado por nosso Conselho de Ética. 
Inclusive, já tem até decisão administrativa 
no sentido de que não pode haver questão de 
direito entre advogado e cliente”, afi rma.

que precisa ser mais rígida, na oferta des-
se crédito, no acompanhamento exato de 
quanto esse servidor está dispondo de seu 
salário, desse tipo de empréstimo”, explica 
o deputado.

A atual fase da CPI é de investigações 
e apurações junto com os empréstimos 
consignados. Em oitiva, as instituições fi -
nanceiras têm negado privilégios aos dados 
de servidores públicos.

Primeiros a serem ouvidos, os represen-
tantes dos bancos Daycoval e Olé pontua-
ram que a formalização do contrato tem que 
ser feita pessoalmente. Contudo, a oferta é 
feita por telefone.

A Daycoval disse em audiência que exis-
tem 22 mil contratos ativos de empréstimos. 
Três mil deste montante são de cartão de 
crédito consignado. Já a Olé disse que pos-
sui 170 contratos ativos com servidores, 
sendo 20 mil de cartão de crédito consig-
nado. Na tarde desta quarta (8), deputados 
e equipe técnica da CPI ouviram os bancos 
Pan e BMG.

A fase de audiências com representantes 
de bancos devem seguir nas próximas se-
manas. Depois disso, a CPI vai ouvir repre-
sentantes do governo de Mato Grosso e da 
Câmara Interbancária de Pagamento (CIP). 
Após todas as oitivas, o deputado Allan Kar-
dec irá montar um relatório. Dependendo do 
resultado, o documento pode gerar uma lei.

Além de Maluf na presidência e Kardec 
como relator, a CPI dos Consignados também 
conta com a participação dos deputados 
Adalto de Freitas (Patriotas), Jajah Neves 
(SD) e Pedro Satélite (PSD).

inda não há uma legislação 
específica para casos de endi-
vidamento de servidores pú-
blicos.  Abusos e desiquilíbrios 
envolvendo os empréstimos 

normalmente param na Justiça para serem 
resolvidos. Nestes casos, o endividado tem 
somente o Código de Defesa de Consumidor 
para buscar apoio a seus direitos.

Segundo o advogado e professor Rodrigo 
Palomares Maiolino de Mendonça, o banco 
que oferta crédito de forma inconsequente 
assume o risco de perdas e danos para esse 
eventual consumidor vulnerável.

O jurista é também presidente da Co-
missão de Defesa do Consumidor na Ordem 
de Advogados do Brasil de Mato Grosso 
(OAB-MT). Diariamente, ele convive com 
histórias e casos de servidores públicos 
endividados com empréstimos consignados 
e que buscam na Justiça uma solução.

“Se [o empréstimo] for firmado confor-
me a legislação, não há óbice nenhum. O 
contrato lícito e legal e muito bem-vindo 
para o consumidor que, naquele momento, 
necessita para X situações da sua vida”, 
explica.

A
OFERTA INSISTENTE DE CRÉDITO PODE CONFIGURAR ABUSO, AFIRMA ADVOGADO

O jurista lembra que o servidor não pode 
pagar mais do que 30% de seu salário com o pa-
gamento de consignados. Isto por que as dívidas 
não podem comprometer a qualidade de vida do 
funcionário. Contudo, não é o que tem ocorrido 
nos últimos anos.

Palomares conta que a grande gama do fun-
cionalismo público – servidores, pensionistas e 
aposentados – são levados a contratar mais de 
um tipo de empréstimo. Mas nem todos precisam 
ser do tipo consignado.

Quando uma ou mais instituições financeiras 
percebem que o servidor estourou a margem dos 
30%, a única possibilidade é ofertar outros tipos 
de crédito que são cobrados a juros maiores que 
o do consignado.

A situação de sucessivos empréstimos e 
benefícios com bancos chega a tal ponto que 
estoura e compromete toda a renda do cliente. O 
advogado conhece e já defendeu processos em 
que servidores públicos chegaram a pegar mais 
de seis empréstimos com instituições diferentes.

Outro problema visto, segundo o advogado, 
é o assédio dos bancos. Palomares conta que os 
funcionários públicos são constantemente asse-
diados pelos bancos a fazer os empréstimos. “Esse 
assédio, por si só, já é abuso de direito”, enfatiza.

á recebemos propostas de 
instituições fi nanceiras que 
queriam parcerias com o 
sindicato. O que elas buscam 

na verdade é sempre acesso ao banco de 
dados dos servidores. Mas nunca aceitamos 
esse tipo de ligação”, revela o presidente 
da Associação dos Docentes da Universi-
dade Federal de Mato Grosso (Adufmat), 
Reginaldo Araújo.

O docente afi rma que o sindicato dos 
professores sempre teve uma preocupa-
ção com o fato de as pessoas estarem com 
muitas dívidas. O tema é sempre recorrente 
nas pautas e assembleias, principalmente 
entre os professores que recebem salários 
mais baixos. 

Araújo afi rma que o assédio das insti-
tuições fi nanceiras especializadas nesse 
tipo de empréstimo é muito forte princi-
palmente em cima dos aposentados, o que 

“J
SINDICATOS AFIRMAM QUE GOVERNO FACILITA ABORDAGEM AOS SERVIDORES 

acaba sendo um grande problema. “Muitos pagam 
plano de saúde, e até por se tratar de idosos, 
acabam fazendo acordos que têm difi culdade de 
honrar”, diz.

Para ele o momento é muito preocupante, 
pois muitos professores da UFMT estão recor-
rendo a esse tipo de empréstimo, pois sofreram 
um grande corte salarial. “Tem um direito que 
conquistamos na Justiça em maio em 2016, um 
acréscimo de 28% e recentemente um juiz cortou 
esse direito. Assim, vários colegas estão tendo 
que pegar esse empréstimo por conta disso. Não 
sei quantos, mas, sei que agora 2.600 professores 
tiveram salário cortado”.

Para Orlando Francisco, secretário de fi nanças 
do Sintep (Sindicado dos trabalhadores no Ensino 
Público de Mato Grosso), os servidores do estado 
também enfrentam uma situação crítica.  Orlando 
afi rma que o governo do Estado deveria vigiar 
mais a forma como as instituições têm acesso às 
informações dos servidores. 

Secretaria de Gestão afi rma que 
tem realizado um Programa de 
Educação Financeira que consiste 
em parceria com os bancos cre-

denciados, em que são oferecidas palestras de 
educação fi nanceira aos servidores públicos.

Porém, a Seges confi rma que existem ins-
tituições credenciadas no próprio sistema do 
governo. “No que tange ao desconto na folha 
de pagamento, as consignatárias (bancos) 
precisam ter credenciamento com o Estado 
e contrato junto à CIP (Câmara Interbancária 
de Pagamentos), parceira na realização de 
empréstimos consignados que fornece tec-
nologia para que a Seges faça o controle e 
gestão dos serviços de consignação em folha 
de pagamento”, explica em nota da assessoria 
de imprensa. 

A Seges também afi rma que no que se 
refere à CPI dos Consignados, todas as de-

A
INSTITUIÇÕES E GOVERNO NEGAM ABORDAGEM ABUSIVA AOS SERVIDORES

mandas direcionadas a esta secretaria têm sido 
respondidas.  

Os bancos ouvidos pela CPI na ALMT negam 
as acusações feitas pelos servidores. Todas as 
instituições citadas foram procuradas pela re-
portagem. Entre as instituições BMG, Daycova, 
Olé Bonsucesso Consignado S.A., Banco do Brasil 
e o Panamericano, atual Banco Pan, apenas duas 
responderam aos questionamentos. 

O Banco Daycoval informou que todos os 
empréstimos realizados foram devidamente for-
malizados com a concordância de seus clientes 
e ressalta que está colaborando e participando 
dos debates na Assembleia Legislativa do Mato 
Grosso.

Segundo a assessoria do Banco BMG também 
nega que empregue práticas abusivas. “Assim 
como as demais instituições fi nanceiras conve-
niadas com o Estado de Mato  Grosso, o Banco 
BMG foi convidado a indicar representante para 

descoberta de corrupção na 
gestão do governador Silval 
Barbosa (PMDB) também passou 
pela questão dos empréstimos 

consignados. A cobrança de propina para 
renovação de contrato com empresas em 
Mato Grosso teve implicação nos serviços 
de empréstimos consignados a servidores 
estaduais. A Secretaria de Gestão (Seges) 
manteve os serviços da Consignum, cujo 
dono, Willians Mischur é investigado na 
segunda fase da Operação Sodoma, por 
quase dois anos, mesmo com recomendação 
de suspensão de contrato pelo Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) e o Ministério Público 
de Contas do Estado (MPC).

 Em maio de 2016, a Seges estendeu pela 
segunda vez seu contrato com a empresa de 
crédito consignado Consignum, investigada 
em esquema de fraudes, que levou à prisão 
o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) 
e outros três secretários. A Consignum é 
investigada em esquema que chegou a movi-
mentar R$ 1 milhão por mês em pagamento 
de propinas a Silval Barbosa e os secretá-
rios César Zilio (Administração), Marcel de 
Cursi (Fazenda) e Pedro Nadaf (Indústria 
e Comércio), segundo o Ministério Público 
Estadual (MPE). 

A
MODELO ANTIGO DE CONSIGNADOS FOI UM DOS PRINCIPAIS ALVOS DE CORRUPÇÃO

Principal empresa investigada na 2ª fase 
da Operação Sodoma, a Consignum é apon-
tada como responsável pela emissão de 35 
cheques, entre outubro de 2012 e agosto de 
2013, cujos valores somam R$ 1,2 milhão.

 Sindicatos consultados à época pelo jornal 
afi rmam que consignatárias e bancos em pres-
tação de serviço de consignado não respeitam 

m novo modelo de consignados 
em folha salarial foi anunciado. 
A gestão do Serviço de Controle 
de Consignação do Estado de 

Mato Grosso é feita pela Seges, em parceria 
com a Câmara Interbancária de Pagamento 
(CIP).

A atualização de serviços é baseada, 
principalmente, na transparência das opera-
ções fi nanceiras e na preservação dos dados 
dos servidores, que terão total autogestão 
de todo o processo. Uma conquista para o 
funcionalismo, que utiliza este serviço e 
que agora conta com mais segurança, mais 
benefícios e bom acompanhamento por 
parte do servidor.

A CIP é uma associação civil sem fi ns 
lucrativos, composta por 40 bancos asso-

U
ADMINISTRAÇÃO PELO GOVERNO

ciados que têm como interveniente a Fe-
deração Brasileira de Bancos (Febraban). A 
instituição foi selecionada pela Seges após 
um processo criterioso para operar o Ser-
viço de Controle de Consignação do Estado 
de Mato Grosso. 

No atual modelo é que os bancos só têm 
acesso à margem consignável do servidor 
mediante prévia autorização do mesmo via 
sistema.

Hoje, de Acordo com o Decreto nº 691 
de 12/09/2016, o servidor não pode com-
prometer mais do que 30% do seu subsidio 
para empréstimos consignados. Este cálculo 
é feito pelo sistema de folha de pagamento 
e disponibilizado à CIP para que a mesma 
faça o controle da margem consignável no 
sistema.

Ele explica também o banco não pode 
conceder um empréstimo para quitar outra 
dívida, pois o servidor público vai estar se 
endividando cada vez mais.

“É aquela falsa ilusão de que o consumidor 
está conseguindo respirar. Pelo contrário, ele 
virou refém e escravo. É o chamado superen-
dividado”, disse.

Se o banco explora essa vulnerabilidade, 
ele é responsável por essa brecha, segundo 
Palomares.

O advogado explica ainda que se a oferta 
de empréstimos a servidores endividados 
que já tenham comprometido 30% de seus 
rendimentos, bem como o assédio por meio 
de ligações, pode configurar como abuso de 
direito.

Segundo Palomares, as consequências do 
superendividamento são nefastas para o ser 
humano. “A pessoa perde a sua autoestima 
integral. Tem situações que ela assina qual-
quer papel dali para frente, pois ela já perdeu 
tudo mesmo”, comentou.

O endividamento pode levar a casos de 
divórcios, depressão e até suicídio. “Tudo isso 
aí é praticado pela oferta inconsequente de 
crédito no mercado”, aponta.

“É uma bola de neve. A pessoa fez o con-
signado e não dá conta de pagar e faz outro e 
nesse segundo momento acaba se comprome-
tendo com juros absurdos. O BMG é o campeão, 
e o juro sobre juro dessa instituição é abusivo. 
Vejo servidores que são obrigados e entrar em 
venda casada com cartão de crédito e entram 
em parafuso. Essas instituições acabam com 
a vida das pessoas”, diz Orlando.

O que os sindicatos questionam hoje é 
como essas instituições conseguem acesso 
aos dados dos servidores. “É o Estado que em 
muitos casos dá esse acesso ao banco e a credi-
bilidade de contatar a pessoa interessada. Daí 
começa uma abordagem muito convidativa. 
Eles te ligam de manhã e de noite. E se está 
em um momento de fraqueza ou difi culdade 
ela acaba comprando a proposta do fi nancia-
mento. Depois que ela vai ver que entrou em 
um conto do vigário. O governo tem que ter 
mais responsabilidade”, diz.

prestar informações técnicas à chamada CPI 
dos Consignados. Desde o primeiro momento, 
o banco tem colaborado, tanto fornecendo 
esclarecimentos escritos quanto indicando 
técnico para ser ouvido na Assembleia Le-
gislativa. A instituição fi nanceira não vê im-
pedimento em contribuir ativamente com os 
trabalhos da CPI, na medida em que sempre 
atuou em conformidade com as regras do 
convênio, observância à legislação aplicável 
ao empréstimo consignado e estrito respeito 
aos servidores estaduais seus clientes, pra-
ticando taxas atrativas e signifi cativamente 
menores do que aquelas cobradas em outras 
modalidades de crédito. Nas suas relações 
com os clientes, o BMG não emprega qualquer 
prática abusiva, tanto é que seu percentual 
de reclamações é pouco expressivo: inferior 
a 4% do volume de operações realizadas com 
servidores de Mato Grosso.”

a margem de 30% do salário estipulada por 
lei para a aprovação de empréstimo e agiam 
com abordagem de “agiotagem”.

O contrato com Consignum foi ofi cialmen-
te interrompido pela Seges, quando os servi-
ços de empréstimos foram transferidos para 
instituições fi nanceiras detentoras do direito 
de cobrança.  O que durou cinco meses.

Operação Sodoma 
2 apreende R$ 1 

milhão na casa de 
empresário



política setorial em gestão pelos grupos 
políticos é comum no Congresso nacional, 
onde os grupos são rotulados pela causa que 
defendem. “Quando se fala em grupos na Câ-

mara dos deputados, se fala em bancada 
do agronegócio, em bancada da bala, 

e assim por diante. ou seja, não 
se faz mais política em vistas 
à questão social do estado, 
do Brasil, mas por questão 
setorial”.

em Mato grosso, a falta de 
consenso afetou o agronegó-

cio, setor que era considerado 
homogêneo. ele está represen-

tado por rui prado, vice de pedro 
Taques, Carlos fávaro, candidato ao 

Senado no grupo de Mauro Mendes, e adilton 
Sachetti, concorrente ao mesmo cargo em 
aliança com Wellington fagundes.

outros integrantes estão aglomerados sob 
a rubrica de representatividade pública, mas 
com o histórico de envolvimento em inves-
tigações policiais, o que também os coloca 
sob a rejeição explicitada a partir de 2013.

 crise política instalada no país 
se espelha nas eleições deste ano 
pela configuração de nomes para 
concorrer a cargos, com a transfe-

rência do debate político para questões 
setoriais. no cotidiano a mudança 
está na cobrança de medidas 
para atender a demandas mi-
crossociais. Mas os políticos 
que deveriam assegurar 
a representatividade do 
cidadão estão manchados 
por corrupção individual ou 
partidária.

“Quando a ideologia se rom-
peu, e o último reduto era o do pT, 
foi escancarada a gestão setorial que 
os partidos estão representando. as coliga-
ções de partidos não ocorrem por causa de 
questão de ideia, mas por critério eleitoral, 
de números. e, nesta avaliação, o setor mais 
forte é para onde políticos se direcionam, em 
busca de espaço”, explica o cientista político 
João edisom.

ele afirma que a mostra mais forte da 
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s eleições 2018 estão com pré-
candidatos selados em coligações 
com pouca novidade nos perfis. 
Eles aparecem num configuração 
de direita-centro, de um lado, com 
uma esquerda que tenta evitar a 

pulverização num Estado com rejeição histó-
rica a políticos à sua ideologia, de outro. O úl-
timo fim de semana foi de convenções, encer-
radas no dia 5, para a oficialização de chapas, 
com dois pré-candidatos ao governo decidindo 
os nomes a vice em cima da hora. Estão de-
finidos cinco nomes para governo e 11 para 
senador.

O ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes 
(DEM) encabeça a reunião dos partidos gran-
des. Os democratas vão à disputa com o ex-pre-
feito de Lucas do Rio Verde Otaviano Pivetta 
(PDT) na vaga a vice-governador. O acordo foi 
firmado duas semanas antes do fim do prazo 
das convenções, depois de desenlace da marra 
do presidente do PDT, deputado estadual Zeca 
Viana, de se afastar do grupo por conta de ne-
gociação de uma vaga ao Senado. 

As pré-candidaturas de Mendes e Campos 
foram anunciadas no começo do mês passado, 
sem a confirmação de nomes para a segunda 
vaga a senador e do vice que só foram deci-
didas depois do deputado Adilton Sachetti 
(PRB), que tentava manter-se no grupo para 
concorrer ao Senado, desistir das negociações. 
Os democratas seguiram a preferência do cabe-
ça da chapa e fecharam com Fávaro, que lidera 

Por reinaldo Fernandes

BRIGA DE CACIQUES

Candidatos ao governo não surpreenderam 
Mais do mesmo para a escolha do eleitor entre trinta siglas que escolheram, em convenções, cinco nomes para o governo e 11 
para concorrer ao Senado 

A
o partido com a maior bancada da Assembleia 
Legislativa neste ano.

Com os dois nomes, Mauro Mendes con-
seguiu representação do agronegócio em seu 
grupo. Tanto Fávaro quanto Pivetta são pro-
dutores com articulação dentre empresários 
rurais; Mauro Mendes, empresário da metalur-
gia, garantiu a presença da indústria. O grosso 
do grupo é composto por políticos de longa 
data, além dos irmãos Campos (Jayme e Júlio), 
Carlos Bezerra (MDB) e Antero de Barros, na 
articulação de marketing. A chapa tem a pre-
sença do DEM, MDB, PSD, PDT, PHS, PSC 
e PMN.

O governador Pedro Taques (PSDB) vai 
concorrer à reeleição com chapa dominada 
por tucanos. O ex-procurador da República fez 
aliança com o PSL da juíza aposentada Selma 
Rosane Santos Arruda, que já na convenção 
fez uso de suas ações da 7ª Vara Criminal do 
Tribunal de Justiça como medida de diferença 
de outros candidatos que respondem a longa fi-
cha de investigação por corrupção. No mesmo 

partido está o deputado estadual Victório Galli, 
conhecido por sua posição “conservadora” so-
bre assuntos polêmicos.

O pré-candidato a vice de Taques só foi de-
finido no sábado (4) com a escolha do também 
empresário do agronegócio Rui Prado, em cha-
pa pura. Ele já presidiu a Famato (Federação 
da Agricultura de Mato Grosso) e nas eleições 
de 2014 concorreu ao Senado pelo PSD, então 
comandado pelo ex-deputado José Riva. Ele se 
transferiu para o PSDB alguns meses antes da 
filiação de Taques, em 2015.

 Outro peessedebista que encabeça a ma-
joritária do grupo é o deputado federal Nilson 
Leitão que concorrerá ao lado de Selma ao Se-
nado. Ele teve sua pré-candidatura confirmada, 
junto à de Pedro Taques, no começo de julho. 
A chapa pura dos tucanos não se deve à prio-
ridade partidária, mas à dificuldade de Taques 
em articular nomes de outros partidos. Sachetti 
disse não à sua proposta de vice, e mesmo a ar-
ticulação PSL foi estremecida por declarações 
da ex-juíza para a liberdade de seus seguidores 
de não votar em candidatos do PSDB. A rela-
ção com outras siglas seguiu estremecida até o 
fim de semana, caso do PSB que teve um grupo 
resistência à aliança. Ela foi fechada com dez 
partidos: PSDB, PSL, PPS, PRP, Avante, DC, 
Solidariedade, Patriota, PRPB e PSB.

Wellington Fagundes (PR) também concor-
rerá ao Palácio Paiaguás, com a pré-candida-
tura confirmada dois dias antes da convenção, 
quando também foi anunciado o nome da em-
presária Sirlei Theis (PV) como vice. A chapa 
do republicano reúne o maior número de par-
tidos tradicionalmente da esquerda, mas ele se 
declara como um político de centro. As vagas 

para a majoritária estão compostas pela ex-rei-
tora da UFMT Maria Lúcia Cavalli Neder (PC-
doB) e Adilton Sachetti (PRB) para o Senado. 

O senador também deixou para anunciar 
o nome do vice na última hora. Oficialmente, 
o pré-candidato afirma que busca montar um 
grupo coeso e coerente. Mas nos bastidores cir-
culou a informação de que houve dificuldade 
na definição de partidos. A preferência era pelo 
petista Lúdio Cabral, mas as conversas não 
conseguiram convencê-lo a trocar a disputa a 
deputado estadual pela de vice. Também foi 
cogitado fechar o encabeçamento com chapa 
pura com o nome de Rodrigues Palma. O Par-
tido Verde só apareceu nos momentos finais. A 
aliança contém dez siglas: PR, PV, PCdoB, PT, 
PRB, PTB, PROS, PP, PMN e Podemos.

O Psol trocou o Procurador Mauro pelo ser-
vidor público Moisés Franz para concorrer ao 
governo de Mato Grosso. A mudança aconte-
ceu durante a convenção partidária no fim de 
semana. A definição trouxe surpresa, já que o 
Procurador havia anunciado pré-candidatura 
duas semanas antes. Ele recuou para a candida-
tura ao Senado que também será disputada por 
Gilberto Lopes Filho. Até o fechamento desta 
edição o partido não havia divulgado o nome 
do pré-candidato a vice.

O Rede Sustentabilidade também lançou 
pré-candidato ao governo. O ex-superinten-
dente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Ar-
thur Nogueira irá disputar votos com os outros 
quatro concorrentes acompanhado pelo vice 
Sadi Oliveira, e Aladir Leite Albuquerque con-
correrá ao Senado, ambos do PPL. O Partido 
Novo lançou somente um nome para Senado, o 
do advogado criminalista Waldir Caldas. 
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Pré-candidatos a governo e Senado por chapas partidárias

DEM, MDB, PSD, PDT, PHS, PSC, PMN

Mauro Mendes (DEM)
Governo

Otaviano Pivetta (PDT)
Vice

Carlos Fávaro (PSD) 
Senado

Jayme Campos 
Senado

PSDB, PSL, PPS, PRP, PRPB, PSB, DC, Solidariedade, Patriota, Avante

Pedro Taques (PSDB)
Governo (reeleição) 

Rui Prado (PSDB)
Vice

Nilson Leitão (PSDB) 
Senado

Selma Rosane Santos 
Arruda (PSL)
Senado

PR, PV, PCdoB, PT, PRB, PTB, PROS, PP, PMN e Podemos

Wellington Fagundes 
(PR)
Governo

Sirlei Theis (PV) 
Vice

Adilton Sachetti (PRB)
Senado

Maria Lúcia Cavalli 
Neder (PCdoB)
Senado

Rede Sustentabilidade, PPL

Arthur Nogueira (Rede 
Sustentabilidade) 
Governo

Sadi Oliveira (PPL)
Vice

Aladir Leite Albu-
querque (PPL)
Senado

Sebastião Carlos (Rede 
Sustentabilidade) 
Senado

Psol

Moisés Franz (Psol)
Governo

Procurador Mauro 
(Psol)
Senado

Gilberto Lopes Filho 
(Psol) 
Senado

Partido Novo

Waldir Caldas 
(Novo) - Senado 

Redução da política a demandas setoRiais

A

instituto maRk aponta pRefeRência a mendes em 4 fRentes

cenário, também estimulado, sem Wellington 
fagundes, com 40,7% das intenções, seguido 
por Taques (17,7%) e o procurador Mauro 
(9,9%). no confronto direto com Taques, Men-
des novamente mantém-se à frente com 42,9% 
e o tucano com 18,9%.

 na resposta espontânea, as médias de 
10,1% para Mauro Mendes, 5,9% para pedro 
Taques e 0,6% para a professora edna Sampaio 
(pT). a pesquisa foi divulgada antes das con-
venções do fim de semana, quando foi definida 
a candidatura de arthur nogueira (rede) e de 
Moisés franz (psol).

o instituto também divulgou a intenção de 
votos para o Senado. Jayme Campos aparece 
com 16,7% da intenção de votos, seguido pela 
juíza aposentada Selma arruda (9,2%), Maria 
lúcia Cavalli neder (2,9%), Carlos fávaro (1,8%) 
e adilton Sachetti (1,6%). duas vagas estão em 
disputa para o cargo.

 democrata Mauro Mendes larga na 
frente de seus concorrentes na dis-
puta ao palácio paiaguás, com 39,2% 
da intenção de votos na pesquisa 

estimulada, mais que o dobro do registrado 
a favor do atual governador tucano pedro 
Taques (16,6%). os números são do instituto 
Mark e se referem a coleta de dados entre 
18 e 22 de julho, com 604 entrevistados; a 
margem de erro é de três pontos para mais 
ou para menos.

 o procurador Mauro (psol), que retirou 
sua candidatura ao governo, aparece em 
terceiro lugar com 10,1%. o republicano 
Wellington fagundes aparece em quarto com 
4,1% das intenções. num cenário estimulado 
sem o procurador Mauro, Mauro Mendes 
tem preferência de 40,4%, Taques, de 17,7%, 
Wellington fagundes, de 5,5%.

Mauro Mendes mantém a preferência no 

A
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eleição de nova diretoria da Fiemt 
(Federação das Indústrias de Mato 
Grosso) está travada por uma série 
de decisões judiciais conflitantes. 
Nas últimas três semanas, oito de-
cisões da Justiça do Trabalho e da 

Justiça Federal, ingressadas por chapas concor-
rentes, colocaram uma barreira de julgamentos 
ante a conclusão do processo.

A mais recente é desta terça (7) do TRF-1 
(Tribunal Regional Federal da 1ª Região) de 
suspensão de efeitos do juiz Raphael Casella de 
Almeida, membro da Justiça Federal. Ele defe-
riu três decisões para a suspensão do pleito. A 
primeira foi julgada no dia 2 deste mês, quando 
o magistrado acatou recurso do empresário Jai-
me Trentim. 

O motivo seria uma irregularidade na can-
didatura de Gustavo Oliveira, ex-secretário 
de Fazenda (Sefaz) do governo Pedro Taques. 
Oliveira se apresentou como candidato antes da 
decorrência de um ano na função de empresá-
rio, após a participação na gestão pública, cons-
trangendo a legislação da área.

Essa argumentação já havia sido acatada 
pelo juiz Aguimar Martins Peixoto, da Sexta 
Vara do Trabalho, em 24 de julho. Esta decisão 
foi revertida em 27 de julho com o deferimento 
de mandado de segurança a favor de Gustavo 
Oliveira por outro membro da Justiça do Tra-
balho, o desembargador Edson Bueno. Bueno 
afirmou que a decisão que havia suspendido o 
pleito estava invalidada por não apontar irregu-
laridade na montagem de chapas para disputa, 
o que, em tese, significa que não ter sido encon-
trado empecilho a Gustavo Oliveira.

A situação voltou a mudar com nova deci-
são do juiz Casella da quinta (2). Apesar de au-
todeclarado incompetente para julgar o caso, o 
juiz voltou a suspender a eleição, com base na 
primeira argumentação de afastamento de Gus-
tavo Oliveira da atividade profissional.

Uma nova reviravolta ocorreu na madruga-

Por reinaldo Fernandes

PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO

Eleição da Fiemt vira guerra judicial em MT
Disputa entre Gustavo Oliveira e Domingos Kennedy Sales criou amontoado de julgamentos em esferas diferentes, travando 
andamento de processo

A
da do dia 3. Menos de 24 horas depois da nova 
suspensão, o desembargador Sebastião Barbosa 
Farias, da Justiça Estadual, acatou mandado de 
segurança da chapa de Gustavo Oliveira e de-
terminou o andamento dos prazos para o pleito.

Essa decisão foi sustentada somente pelas 
primeiras horas da votação ocorrida na última 
sexta. No fim da manhã, outro juiz federal, Ra-
phael Almeida de Carvalho, mandou interrom-
per a votação e afirmou que a Justiça Estadual 
não tem competência para revisar a decisão de 
âmbito superior. 

“A decisão que determinou a suspensão do 
pleito eleitoral marcada para hoje foi proferida 
por juiz federal. Nesse caso, em consonância 
com o disposto no art. 108, da CF/88, compe-
te ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
(TRF-1) julgar a decisão proferida por este juiz 
federal”, diz ele em trecho da decisão.

Mas antes de a Justiça Federal se manifes-
tar, o desembargador Edson Bueno determinou 
que urna usada na eleição fosse apreendida. 
Na justificativa de sua decisão, Bueno atribuiu 
competência exclusiva à Justiça do Trabalho de 
análise de questões sindicais, conforme estabe-
lecido pela Constituição Federal.

O desembargador ainda viu a necessidade 
de ressaltar sua decisão anterior permitindo a 
continuidade do processo de eleição. “Na de-
cisão liminar que proferi, deixei bem claro que 
era para prosseguir o pleito eleitoral marcado, 
com apoio nas normas internas, para o dia 3 de 
agosto, como efetivamente ocorreu. Também 
está bastante claro que o ‘prosseguir no plei-
to eleitoral’ significa colher os votos, abri-los, 
proclamar o resultado e publicar qual foi a cha-
pa vencedora. E essa decisão, de minha lavra, 
só poderia ser impugnada no âmbito desta Jus-
tiça Especializada, portanto no âmbito do pró-
prio TRT ou junto ao TST (Tribunal Superior 
do Trabalho)”.

Na última terça, o desembargador deu nova 
decisão determinando a destruição dos regis-
tros de voto. A determinação do TRF-1 é que o 
caso se remetido ao Tribunal de Justiça, para a 
distribuição ao magistrado competente.

comissão apRova chapas, mas concoRRentes questionam

“não sabemos por que a eleição antecipada. 
ela pode ser realizada até novembro, mas já em 
maio as chapas começaram a ser montadas sem 
nenhuma justificativa pela antecipação, algo 
que consideramos estranho”, comenta.

Segundo ele, a regra sobre candidaturas à 
presidência é clara sobre a carência de dois 
anos de exercício da atividade empresarial para 
a homologação, condição que não estaria sido 
cumprida por gustavo oliveira.

“ele diz que enquanto esteve na secretaria 
de governo se manteve como sócio da empresa, 
o que valeria na contagem de tempo. Mas, como 
exerceu a atividade sendo, ao mesmo tempo, 
secretário do estado?”

Curvo também aponta negociações feitas 
entre empresas ligadas a gustavo oliveira e o 
estado durante sua gestão na fazenda como 
motivo para a cassação da candidatura. O 
Circuito Mato Grosso procurou gustavo oli-
veira, por telefone, para se posicionar sobre a 
polêmica da fiemt, mas não houve retorno até 
o fechamento desta edição.

eleição da fiemt começou a ser 
articulada em maio passado, com a 
montagem de chapas. os registros 
ocorreram em junho.  os candidatos 
são gustavo oliveira, à frente da 

chapa de situação ‘união pela indústria’, e 
domingos Kennedy garcia Sales, da chapa de 
oposição ‘fiemt renovada e independente’.

À época, o presidente da comissão eleitoral 
da federação, Sebastião augusto Corrêa de 
Moraes, afirmou que houve análise detalhada 
de todos os documentos encaminhados pelas 
chapas e, após as complementações solicitadas, 
considerou que ambas estão aptas a concorrer. 
a votação também foi programada para o dia 
3 de agosto. 

a chapa vencedora toma posse em no-
vembro e permanece à frente da fiemt por 
quatro anos, até 2022. a defesa do candidato 
domingos Kennedy questiona a antecipação 
do processo eleitoral. o advogado José Curvo 
afirma que a federação tem até o fim do ano 
para realizar a escolha.

A

deputado Eduardo Botelho 
(DEM) deverá seguir o prazo 
do regimento interno da As-
sembleia Legislativa de Mato 
Grosso para analisar os dois 
pedidos de Comissão Parla-

mentar de Inquérito protocolados pelos depu-
tados Wilson Santos (PSDB) e Janaina Riva 
(PMDB). A definição da AL deverá ser divul-
gada na semana que vem, na próxima sessão 
de terça-feira (14). 

“Mas repito o que venho dizendo: que sou 
escravo da Constituição e do Regimento Inter-
no e vou segui-los para decidir sobre a CPI”, 
disse Botelho.

Nesta terça-feira (7), Wilson Santos apre-
sentou um requerimento da instalação de CPI 
atravessando a articulação que vinha sendo 
feita pela líder da oposição, Janaina Riva.

A estratégia tumultuou a sessão na Assem-
bleia Legislativa pela manhã, pois dois pedi-
dos de CPI foram apresentados. Janaina Riva 
apresentou seu requerimento após identificar 
que o requerimento de Santos teria nenhuma 
assinatura. A confusão levou parlamentares 
que haviam assinado as duas listas a reti-
rar seus nomes com a alegação de manobra 
eleitoreira pelos deputados articuladores da 
investigação.

Ao fim da segunda sessão do dia, o deputa-
do Wilson Santos comentou o assunto e consi-
derou “normal” o choque de pedidos e negou 
que seu pedido seria uma manobra para atra-
palhar a instalação da comissão da oposição. 

“Eu fui o primeiro a me inscrever [para fa-
lar em plenário] e no pequeno expediente fiz 
leitura do requerimento, e nós temos 11 assi-
naturas. Depois, de forma legítima, três depu-
tados pediram da tribuna da Casa para retirar 
seus nomes. Onze menos três, oito [1/3 dos 
deputados, proporção mínima para apresenta-
ção do pedido]”.

O vice-líder disse que o requerimento com 

Por Juliana arini e reinaldo Fernandes

CPI DOS GRAMPOS 

Botelho só irá se posicionar quarta-feira
Presidente da AL, Eduardo Botelho, só tem prazo de 72 horas para decidir sobre os pedidos de abertura de Comissão Parlamentar 
de Inquérito

O
oito assinaturas foi repassado para a presi-
dência para averiguação do documento. Isso 
significa que a direção tem dois documen-
tos protocolados com pedidos de instalação 
da comissão investigativa. Nesta terça, logo 
após o encerramento da sessão da manhã, a 
deputada Janaina Riva disse que aguarda a 
acatamento de seu pedido e a instalação da 
CPI no prazo de 48 horas.

A disputa entre base e oposição está na 
data de início das escutas telefônicas. San-
tos diz que o esquema começou a ser opera-
do em 2011, enquanto a Janaina Riva segue 
afirmando que tudo começou em 2014, ano 
em que Pedro Taques foi eleito ao governo de 
Mato Grosso. 

A CPI proposta por Wilson Santos tem in-
vestigações com foco afastado governador e 
engloba outros nomes, tirando a atenção do 
lado político dos grampos. O vice-líder do go-
verno afirma que sargentos, tenentes, capitães 
e outros membros da corporação são citados 
em depoimento sobre monitoramento ilegal. 

Sessão tumultuada
A sessão de terça-feira foi tomada, em 

grande parte, por discussão entre deputados 
apoiadores de um ou de outro lado da CPI. 
O deputado Oscar Bezerra (PV) questionou 
a validade do requerimento da deputada Ja-
naina Riva de abertura de nova CPI devido 
ao número de comissões já em andamento 
na Casa, número-limite permitido pelo Regi-
mento Interno.

“A instalação de nova CPI teria que arqui-
var uma das CPIs em andamento e para isso 
é necessário analisar os relatórios para saber 
como está o andamento dos trabalhos, antes 
disso não é possível abrir nova comissão”.

Wilson Santos diz que o seu pedido tem 
prioridade, pois fora apresentado em plenário 
antes do requerimento da líder da oposição. 
“Eu cheguei nesta Casa às 7h30 porque que-
ria me registrar como o primeiro a falar no 
plenário, em respeito ao Regimento Interno. 

E se for para seguir o Regimento, o meu pedi-
do vem antes do da Janaina”.

O deputado Pedro Satélite (PSD), que assi-
nara os dois pedidos de CPI, retirou seu nome 
de ambos após a disputa entre os parlamenta-
res. Ele afirmou que decidiu apoiar os reque-
rimentos por entendimento de que a instalação 
ocorresse somente em outubro, após o fim do 
período eleitoral.

  “Quem vai vir trabalhar na CPI se for ins-
talada agora? Ninguém. Então vou apoiar ne-
nhuma ação para servir de palanque eleitoral 
para deputados, que só vão pedir votos neste 
período. Retirei a minha assinatura das duas 
listas por isso”.

Janaina Riva disse esperar que seu reque-
rimento seja acatado e a CPI seja instalada na 
próxima semana.
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ré-candidata a deputada federal, 
a advogada e pedagoga Serys 
Slhessarenko (PRB) tem 73 anos 
e construiu uma vida em torno 
do pioneirismo. Foi da primeira 

turma a formar mulheres advogadas em Mato 
Grosso. Também foi uma das fundadoras 
do Partido dos Trabalhadores no Estado e 
responsável direta pela ascensão e solidificação 
da sigla no Brasil todo. Conseguiu, ao longo da 
carreira política, quatro mandatos consecutivos: 
três de deputada estadual e um de senadora; a 
primeira e única mulher do Estado a conseguir 
o feito. Concorreu sem sucesso à prefeitura de 
Cuiabá em 1988 e 2000.  Ao Senado, aliás, 
chegou com votação recorde e derrotando 
dois ex-governadores de Mato Grosso: Carlos 
Bezerra e Dante Martins de Oliveira. Desde a 
entrada no PRB, no entanto, enfrenta reveses 
tanto na vida política quanto pessoal. 
No mesmo 2010, concorreu a deputada federal 
e em 2014 novamente a prefeita de Cuiabá. 
Foi derrotada nas duas ocasiões e sofreu um 
acidente vascular cerebral um ano depois. 
Recuperadíssima, disputa novamente uma 
vaga no Congresso, agora, como deputada 
federal.  Principal autora do pacote de 
leis anticorrupção que geraram a lei da 
delação premiada, faz questão de reforçar suas 
convicções e lembra que jamais foi “absolvida 
de nada, porque nunca houve uma denúncia 
oferecida no Judiciário contra mim. Uma 
sequer”. Entrevistada da semana, enfrentou 
com lisura e educação as perguntas mais ácidas 
e incisivas.
   

 Circuito Mato Grosso: Quando de nossa 
última entrevista, há exatamente um ano e 
dois meses, a senhora estava indecisa quanto 
a disputar nova eleição. O que mudou? 

Serys Slhessarenko:  A procura, a vontade, 
a determinação, a busca e insistência do partido 
e também um clamor, eu diria, 
da população, por um “volta, 
Serys”. O taxista passa na rua 
por mim e diz “volta, Serys”. 
Outra pessoa passa e pergunta 
se eu sou a Serys, digo que sim 
e ele repete o mesmo. Eu passei 
a pensar, inclusive (risos), que 
esse deveria ser o slogan. É uma 
chamada da população.

CMT: Essa insistência do 
partido teve alguma coisa a ver 
com a cláusula de barreira?

S.S.: [Interrompendo] É 
também a chamada principal-
mente daqueles que tiveram 
mandatos políticos na época em 
que eu era senadora e deputada, 
sim, e também do partido, por-
que com a cláusula de barreira todos os partidos 
precisam ter pelo menos um deputado federal 
em nove estados. O meu não corre esse risco, 
porque tem deputados em 12, 14 estados e não 
os vai perder, claro. Temos mais de 20 deputados 
federais. Mas é uma busca incessante e determi-
nada pelo nosso presidente Marco Pereira, uma 
pessoa muito, muito estrategista, e a estratégia 
dele passa por eleger um número de federais 
muito significativo.

CMT:  Existe uma maneira de recuperar a 
imagem dos políticos junto à população, que 
hoje vê todos como ladrões e corruptos?

S.S.:  Olha, essa é uma estrada de vaivém, 
um caminho de vaivém. Mas tem, claro. As 
pessoas dizem que honestidade e quem não 
é corrupto não estão escritos na testa, mas dá 
pra desconfiar, e as mídias sociais têm muitas 
informações. Agora, se você vir uma pessoa car-
regando uma mala de dinheiro, com o bolso do 
paletó furado, paletozinho, paletozão... É difícil! 
Hoje tem um aplicativo de puxa-capivara, é só 
puxar lá e ver quem tem processo, corrupção. 
Nem precisa estar julgado em segunda instância, 
se já há uma história genética de corrupção, vai 
esperar o quê? Eu não tenho nenhum processo 
por corrupção, jamais fui denunciada pela 
Procuradoria Geral da República. Procurem. 
Sem denúncia, sem processo, jamais fui ab-
solvida porque jamais sequer fui denunciada. 
Também sou a autora da lei que gerou a atual 
lei da delação premiada. Uma lei mais ampla, 
que pega quadrilhas, das de colarinho branco 
até as do tráfico de drogas. É uma lei que tem 
tudo para passar o Brasil a limpo, dessa infâmia 
dessa corrupção, mas às vezes é aplicada com 
excesso, e aí ela se torna perigosa. Porém se 
estão aplicando com excesso o problema é de 
quem a aplica, não da lei, porque ninguém pode 
ser punido se não tiver prova. Ninguém. Mas se 
tiver prova, pego carregando mala de dinheiro 
e não acontece nada? Está errado, assim como 
punir quem quer que seja se não tiver prova. 

CMT: A Lava Jato e outras operações mu-

P
dam o que no modo de fazer política no Brasil?

S.S.:  Se corrupção chega, não dá mais. E 
tem de ser muito duro quando tiver provas. A 
lei da delação premiada exige provas concretas. 
Sem elas, não pode agir de forma arbitrária nem 
com excessos. Sou a autora da lei e a presidente 
Dilma, na época, sancionou a lei, que é correta 
para passar a limpo a corrupção, mas tem de 
ser aplicada dentro dos moldes constitucionais.

CMT: Quem é o candidato ao governo no 
seu grupo?

S.S.: Fechou ontem (a entrevista foi concedi-
da na segunda-feira) com Welington Fagundes. 

CMT: Qual sua avaliação da gestão Pedro 
Taques, dos grampos e casos de corrupção na 
equipe?

S.S.: Teve uma série de coisas que dificul-
taram muito o governo. Diria que com relação 
ao combate à corrupção, por mais que tenha 
havido esses problemas, que têm de ser apura-
dos até as últimas consequências, seja grampo 
ou outras coisas que possam ter conotação de 
corrupção, apesar disso, eu diria que essa parte 
foi razoavelmente atacada. Teve problemas 
maiores relacionados à gestão, mas há outros 
complicadores, porque foi principalmente pela 
dificuldade de recursos. Mato Grosso é um 
estado extremamente poderoso, em termos de 
produção, de riquezas, de alimentação é o mais 
rico da nação, claro que não em industrialização, 
mas na produção de alimentos etc. e tal, é o 
maior produtor do Brasil. Grande, desenvolvi-
do, rico em termos de produção, mas pobre em 
termos de distribuição de políticas públicas para 
quem precisa delas. Porque saúde, educação, 
moradia, geração de emprego, segurança, essas 
coisas todas, são questões importantíssimas para 
quem precisa das políticas públicas. Tem gente 
que não precisa, e que fique cada vez melhor, 
mas quem precisa quer e necessita de mudanças 
na base da organização do Estado.

CMT: Ele não deixou, 
como acusam setores da oposi-
ção, a corrupção correr solta?

S.S.:  Não. Acho que a 
corrupção ele atacou. Está bem 
diferente. Pelo menos é o que eu 
percebo. Tem problemas ainda? 
Tem. Está tudo aí, explícito, às 
vistas, na transparência. E tem 
que estar mesmo e tem que ser 
apurado e tem que ser punido. 
Agora há a questão da gestão, 
que passa, do meu ponto de vis-
ta, por competência gestacional, 
mas também por falta de recur-
sos. Tem que haver mudança na 
estrutura da distribuição. É um 
estado eminentemente produtor 
de matéria-prima, e quando 
ela não agrega valor onde ela 

existe, ela exporta. E exportada como maté-
ria-prima, seja carne, milho, soja, ela exporta 
junto imposto também. E se não fica imposto, o 
que vira? Um estado poderosíssimo em termos 
de produção, mas pobre em políticas públicas. 
Essas questões têm de ser revistas, com espírito 
de boa vontade, por gente que ama este estado 
e quer ver sua população bem. Porque tudo gira 
em desenvolvimento da sociedade como um 
todo. Desenvolvimento econômico sim, mas 
com sustentabilidade, porque só assim melhora 
a qualidade de vida de todo mundo.

CMT:  Por qual motivo o governador do 
Estado sempre tem maioria na Assembleia em 
Mato Grosso?

S.S.: Pois é. Eu não sei. Será que é um 
parlamento que é eleito já é devedor de alguns 
compromissos? Eu não sei te dizer quais as 
variáveis intervenientes para existir este re-
trato. Agora, acho que a maioria tem que ser 
formada, claro que passa muito pelos partidos 
de apoio ao governo, que se estabelecem, caso 
venham a se eleger, em geral são maioria entre 
os partidos que deram este apoio. Isso é mais 
ou menos normal que aconteça. Agora, precisa 
ser pessoas que não estejam aí para dar apoio 
ao governador X, Y ou Z. Eles têm que apoiar 
os interesses e necessidades da maioria da po-
pulação, independentemente de qualquer outra 
coisa. Não estar preocupado em ser reeleito ou 
não ser reeleito. Tive 20 anos de mandato: três 
de deputada estadual e um de senadora. Sem 
nem um dia sem mandato. Terminava à meia-
noite e começava de manhã com a nova posse. 
E não continuei depois, eu acho, talvez não 
fosse conseguir continuar (risos), mas sei que 
não consegui continuar porque meu partido de 
então não me deixou ser candidata, né?

CMT: Há mesmo como mudar algo, na me-
dida em que parece que os poderes sobrevivem 
de maneira interdependente, no pior sentido?

S.S.: É uma questão que temos que desper-
tar, porque não é atender os interesses de quem 
chegou. É discutir, interagir. Os poderes têm 

rodivaldo ribeiro

SERYS SLHESSARENKO

“Não mudei e vou brigar sem medo”

que interagir. Todos eles. O Judiciário tem que 
ser extremamente técnico, o Executivo tem que 
ter uma posição reta, de não permissividade à 
corrupção e uma definição cada vez mais clara 
das políticas públicas de atendimento aos in-
teresses da maioria da população. E aí há uma 
coisa que vem acontecendo de maneira cada 
vez mais forte: a concentração do dinheiro das 
arrecadações. Federal, depois vem pro estadual 
e de lá para os municípios. Mas há alguns anos 
se descentralizou as políticas públicas, vem 
daqui, dali e vai parar lá no município e tinha 
que ir mesmo, porque as pessoas não existem 
no espaço sideral, porque é no município em 
que as coisas estão acontecendo. É ali que as 
pessoas caminham e caem no buraco, é ali que 
os professores não são tratados e valorizados 
como merecem, é ali que as crianças estão 
estudando e falta merenda, é ali que as pessoas 
estão desempregadas, sem moradia e também 
é ali que as pessoas encontram o vereador e o 
prefeito. Sou essencialmente municipalista. As 
políticas têm que ser descentralizadas? Têm, 
mas, por favor, descentralizou a política pública, 
descentralizem também o dinheiro. Um monte 
de políticas públicas é descentralizado, mas 
cadê o dinheiro? O prefeito não tem casa da 
moeda municipal, não produz dinheiro, não é 
por aí a coisa. Assim, também tem que aumen-
tar o índice de distribuição do FPM (Fundo de 
Participação dos Municípios).

CMT:  A senhora sempre defendeu TCEs 
técnicos. Ainda acredita nisso?

S.S.: Sim, e o TCU também (Tribunal de 
Contas da União). Eu sempre 
fui contra tribunais de contas 
da forma como são escolhidos. 
Sempre combati. Porque acaba 
tendo dois julgamentos políticos 
e só um técnico. Meu projeto 
de lei está parado, engavetado, 
mas quero fazer ressurgir. Não 
vamos nem pegar o TCU, que 
é a mesma coisa, vamos ficar 
no TCE. Pra lá vão pessoas in-
dicadas politicamente. Vão pra 
lá trabalhar pelo interesse de 
alguém. Precisamos que os espe-
cialistas técnicos, os auditores, 
sejam suficientes pra analisar as 
contas e mandar pras assembleias legislativas 
e câmaras municipais. Hoje, o que se faz? Tem 
um grupo de técnicos, eles dão um parecer e 
isso vai pro conselheiro, que diz sim ou não. 
Pra que, se depois vai pra Assembleia Legisla-
tiva? Já houve um grupo técnico, agora que vá 
pro grupo político. Ele concorda ou discorda. 

CMT:  Agora que o TCE de Mato Grosso 
só tem concursados, essa convicção foi refor-
çada?

S.S.: O TCE agora só tem concursados, mas 
foi por lei ou por acaso que isso aconteceu? Foi 
por acaso. Tem que ser lei. Hoje é tudo muito 
complicado e não precisa ser desse jeito. 

CMT: A senhora sempre foi uma deputada 
muito combativa (houve até o episódio de se 
vestir de preto, em luto pelo povo). Por que isso 
não acontece mais?

S.S.: [Risos] Eu não sei. Eu era bastante 
contundente, vamos dizer assim. Aquilo em 
que eu acreditava, defendia às últimas conse-
quências; e aquilo em que eu não acreditava 
e achava que era incorreto, também levava às 
últimas consequências. Sempre fui muito forte 
nessas convicções. O me vestir de preto era 
uma questão de eleição de uma mesa diretora, 
mas não lembro de quem, de nome, lembro que 
disputávamos a mesa e havia um outro grupo. 
Eu não era candidata, mas estava brigando, 
porque sempre brigo quando acho que está 
correto, seja pra mim, seja pros outros. Éramos 
eu, Wilson Santos (naquele tempo, do PDT) e 
um nome de Tangará da Serra, que foi prefeito 
de lá, o deputado Porfírio. Nós nos elegemos 
numa coligação PT-PDT.

CMT: Esse tipo de coligação, de viés pro-
gressivo, elegia não um, mas às vezes dois, 
três deputados. Sem apoio de nenhum grupo 
econômico forte. Por que é que não se conse-

gue mais isso?
S.S.: Deve ser por isso que não vem dando 

certo. Tem que defender interesses maiores, da 
sociedade. Por isso estou voltando, as pessoas 
estão pedindo muito por isso. Nos meus quatro 
mandatos, desempenhava meu trabalho a favor 
de causas, não era a favor de interesses de gru-
pos, pequenos grupos que precisam de defesa 
de seus interesses. Não defendia interesses 
que fossem convenientes naquele momento, 
pra determinado grupo, era para o grupo de 
políticas públicas, que melhorasse não só a 
vida do grupo como de pessoas afins àqueles 
interesses. Nunca defendi interesses pessoais, 
nunca defendi interesses da minha família. 
Ser político não é profissão, ser político é ter 
um tempo de confiança que a população te dá. 
Você deve desempenhar essa confiança com 
garra, unhas e dentes e ser grato. Qual a forma 
que você, como eleito, agradece a população? 
Você não sabe quem te elegeu, foi uma parte 
da sociedade. Não interessa, não sei se foram 
aqueles três ou estes vinte, assim, parto do 
princípio de que, eleita, sou defensora das 
causas de todos. Claro que alguns com mais 
ênfase porque precisam mais, mas também 
existem causas maiores que precisamos entrar 
no Estado, no Senado, para o Brasil. E eu nunca 
estive alheia, apática.

CMT: Não foi uma mudança muito radi-
cal sair de fundadora do PT para o chamado 
partido da Igreja Universal?

S.S.:  [Firme, quase brava] Qual é o partido 
da Igreja Universal? A igreja tem partido?

CMT: Sim. O seu, o PRB. 
Pelo menos é o que o povo fala.

S.S.:  Não, não tem povo que 
chama não. Isso aí é gente que 
tem mania de disseminar. Em 
primeiro lugar, igreja não faz 
mal pra ninguém. Em segundo 
lugar, não é um partido de igreja, 
nunca foi. Ele foi formado nas 
suas iniciais de uma dissidência 
que eu nem sei de que partido foi. 
Duas pessoas resolveram formar 
esse partido: Marcelo Crivella, 
que é evangélico, e José Alencar, 
vice-presidente da República do 

governo Lula, católico apostólico romano. Se 
é de igreja, é de igreja evangélica e católica, 
então tem que parar com essa conversa. As 
pessoas também têm que saber que talvez 
algumas pessoas ajudaram muito ao coletar 
algumas assinaturas etc. e pegou essa questão, 
mas igreja é igreja e partido é partido. Conver-
sei muito com Crivella, que é uma pessoa por 
quem tenho muito respeito, e com o presidente 
Marco Pereira, por quem tenho um respeito 
gigantesco, tem três anos que estou no partido, 
e sempre discutimos: partido é partido e igreja 
é igreja. Eu sou católica e estou lá, me dando 
muito bem, ninguém me priva de nada.

CMT: Como fazer para que as pessoas não 
associem uma coisa à outra?

S.S.: Eu não faço nada. São minhas lutas 
que continuam as mesmas. Eu não mudei nada. 
Cada um que observe: não arredei em nada, na-
dinha. E isso foi colocado, discutido, antes de 
eu me filiar. Fui à bancada do PRB, “ah, porque 
só têm evangélicos (na época eram 24)”, mas 
cheguei lá e tinha nove federais evangélicos, 
10 ou 11 católicos, tinha espírita, tinha do 
candomblé e dizem que tinha até ateu etc. e 
tal. E todo mundo se dando muito bem, porque 
estão lá para discutir política, e política do bem. 
Quem não concorda e tem algum problema de 
natureza ideológica está se posicionando contra 
ou a favor, certamente por ser convencido. O 
problema é ser convencido daquilo que é po-
liticamente correto. Por exemplo, Russomano 
está lá, quer mais católico, apostólico, chegado 
do padre Marcelo Rossi, que o Russomano? E 
por que não dizem que ele está num partido de 
igreja? Porque não está. Agora, se igreja refor-
ça com pessoas dela, problema. Que os outros 
reforcem também, está aberto pra isso. Sou 
católica e tenho o maior respeito do presidente 
nacional, Marco Pereira, e ninguém nunca me 
tolheu em nada. Em nada.

“aquilo em que 
eu acreditava, 

defendia às últimas 
consequências; e 
aquilo em que eu 
não acreditava e 
achava que era 

incorreto, também 
levava às últimas 
consequências”

“São minhas 
lutas que conti-

nuam as mesmas. 
eu não mudei 
nada. Cada um 

que observe: não 
arredei em nada, 

nadinha”
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José Lucas Salvani

Catálogo culinário quilombola 
Projeto Afro Paladar - Nutrindo Cultura reúne também histórias de povos quilombolas

RAÍZES AFRO

 Afro Paladar é um 
evento para valori-
zar as raízes do nos-
so estado e reafirmar 

as origens das pessoas que criaram o 
povo mato-grossense”, explica Jackeline 
Silva sobre o projeto que será lançado 
nesta sexta-feira (10) no Sesc Casa do 
Artesão. O catálogo Afro Paladar - Nu-
trindo Cultura traz várias receitas dos 
povos quilombolas mato-grossenses e 
suas histórias. O evento também con-
tará com apresentações e palestras do 
chef baiano Alicio Charoth. 

“A nossa tradição, a nossa formação 
enquanto sociedade – o povo cuiabano, 
o povo mato-grossense –, ela tem a sua 
raiz indígena e quilombola, descenden-
tes de africanos escravizados aqui no 
estado. Tanto que hoje o Dia Internacio-
nal da Mulher Negra Latino-Americana 
e Caribenha também leva o nome de Te-
reza de Benguela, que já foi rainha aqui 
em Mato Grosso, somando tudo isso é 
que o Afro Paladar começou a se consti-
tuir”, complementa Jackline.

Jackeline Silva, idealizadora do pro-
jeto e membro do Instituto de Mulheres 
Negras, conta em entrevista ao Circuito 
Mato Grosso que antes mesmo de to-
car o Afro Paladar, já tinha contato com 
a culinária quilombola. “Eu já tinha um 
pouco mais de proximidade por conta 
da minha vivência com o movimento 
negro. Sempre que possível, eu realizo 

“O

Lançamento

visitas nas comunidades quilombolas”, 
conta.

Engajada na cultura negra, Jackeline 
pôde participar de várias festas de santo, 
em que a culinária local reina. Assim, a 
produtora cultural decidiu criar um proje-
to que fortalecesse justamente a culinária 
e as suas peculiaridades. O projeto foi mo-
vido pela vontade de enaltecer a culinária 
mato-grossense em meio ao processo de 
gourmetização e releituras gastronômi-
cas, além da ascensão do slow food.

Nas festas de santo, Jackeline perce-
beu o quanto a comunidade se movimenta 
como uma só para proporcionar os pratos 
típicos. “Todas as vezes que eu estive em 
Vila Bela, algumas por ocasião da festan-
ça, eu visualizava os mutirões, as mulhe-
res preparando os biscoitos de ramos; as 
formas como os povos preparam o peixe”, 
explica.

“O que a gente vê é uma união familiar. 
As pessoas se reúnem e coordenam de for-
ma coletiva toda a preparação do alimen-
to. Existem as famílias, existem os amigos, 
os vizinhos; toda a comunidade se envolve 
em torno daquilo, para ofertar ao outro o 
que você tem de melhor ali na sua casa ou 
para o santo, ali nas festas de santo”, conta 
Jackeline.

Jackeline ainda fala sobre a Dona Natá-
lia, da Comunidade Abolição, na região de 
Santo Antônio de Leverger, que estará no 
catálogo. Para Dona Natália, se ela teve um 
bom plantio e, para esse plantio, ela con-
tou com a ajuda das pessoas, por que não 
retribuir sem cobrar nada?

Os pratos presentes no catálogo estão 

presentes no dia a dia de qualquer ma-
to-grossense, como os tradicionais bolos 
de arroz. Porém, em cada comunidade há 
pequenas peculiaridades em seu preparo. 
“Quando nós visitamos a Dona Tata, na 
Comunidade de Abolição, ela estava pre-
parando bolo de arroz para a Festa de São 
Benedito. Ela ainda pila o arroz para fazer, 
deixa o arroz de molho de um dia para o 
outro, para poder preparar o seu bolo de 
arroz”, conta.

Há também Nezinho, em Mata Cava-
lo de Cima, que consome o arroz que ele 
mesmo planta. Já Dona Vanildes, da Comu-
nidade Lagoinha de Cima, faz frango com a 
raiz da taioba, sendo um sucesso entre os 
familiares. 

O projeto foi concebido em 2016 e por 
conta do edital Tradições, da Secretaria de 
Estado de Cultura de Mato Grosso, quando 
a proposta recebeu os recursos necessá-
rios para a produção do catálogo. Entre-
tanto, somente em dezembro do ano se-
guinte Jackeline e sua equipe puderam ir 
a campo, pois estavam com os recursos em 
mãos de fato.

Inicialmente, o Afro Paladar reuniria 
somente as receitas quilombolas. As visi-
tas às comunidades seriam unicamente 
com propósito gastronômico, no entanto, 
assim que estabelecido o diálogo com os 
povos, as pessoas começaram a relatar seu 
dia a dia e histórias. Jackeline então viu a 
oportunidade em agregar essas narrativas 

ao projeto. “Eu resolvi dar essa ênfase, 
valorizar esse elemento humano. Valo-
rizar o povo quilombola”, explica.

O catálogo estava previsto para con-
ter somente 60 páginas, priorizando as 
fotografias e receitas. As 60 páginas se 
tornaram 144 páginas, contendo então 
as histórias dos povos quilombolas, 
mas somente 88 delas entraram para 
o catálogo. Mas Jackeline alerta que há 
planos para tornar o catálogo um livro, 
com todas as 144 páginas, porém preci-
sa de patrocinadores.

Jackeline Silva contou com alguns 
parceiros que a auxiliaram nesta jor-
nada: Luzo Reis, que já é engajado com 
projetos envolvendo as comunidades 
haitianas em Cuiabá; Juliana Segóvia, 
membro do Coletivo Audiovisual Negro 
Quariterê; Mario Friedlander, que tem 
uma grande experiência com a comu-
nidade de Vila Bela da Santíssima Trin-
dade; e, por fim, Alicio Charoth, chefe 
baiano e consultor de gastronomia com 
experiência com a culinária quilombola.

A logística para estabelecer contato 
com as nove comunidades quilombolas 
visitadas foi um tanto quanto complica-
da. Jackeline conta que precisou de aju-
da de alguns facilitadores, como Anto-
nieta Luisa Costa, presidente do Imune. 
Algumas visitas não puderam ser reali-
zadas por conta da época em que elas 
poderiam ser feitas.

O lançamento do catálogo Afro Paladar - Nutrindo Cultura será nesta sexta-
feira no Sesc Casa do Artesão, que agora está em novo endereço, Avenida 
Tenente-coronel Duarte, 2140. No lançamento, algumas cópias do catálogo serão 
distribuídas gratuitamente e as demais nas próprias comunidades quilombolas 
visitadas. Também será possível fazer o download de sua versão digital. Entre 
16h e 19h, acontece palestra prévia ao lançamento com o chef Alicio Charoth e 
Jackeline Silva — para participar, é preciso se inscrever . 

O lançamento acontece às 19h, com as apresentações de Herminio Nhantumbo, 
moçambicano que se apresenta com o instrumento africano timbila, da rapper 
Pacha Ana e seu novo trabalho “Omu Oyá”, além do Grupo Aguerê.
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NESTA SEMANA

Cuiabá é palco de campeonatos de boxe
Capital mato-grossense sedia três campeonatos nacionais no Complexo Esportivo Gustavo Cid Gomes (Ginásio da Lixeira)

Da Redação

esde o domingo (5), 
Cuiabá se tornou pal-
co para o boxe com 
três campeonatos 
nacionais do esporte 

simultaneamente. Até o próximo sá-
bado, o 16º Campeonato Brasileiro 
Feminino Elite, o 11º Campeonato 
Brasileiro Masculino Cadete e o 3º 
Campeonato Brasileiro Feminino Ju-
venil tomam conta do Complexo Es-
portivo Gustavo Cid Nunes Cunha, 
conhecido popularmente como Giná-
sio da Lixeira, localizado na Avenida 
João Gomes M. Sobrinho, 
bairro Lixeira.

Reunindo 220 atletas 
de 19 estados brasileiros, 
dispersos em diversas ca-
tegorias, os campeona-
tos são organizados pela 
Confederação Brasileira 
de Boxe e pela Federação 
Mato-grossense de Boxe 
(FMB), com o apoio da 
Prefeitura de Cuiabá, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Cultura, 
Esporte e Turismo. No ano passado, a 
capital também sediou as edições an-
teriores desses mesmos campeonatos.

“Essa é a terceira vez que este 
campeonato é realizado em Cuiabá. A 
Confederação tem nos apoiado muito. 
Estivemos em São Paulo para parti-
cipar da votação da cidade-sede des-
te ano e tivemos 19 votos favoráveis 
para sua concretização aqui. Um dos 
fatores que sempre pesa na escolha é 
a praticidade para os atletas e a estru-
tura oferecida pelo município para sua 
realização”, explica o presidente da 
Federação Mato-grossense de Boxe e 
ex-pugilista, Sebastião da Silva Bor-

D
ges, via assessoria.

Dentre os três campeonatos, Mato 
Grosso se sobressaiu em algumas lu-
tas, segundo resultados divulgados 
pela Confederação Brasileira de Boxe 
até esta terça-feira. Na categoria Mas-
culino Cadete de 66 kg, Reidiner Bar-
bosa venceu Rafael Alves, do Distrito 
Federal, por 5 rounds a 0. Já no Femi-
nino Elite de 60 kg, Elisangela Marti-
nelli venceu Megg Tavares, represen-
tando o Rio Grande do Sul, também 
por 5 a 0. 

Apesar das duas vitórias, o estado 
não saiu bem em outras lutas, perden-
do quatro delas. Gabriel Sebastião, 

Raquel Miranda e Alison 
Silva perderam, respec-
tivamente, para Micael 
Jesus (SE), Eliana Dantas 
(BA) e Isaías Souza (SE). 
Já por decisão do árbitro, 
quem perdeu foi Mikaelle 
Reis para Daniela Lopes, 
do Paraná.

Segundo a assessoria, 
após as Olímpiadas do Rio 

2016, vários atletas do boxe masculi-
no do Brasil se profissionalizaram ou 
se aposentaram, então a Confederação 
Brasileira de Boxe buscou promover 
campeonatos para uma nova leva de 
boxeadores, como os jovens de 15 e 
16 que competem na categoria cadete. 
Há também o investimento nas compe-
tições femininas, abrindo espaços para 
que mulheres e garotas sintam-se mais 
motivadas dentro do esporte.

Outras lutas
Nos últimos dois meses, Cuiabá 

sediou dois grandes eventos nacio-
nais com o taekwondo e a capoeira. 
Em junho, o Campeonato Brasileiro 
de Menores de Taekwondo 2018 to-

mou conta do Ginásio Poliesportivo 
Professor Aecim Tocantins, já em ju-
lho, a capoeira tomou conta da Orla 
do Porto com um aulão para quem 
quisesse se aventurar no esporte.

Em junho, a capital reuniu mais 
de 500 taekwondistas, divididos nas 
categorias cadete, infantil, juvenil e 
sub-21, para a disputa de mais de 460 
combates para o Campeonato Brasi-
leiro de Menores de Taekwondo. O 
campeonato ainda contou com a me-
dalhista olímpica Natália Falavigna.

“Recebemos o Brasileiro de 
Taekwondo e desta vez sediamos três 
campeonatos de boxe. Com isso, va-
mos avançando nas ações esportivas, 
comprovando que nossa cidade pode 
sim acolher este ou quaisquer outros 
eventos, tanto no segmento cultural 
quanto turístico e esportivo. Para nós 

é uma honra receber esses atletas 
aqui”, destaca o secretário municipal 
de Cultura, Esporte e Turismo, via 
assessoria.

Entre os dias 5 e 8 de julho, ca-
poeiristas de Austrália, Canadá, Es-
tados Unidos e Nova Zelândia, além 
de 15 estados brasileiros, estiveram 

em Cuiabá para mais uma edição do 
Encontro Internacional de Capoeira 
- Atravessando Fronteiras. O evento 
promoveu a troca de cordas e batis-
mo (a graduação) dos alunos, como 
também workshops e cursos para 
eles. Um aulão também foi oferecido 
na Orla do Porto.
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AMPARO À MULHER

Doze anos de conquistas e falhas na lei 
A Lei 11340/2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, apresenta falhas e ainda tem sido distorcida em alguns casos no Brasil

Por Jefferson Oliveira

ecretada no ano de 2006, pelo 
então ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva, a Lei Ma-
ria da Penha completou nesta 
terça-feira (7) doze anos, e 
ao lado de suas conquistas há 

também falhas.  Principalmente em relação à 
eficácia das medidas protetivas e das formas 
de se mensurar o que é de fato uma ameaça. 

Mesmo com a criação da lei, aperfeiçoa-
mento e conquistas, ainda há muito a se pre-
ocupar, pois dados da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) apontam que a taxa de fe-
minicídios no Brasil é alta, sendo uma média 
de 4,8 assassinatos a cada 100 mil mulheres. 
No ano de 2017, segundo dados reunidos 
pela Agência Patrícia Galvão (organização 
referência nos campos dos direitos das mu-
lheres), foram computados 4.473 homicídios 
dolosos de mulheres.

A lei leva o nome da pioneira em denun-
ciar o companheiro por maus-tratos, Maria da 
Penha Maia Fernandes, que sofreu violência 
por 23 anos em que ficou casada com Marco 
Antônio Heredia Viveros. Maria da Penha fi-
cou paraplégica ao levar dois tiros do marido, 
e em uma segunda tentativa de homicídio, ela 
sofreu eletrocussão e afogamento.

Após as duas tentativas, Maria procurou a 
polícia e denunciou o companheiro da época 
deixando a residência do casal, após conse-
guir uma ordem judicial. Marco Antônio foi 
julgado duas vezes e, devido a alegações da 
defesa de que haveria irregularidades, o pro-
cesso continuou em aberto por alguns anos.

Diante deste fato, o Centro pela Justiça 
pelo Direito Internacional (Cejil) e o Comi-
tê Latino - Americano de Defesa dos Direi-
tos da Mulher (Cladem), juntamente com a 
vítima, formalizaram uma denúncia à Co-
missão Interamericana de Direitos Huma-
nos da OEA, que condenou o Brasil a pagar 
uma indenização a Maria por não oferecer 
amparo às mulheres vítimas de violência. 

Durante esses 12 anos, a lei foi tendo 
modificações, aumentando ainda mais a 
proteção contra a mulher que sofre violên-
cia, seja psicológica, sexual ou física. En-
tre algumas mudanças na lei, estão a que 

D

delegados ganharam poder para aplicar me-
didas protetivas de urgência a mulheres ví-
timas de violência doméstica, e a conquis-
ta de atendimento policial especializado e 
ininterrupto, realizado preferencialmente 
por profissionais do sexo feminino.

A última mudança aconteceu em abril 
deste ano quando o presidente Michel Te-
mer sancionou lei que tipifica o crime de 
descumprimento de medidas protetivas de 
urgência e estabelece punição aos agresso-
res. Na prática, o acusado que descumprir a 
medida estará sujeito a pena de detenção de 
três meses a dois anos.

O texto que tipifica o crime ainda relata 
que caso o suspeito seja preso em flagrante 
descumprindo a medida protetiva, somen-

te uma autoridade judicial poderá arbitra 
fiança para liberá-lo. 

De acordo com um diagnóstico que fez 
parte de um estudo do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), no ano de 2017, o Po-
der Judiciário no Brasil deu fim a 540 mil 
ações penais relativas a agressões domésti-
cas enquadradas na Maria da Penha.

Ainda segundo o estudo, dos mais de 
500 mil casos julgados os principais são 
ações de violência doméstica, quando a 
agressão ocorre dentro do lar, onde o acusa-
do é parente, companheiro ou que divide a 
moradia com a vítima. Além das agressões 
físicas, há também as que são psicológicas 
que também fazem parte dos casos julgados 
pelos tribunais de justiça Brasil afora. 

Para combater os mais diversos tipos de 
violência sofrida pelas mulheres, os tribu-
nais criaram varas especializadas em vio-
lência doméstica, o que aumentou em 12% 
os números de ações enviadas nesta tipifi-
cação às varas e resultou em um aumento 
de 18% na resolução dos casos e aplicação 
da lei.

Em Mato Grosso há cinco varas e jui-
zados exclusivos em violência doméstica. 
Ainda há municípios como Sinop (500 km 
de Cuiabá), com mais de 100 mil habitan-
tes, em que não existe uma delegacia espe-
cializada ao atendimento da mulher. Isso, 
de acordo com especialistas, atrapalha as 
investigações e deixa as mulheres mais vul-
neráveis à violência doméstica.

Expansão do projEto

completou a militar.
Sobre estender o projeto a outros muni-

cípios, ela diz: “é preciso ser feito um estudo 
com a demanda de cada município, ter vários 
profissionais envolvidos, é necessário não 
apenas a Polícia Militar, mas sim uma rede de 
enfrentamento com profissionais de diversas 
áreas: Polícia Militar, Polícia Civil, Defensoria 
Pública, Ministério Público, Secretaria de 
Saúde, Secretaria de Assistência Social, Con-
selho Tutelar, para uma melhor assistência a 
essas vítimas, porque uma vítima de violência 
doméstica nunca está sozinha, a família toda 
está envolvida, pai, mãe, irmãos e filhos prin-
cipalmente”.

Os casos mais comuns que geram novas 
agressões ou ameaças: 

•	 Casos	 com	menores	 de	 idade	 en-
volvidos e que precisam resolver questões 
referentes a guarda e pensão alimentícia; 

•	 Casos	 em	 que	 o	 casal	 se	 separa	 e	
precisam resolver sobre divisão de bens;

•	 Casos	em	que,	por	vezes,	o	ex	ou	a	ex	
não aceita que o outro tenha um novo relacio-
namento por ciúmes ou sentimento de posse;

•	 Casos	de	violência	doméstica	envol-
vendo ingestão de bebida alcoólica.

Em conversa, Claudia revelou que 
a demanda na cidade é grande, e só 
realiza com maestria o projeto pois 
tem apoio dos companheiros: “não 
é tão simples, pois a demanda do 

município é grande e só consigo executar os 
trabalhos do projeto porque tenho total apoio 
do comandante da CiPM tenente Roberto 
Neves e dos policiais que ajudam e acompa-
nham nas visitas; mesmo sendo um município 
do interior, Colniza é o maior município de 
extensão territorial do estado, com uma ex-
tensa população na zona rural. Também conto 
com o apoio dos profissionais da Secretaria 
Municipal de Saúde, que se disponibilizaram 
em ajudar na campanha com a distribuição 
das cartilhas”, explica. 

“É trabalhoso, porém imensamente satis-
fatório e gratificante, através do acompanha-
mento faz-se uma fiscalização efetiva do cum-
primento da medida protetiva, nos diversos 
casos que entrei em contato com agressor e 
passei a fazer o acompanhamento, mudou o 
comportamento, cessando as ameaças. Dessa 
forma, tentamos assegurar que a vítima que 
já possui uma medida para a proteger não 
volte a sofrer novas agressões ou ameaça”, 

E
a pM E as MEdidas protEtivas 

contato direta via telefone ou whatsapp com 
a Polícia Militar para informarem quaisquer 
eventualidades sobre seu caso e principal-
mente caso o agressor viole ou tente violar a 
medida protetiva. 

As fichas de atendimento (acolhimento da 
vítima, fiscalização de medida, fiscalização de 
medida com retorno do companheiro ao lar) 
são encaminhadas ao Ministério Público, onde 
a Soldado Claudia conta com apoio além de um 
promotor de Justiça, Algo Kawaura, e uma psi-
cóloga, Marceli Estela de Lima, que oferecem 
atendimento gratuito a vítimas e agressores 
de acordo com a disponibilidade de horários. 

Dados do Tribunal de Justiça da Comarca 
de Colniza apontam que no período de Ja-
neiro de 2016 a 15 de Junho de 2018 foram 
distribuídas 164 medidas protetivas de ur-
gência com base dos ditames da Lei Federal 
11.340/2006. 

Desde fevereiro de 2017, quando iniciou 
sua elaboração e execução, por meio da 
pesquisa nos registros de boletins de ocor-
rência para identificar possíveis vítimas e 
contatá-las, o projeto Ronda Maria da Penha 
já alcançou 54 mulheres vítimas de violência 
doméstica. 

A soldado Claudia explica que sente difi-
culdades de encontrar algumas vítimas, pois 
mudam de número de telefone e até de en-
dereço para “fugir” ou não serem contatadas 
pelo ex-marido ou ex-namorado. 

O Projeto Ronda Maria da Pe-
nha, elaborado pela soldado Claudia 
Kafer, da Polícia Militar, lotada no 
CR-8, 11ª CiPM, município de Colni-

za (1.065 km de Cuiabá), é um mapeamento, 
classificação e acompanhamento de mulheres 
vítimas de violência doméstica que possuem 
medida protetiva, priorizando os casos críti-
cos em que as vítimas vivem em constante 
medo ou sofrendo ameaças. 

O mapeamento é feito por meio de fichas 
de atendimento devidamente preenchidas e 
assinadas de vítimas que possuem medidas 
protetivas contra agressores, cônjuges ou ex-
cônjuges, através de uma visita inicial, após a 
medida protetiva expedida e também medi-
das dos anos de 2016 e 2017, para entrevista 
da vítima, fazendo uma análise da situação 
atual de cada uma, para o mapeamento ser 
classificado por grau de risco, identificando 
as vítimas que mesmo com medidas pro-
tetivas continuam recebendo ameaças dos 
agressores.

 Após o mapeamento priorizando víti-
mas em situações de risco (sentem medo ou 
continuam sofrendo agressões ou ameaças), 
o acompanhamento se dará em visitas pe-
riódicas, pelas guarnições de serviço, como 
elemento surpresa, em dias e horários alter-
nados, para a prevenção e proporcionando 
sensação de segurança às vitimas e familiares. 
As vítimas contam ainda com uma linha de 

O
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A P R E S E N T A :

TEMPO MÁXIMO DE ESPERA

Por Agência Senado

Projeto com esse objetivo tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), onde aguarda designação de relator

m todo e qualquer país há três tipos 
de pessoas: os cultos, os ignorantes 
e os semicultos. A anomia é uma 
ameaça para aqueles lugares em que 
os semicultos aumentam de maneira 

desproporcional.
Quem são os semicultos? São os sa-

bichões. São os que xingam um juiz que 
condenou ou soltou alguém sem no entanto 
entender os detalhes técnicos legais pelas 
quais o juiz agiu. São as pessoas que, por 
conta de poderem veicular ideias, acham 
que sabem mais do que sabem. Hannah 
Arendt chamou-os de filisteus da cultura. Eles 
barram a explicação douta, escolar, técnica. 
Como falam pelos cotovelos, conquistam 
os ignorantes para a adesão à informação 
errada.

Países como o Brasil, em que a escola-
rização existe, mas o salário do professor 
é ruim e a escola pública vai de mal a pior, 
podem entrar para uma situação de balbúrdia 
geral sob o império da incompetência diante 
do texto. Todos os exames internacionais 
mostram que os brasileiros vão mal em tais 
provas por não entenderem o enunciado das 
questões.

Não à toa, há aqui pessoas que, até os 
anos 80, não imaginávamos que iriam poder 
abrir a boca e serem ouvidas. Mas agora 
falam grosso. Há o indivíduo que escreve na 
internet que a Terra é plana e que não há 
combustíveis fósseis; há o outro que é contra 
as vacinas; há aquele que fala que ter filha 
e não filho é uma desgraça; surge o que diz 
que cigarro não faz mal algum; sai da cova 
um outro dizendo que homossexualidade é 
“aberração” e que mulher grávida prejudica 
o rendimento da indústria. 

Enfim, há o palestrante que sabe de tudo, 
de filosofia e ciência, pois não entende que 
tais matérias demandam um vocabulário 
técnico e formação específica. Para estes as 
palavras são todas transitáveis entre elas. 
Desconhecem o conceito de conceito.

um país assim demanda, de modo urgen-
te, um novo trabalho no âmbito da comuni-
cação política e da comunicação pública. O 

governo precisa de técnicos capazes de criar 
bons discursos para informar – corretamente, 
claro – a população sobre direitos e deveres 
básicos. 

Os movimentos sociais precisam se reor-
denar para falar de modo menos ideológico, 
tanto na conversação entre seus membros 
quanto com os membros da mídia e do go-
verno. Sem escola, não dá para fazer nada 
disso. Mas, no momento atual, esperar pela 
escola é muito arriscado. Não há mais tempo. 
Algum voluntarismo heroico é necessário.

As pessoas com saberes técnicos preci-
sam começar a agir de modo menos condes-
cendente com o pseudoculto. Guru político 
tresloucado que fugiu da escola, youtuber 
abobado, líder religioso vítima de analfa-
betismo funcional, advogado mal formado, 
palestrante que vomita frases banais – toda 
essa gente que trabalha com comunicação 
propagando bobagem precisa ser combatida 
por meio do trabalho de quem tem cultura 
técnica.

O Brasil possui gente culta, mas que está 
se omitindo diante da barbárie. Esse pessoal 
culto ou está desanimado ou simplesmente 
não dá atenção para o volume que os semi-
cultos estão fazendo. A qualquer momento 
veremos candidatos à Presidência não es-
covar mais os dentes ou ter dificuldade em 
decorar três palavras para falar em público.

O emburrecimento seletivo

artIGO

pagamento de serviços carto-
riais por meio de cartões de 
crédito ou débito pode ser pre-
visto em lei. Projeto com esse 
objetivo tramita na Comissão 
de Constituição, Justiça e Ci-

dadania (CCJ), onde aguarda designação de 
relator. Do senador Jorge Viana (PT-AC), o 
projeto de lei do Senado (PLS 168/2017) tam-
bém determina a fixação de prazos máximos 
de espera para o atendimento dos usuários dos 
cartórios.

O texto estabelece um valor diferente para 
o pagamento dos serviços com cartões. Além 
das taxas cartoriais comuns, o usuário teria 
que bancar os custos adicionais envolvidos 

nas operações de crédito ou débito. De acordo 
com o projeto, essa modalidade de pagamento 
depende de prévia homologação do Tribunal 
de Justiça ao qual o cartório esteja vinculado.

Ainda segundo o PLS 168/2017, os servi-
ços notariais e de registro devem atender os 
usuários dentro de prazos máximos de espera. 
Mas o texto não fixa quais seriam esses pra-
zos. A decisão também cabe ao Tribunal de 
Justiça de cada estado.

Para Jorge Viana, “a modernidade exige 
atualização dos serviços de interesse público”. 
Ele também observa que “a presteza do aten-
dimento é incompatível com longas e demora-
das filas para atendimento aos usuários”.

O texto recebeu duas emendas na CCJ. O 
senador Eduardo Amorim (PSDB-SE) suge-
re que o prazo máximo de espera do usuário 
conte apenas para o primeiro atendimento no 
cartório. Não há meios de se estabelecer “um 
prazo máximo para a conclusão do serviço de 
forma genérica”, argumenta o parlamentar. 
“Isto porque as serventias prestam serviços 
diversificados e, por muitas vezes, as partes 
comparecem para a realização de vários servi-

PAuLO GhirALdELLi Jr., 60 anos é filósofo e 
professor da ECA-uSP. Autor, entre outros, de 
Dez Lições Sobre Sloterdijk (Vozes, 2018). 

O DECIsÃO Da 1ª turMa

om base nesse entendimento, a Pri-
meira Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) decidiu que, inexis-
tindo autorização legislativa, é inca-

bível a inabilitação automática de empresas 
submetidas à Lei 11.101/2005 unicamente 
em virtude da não apresentação de certidão 
negativa de recuperação judicial.

Segundo o relator, ministro Gurgel de 
Faria, mesmo que a Lei da Recuperação 
Judicial tenha substituído a figura da con-
cordata pelos institutos da recuperação 
judicial e extrajudicial, o artigo 31 da Lei 
8.666/1993 não teve o texto alterado para 
se amoldar à nova sistemática.

Para o relator, mesmo para empresas em 
recuperação judicial, existe a previsão de 
possibilidade de contratação com o poder 
público, o que, como regra geral, pressu-
põe a participação prévia em processos 
licitatórios.

AtividAdE ECONômiCA
Segundo Gurgel de Faria, o objetivo prin-

Empresa em recuperação judicial 
pode participar de licitação
Por STJ

C
cipal da legislação é viabilizar a superação 
da situação de crise econômico-financeira 
do devedor, a fim de permitir a manuten-
ção da fonte produtora, do emprego dos 
trabalhadores e dos interesses dos credo-
res, promovendo, assim, a preservação da 
empresa, sua função social e o estímulo à 
atividade econômica.

O ministro destacou que a jurisprudência 
do STJ tem se orientado no sentido de que 
a Administração não pode realizar inter-
pretação extensiva ou restritiva de direitos 
quando a lei assim não dispuser de forma 
expressa.

“A interpretação sistemática dos dispo-
sitivos das leis 8.666/1993 e 11.101/2005 
leva à conclusão de que é possível uma 
ponderação equilibrada dos princípios nelas 
contidos, pois a preservação da empresa, de 
sua função social e do estímulo à atividade 
econômica atendem também, em última 
análise, ao interesse da coletividade, uma 
vez que se busca a manutenção da fonte 
produtora, dos postos de trabalho e dos in-
teresses dos credores”, concluiu o ministro.

E

Pagar cartórios com cartão será mais ágil
ços cumulados, ou com documentos faltantes 
que necessitam de complementação, ou ainda 
apresentam situações complexas que precisam 
de explicações e esclarecimentos que impossi-
bilitariam a fixação de um prazo geral para a 
conclusão do atendimento”, diz.

Já a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB
-AM) apresentou emenda para incluir uma 
nova obrigação para notários e oficiais de re-
gistro: prestar serviços eletrônicos de forma 

interligada nacionalmente por meio de cen-
trais nacionais. “A prestação de serviços de 
forma eletrônica faz com que as partes muitas 
vezes não precisem sequer se deslocar até as 
serventias, evitando a espera para o atendi-
mento, bem como possibilitando o pagamento 
destes serviços através de cartões de crédito e 
débito. A prestação dos serviços nesta moda-
lidade, sempre que possível, deve ser estimu-
lada”, justifica.
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xistem cometas que aparecem só de tempos em 
tempos aqui na parte terrena, como o cometa Hal-
ley. E Capucine foi um deles. Talvez demore mais de 
76 pra passar outro assim. Lembro muito bem do 
dia em que a conheci. Era uma exposição coletiva 
n’A Casa do Parque, vi uma mulher perto dos 40, de 

maquiagem forte, vestido longo vermelho, topete loiro gigan-
te, nome esquisito e risada que fazia tremer os vidros da Casa.

– Foi você que fez esses trenzinhos voando?
– S-s-s-im, fui eu.
– Adorei!!! Quero que você faça tudo que é coisa pra mim!

Era ela. Desde o primeiro contato, ela coloca você no seu 
lugar. Vendeu tudo na primeira noite. Dizem que ela teve ou-
tras profissões antes de mergulhar no universo das artes plás-
ticas, mas, pra mim, Capucine nasceu artista. Um furacão sem 
papas na língua, dente por dente, sangue por sangue, doa a 
quem doer. Sem a maestria de Irigaray ou Adir Sodré com os 
pincéis, Capucine foi mais longe que todos, vendeu mais que 
todos, expôs mais que todos, trabalhou mais que todos, foi 
mais notícia que todos, inovou mais que todos. Na Exposição 
16 Conte Outra Vez, bateu todos os recordes de público, com 
mais de 5 mil visitantes.

– Negócio seguinte, Jão e Patrícia! Quero essa exposição 
para crianças! Os adultos que se fodam! Nessa parede aqui, um 
caminho de tijolos, igual ao do Mágico de Oz. Quero cadeira pe-
quena, pra criança sentar,  igual da Alice no País das Maravi-
lhas. Quero som dos relógios do Peter Pan. Quero tudo mágico!

Mágicos e intensos eram os momentos perto dela. Quando 
surgiu, como todo artista pop que cai na boca do povo, foi dis-
criminada. Nada que abalasse minha amiga.  Capucine sempre 
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João Carlos Manteufel, 
Publicitário, cineasta, pai do 
João, da Maria e do Francisco.

E

Outra vez

data de 9 de agosto foi institu-
ída pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas o Dia Internacio-
nal das Populações Indígenas do 
Mundo. Seu propósito foi o de re-

conhecer as realizações dos indígenas, com 
uma população de mais de 370 milhões, dis-
tribuída por cerca de 70 países, falante da 
maioria das línguas mundiais e que passa de 
geração a geração uma rica tradição cultural. 
É também um dia para lembrar os 
difíceis desafios que essas popula-
ções enfrentam.

A data, também pensada para 
exaltar a riqueza cultural dos povos 
indígenas e sua cooperação para a 
família humana, deve levar aos não 
índios de todos os cantos do plane-
ta a chance de mirar seus olhos para 
as populações indígenas, numa ten-
tativa de compreender seus dis-
tintos modos de viver. Estatísticas 
alarmantes pairam sobre elas: em 
alguns países, os índios são 600 
vezes mais vulneráveis à tubercu-
lose em relação aos indivíduos das 
demais sociedades. Em outras, a ex-
pectativa de vida é 20 anos inferior 
à não indígena. Em algumas partes 
do planeta, suas línguas, religiões e 
tradições culturais são censuradas. 

A violência contra os povos in-
dígenas inscreve-se no aumento do 

A

9 de agosto – Dia 
Internacional das 
Populações Indígenas 
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Anna é doutora em História, 
etnógrafa e filatelista.
cultura@circuitomt.com.br 

número de assassinatos, suicídios e morta-
lidade infantil. O Conselho Indigenista Mis-
sionário informou que em 2016 “ocorreram 
735 casos de óbitos de crianças indígenas 
menores de 5 anos, 106 casos de suicídio e 
118 assassinatos de indígenas no Brasil. O 
governo e representantes políticos da ban-
cada ruralistas são apontados como corres-
ponsáveis pela crescente violência e pres-
sões que sofrem os territórios dos povos 
tradicionais”.

De que forma nós, não índios, podemos 
comemorar o Dia Internacional das Popu-
lações Indígenas do Mundo? No regozijo da 
riqueza das culturas indígenas, nosso com-
prometimento pode estar voltado à contri-
buição para o bem-estar de todos. Ao alar-
gar nosso círculo de responsabilidades às 
populações indígenas e numa ação mútua, 
podemos fazer valer o estado de direitos 
humanos para que índios e não índios pos-
sam participar da criação de um progresso 
duradouro, calcado na paz, na solidariedade. 
É um primeiro passo!

LAVAGEM DE SANTO
A aconchegante chácara da família 

Castrillon em Bonsucesso foi um verda-
deiro palco de celebração em torno da 
Festa de São João, ocorrida no dia 28 de 
julho, quando a evaporação do rio Cuia-
bá deu um frescor àquele recinto. Esse 
evento é sob a responsabilidade do que-
rido Roney Castrillon, que primou em 
bem receber a todos que por lá circu-
laram. A sempre elegante matriarca da 
família Dona Acy Castrillon e a encan-
tadora Ylvane Castrillon foram verda-
deiras anfitriãs na arte de bem receber. 
A Rainha Maria Augusta de Figueiredo 
Costa (Dona Morena), o Rei Zezo Maluf, 
ambos foram os festeiros 2018, foram 
incansáveis na perfeição do evento. Vá-
rias mesas fartas das delícias das festas 
juninas que parecia um verdadeiro fes-
tival gastronômico de tantas farturas. O 
São João no rio Cuiabá me fez voltar no 
passado das festas de São João que acon-
teciam nos bairros do Porto e do Baú, 
que saudade! Só sei dizer que essa festa 
foi regada de luz divina com fartura das 
delícias servidas, sendo digna de aplau-
sos! Viva São João! 

                  
MOMENTOS DE ATAQUES 
Com o crucifixo nas mãos, alguns 

eleitores pedem a Deus que não assolem 
este mês de agosto alguns pecados capi-

tais por parte de alguns políticos e mar-
queteiros: soberba, inveja, ira, avareza 
e falta de temor a Deus. Este mês é dos 
ventos, da língua afiada, da tempestade, 
do julgamento, da renovação, quando o 
vento leva os pecados capitais dos polí-
ticos para longe, brotando o bem para 
a vida e para a alma. Nesta eleição que 
acontece no país e no Estado de Mato 
Grosso, é só Nossa Senhora do Desterro 
para dar conta de tanta maldade criada 
pelo homem para chegar ao mais alto 
patamar do sucesso e julgando sempre o 
seu semelhante. Eu estava conversando 
com algumas cozinheiras e na sua sim-
plicidade elas me disseram: “Este ano, 
alguns políticos que estão com sede de 
governar o Estado, com seus ataques, 
vão fazer de um tudo, com suas mentes 
maldosas”. Momentos de ataques serão 
os momentos de reflexão, de analisar, 
de comparar, de quem está fazendo e de 
quem ainda pretender fazer com o jogo 
sujo. Água benta neles!  

O AMOR É A ESSÊNCIA DA ALMA   
 Nada é impossível para um cora-

ção cheio de vontade e de amor. Esse 
é o amor com a essência da alma dos 
jovens: Abílio Junqueira e Ana Rosa 
Cervellini, essa base do amor de ambos 
que é um verdadeiro mundo sem fim. 
A bela cuiabana Ana Rosa Cervellini é 
formada em Odontologia, em novem-
bro, em Medicina da Universidade de 
Campinas – São Paulo. Veio a Cuiabá 
para matar saudades de sua terra na-
tal. Ana Rosa é uma cuiabana que nos 
orgulha e carrega essa cuiabanidade na 
alma. O empresário Abílio Junqueira é 
um jovem empreendedor e realizado, o 
seu forte é o agronegócio, é um verda-
deiro sucesso. Ele é um jovem elegante, 
de uma postura ímpar, uma educação 
que encanta a todos pela sua simpa-
tia. A beleza cuiabana da elegante Ana 
Rosa, a sua elegância está na simpli-
cidade, na doçura de saber sorrir, tra-
tar os mais humildes com igualdade. O 
amor é a essência da alma dos jovens: 
Abílio e Ana Rosa, eles pensam que “o 
segredo da vida não é ter de tudo que 
vocês querem, mas amar tudo que vo-
cês têm!”. Que este seja o seu destino: 
amar, viver e começar cada dia juntos! 
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Carlinhos é jornalista
e colunista social 
cultura@circuitomt.com.br

defendeu a arte e os artistas, sempre fez questão de bri-
gar publicamente por interesses comuns. Sua atuação 
no facebook era implacável. Aliás, foi por aí que vi que 
tinha algo errado. Na semana passada, havia mandado 
várias mensagens e ela não retornava. Até que meu ce-
lular toca.

– Que foi, Capu? Estamos brigados de novo?
Ela caiu na risada.
– Não, seu louco, não estou muito bem, estou toda in-

chada. Adorei meu nome sem meu sobrenome. Pode fazer 

o cartão. Vamos mudar o nome da galeria pra Capucine.

Sua língua enrolava um pouco. Me deu um frio na bar-
riga. Foi a última vez que falei com ela. O câncer dilacera 
a pessoa e a todos ao lado dela. A cerimônia foi rápida e 
intensa. Como Capucine foi e queria. A cena do sobrinho de 
11 anos abraçando desesperado o caixão da tia, antes do 
sepultamento, é o mesmo abraço que a arte dá, desespera-
da, na despedida de sua maior porta-voz. Outra vez esta-
mos sozinhos. Estamos, literalmente, de luto. 
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ou hoje falar sobre a colocação 
de espelhos, um assunto que 
vira polêmica quando se trata de 
cura ou circulação das energias.
Função dos Espelhos: redire-

cionamento das energias, refletir e duplicar 
uma imagem positiva, iluminam locais es-
curos quando direcionados com iluminação 
adequada natural ou artificial e usados muito 

como isolamento de um ambiente com pro-
blemas energéticos. Outra característica que 
é muito usada é um espelho pequeno em cima 
da porta da entrada principal da casa. Ele atua 
como protetor, impedindo as energias ruins a 
adentrar. Porém, há alguns lugares em que 
não se aconselha a colocação de espelhos, 
como alinhados à porta de entrada principal, 
isto é, quando a pessoa abre a porta e dá de 
cara com o espelho à frente, é muito perigosa 
esta produção. Tudo empaca nos negócios e 
na vida. Solução é tirar o espelho e colocar em 
frente à mesa de jantar, dobra a prosperidade 
e une a família. Outro lugar em que se deve 
ter cuidado ao colocar espelho é nos quartos. 
Neste ambiente, o espelho não pode de jeito 
nenhum refletir a cama e o quarto como todo, 
assim fazendo vão alterar o equilíbrio das 
energias e o sono fica incompleto, as pessoas 
não descansam. Solução: se não der pra mu-
dar o espelho de lugar, cubra-o com um pano 
ao deitar. Outra coisa importante sobre espe-
lhos: nunca tenham um colocado em paredes 
de tamanho pequeno que cortam a cabeça de 
algum dos moradores. Solução: suspendam 
numa altura compatível a que todos ficam 
com suas cabeças inteiras ao olhar.  

V

Espelhos 

Theresa é arquiteta, consultora 
de Feng Shui e pregadora oficial 
de quadros de amigos
fengshui@circuitomt.com.br
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om esta crise de empregos que o Bra-
sil enfrenta, com muitas dificuldades e 
limitações, os artistas nas várias áreas 
de atividade de trabalho lutam para a 
sua sobrevivência e a permanência de 

sua profissão nos âmbitos da sociedade.
A presença do trabalho de artes nos ambien-

tes tanto interno quanto externo garante a sobrie-
dade e o respeito à valorização da obra de arte.

No Brasil, por mais que estejam crescendo e 
surgindo novas políticas de apoio à arte, o merca-
do artístico passa por muitas variações de insegu-
rança e desmotivação ao profissional.

Aos escritores, autores, atores, músicos, arte-
sãos, escultores, artistas plásticos enfim, todos os 
mestres das criações têm que ter outra atividade 

paralela para manter seu sustento diário.
Por esses motivos, muitas vezes, pessoas que 

gostariam de trabalhar dentro da área artística 
acabam não investindo suas carreiras nisso, pois 
o próprio mercado de trabalho cria grande inse-
gurança para esse ramo. Algumas pessoas, por 
exemplo, gostam de artes plásticas, mas se for-
mam em outras áreas em que terão um retorno 
garantido.

Refletindo ao escrever este artigo, nós todos 
brasileiros somos grandes artistas da vida. Te-
mos que ser criativos diariamente para termos 
uma vida com poucas dificuldades, enfrentando o 
mercado tão competitivo dos dias atuais.

Vivemos num estado onde a quantidade e a 
qualidade dos artistas nos orgulham em todos os 
segmentos artísticos. São eles que manifestam a 
cultura e as expressões da história de um povo.

Por manifestações de investimentos a este se-
tor de talentos, que os governos façam uma pe-
quena parte necessária para potencializar, atra-
vés de intercâmbios e articulações para estimular 
esta nobre classe de profissionais.

Artistas da vida, que nos embelezam com seu 
trabalho, continuem o caminho árduo e repleto 
de limitações, é o que acontece com as diversida-
des do mundo globalizado.

A arte de permanecer, lutar pelo respeito e 
admiração aos artistas seja digna e atuante nos 
meios da sociedade em decadência cultural.

Viver é melhor que sonhar, não deixando a 
arte ser supérflua na vida.

www.facebook.com/arqedmilsoneid

C

Vivendo de artes
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Edmilson é arquiteto 
e festeiro oficial da 
Praça Popular 
cultura@circuitomt.com.br



Nesta sexta-feira 10 de agosto às 16h haverá esta palestra abor-
dando a culinária quilombola na Casa do Artesão. A palestra será 

apresentada por Alicio 
Charoth, chef e con-
sultor de gastronomia 
com ampla experiência 
em culinária quilom-
bola, e Jaqueline Silva, 
afroprodutora e em-
preendedora ligada à 
cultura afro. É uma óti-
ma oportunidade para 
você expandir o cardá-
pio de seu restaurante 
com uma identidade 
de raiz, nada melhor 
que conhecer a história 
de nossas cozinhas e 
seus fogões a lenha. 
É gratuito, com vagas 
limitadas. INFO: (65) 
3611 0500.

CULTURA EM CIRCUITO PG 3
www.circuitomt.com.br

CIRCUITOMATOGROSSO
CUIABÁ, 9 A 15 DE AGOSTO DE 2018

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

O Espaço Magnólia reunindo charme e qualidade, designers, 
artistas e artesãos, apresenta a feirinha neste sábado, 11 de agosto, 
das 9h às 19h. São muitos produtos feitos com todo o capricho para 
você presentear com diferencial o papai. No Espaço Magnólia, 
Rua 24 de Outubro, 937. INFO:  (65)99972 8268.

A sessão Realizadores de Mato Grosso no Cine Teatro Cuiabá 
apresenta na terça 14 de agosto às 19h30 algumas obras de João 
Manteufel.  E atenção! Nessa seleção de Manteufel haverá o lan-
çamento do curta "PALAVRAS", que conta as dificuldades, dores e 
delícias de se viver com e pelas palavras. O filme é versão curta do 
longa “Poder das Palavras”, com direção de fotografia de Gus Cid, 
produção Lilian Santanna, desenho de áudio com trilhas de Estela 
Ceregatti. Depois da projeção haverá bate-papo com o diretor. Va-
mos todos prestigiar o  cinema de Mato Grosso! INFO: (65) 2129 
3848 e 99635 3486.

FEiriNHa paiZÃo maGNÓlia >

maQuiaGEm CiNEmatoGrÁFiCa Com aNDrEia oKamura >

O Cine Teatro 
Cuiabá convida a 
todos para a inau-
guração da biblio-
teca que homena-
geia nosso saudo-
so ator, dramatur-
go e diretor Luiz 
C a r l o s  R i b e i ro . 
Será nesta sexta 10 
de agosto às 18h. 
A biblioteca fica 
no segundo andar, 
logo na entrada 
da Sala Anderson 
Flores. Muito im-
portante a abertu-
ra desta biblioteca. 
Prestigiem! INFO: 
(65) 2129 3848 e 
99635 3486.

palEStra aFro palaDar >

O inverno cuiabano ganha a voz de Cantarella na manhã de 
sábado. Com o melhor da MPB, a cantora solta a voz durante a 
Feijoadinha da Casa do Parque. É um almoço num dos ambientes 
mais bonitos da capital, com música e sabores de qualidade. Ou-
tro detalhe charmoso é Viviane cantando o que o cliente sugerir. 
INFO: (65) 3365 4789 e 98116 8083 .

BiBliotECa luiZ CarloS riBEiro >
ViViaNE CaNtarElla >

GARIMPO CULTURAL
Por Luiz Marchetti

JoÃo maNtEuFEl >

O Sesc Rondonópolis recebe esta semana a maquiadora 
profissional ANDREIA OKAMURA ensinando com paciência 
ímpar algumas de suas técnicas. Ela é fera! Durante as aulas, 
os alunos aprenderão os fundamentos da maquiagem cinema-
tográfica, ferimentos leves e pesados, como os de queimaduras 
e, ainda, cobrir cicatrizes. São aulas teóricas e práticas que 
vão demonstrando experimentos e soluções de maquiagem 
com custos menores e acessíveis.  De 13 a 17 de agosto das 
14h às 18h para jovens de 10 a 17 anos. A inscrição é 1 litro 
de leite UHT ou 1 livro. INFO: (66) 3411 1450. 

Não consegue fazer 
um sacrifício pelo seu 
sonho? Então esse 
sonho nunca foi seu

ssa frase resume muito bem as 
pessoas que me abordam e falam 
que não conseguem fazer uma ali-
mentação saudável nem tampou-
co praticar alguma atividade físi-

ca. Será que é isso que você realmente quer? 
Ter saúde e ser uma pessoa mais disposta e 
alegre no seu dia é o que importa? Ou basta 
acordar e viver seu dia como qualquer outro, 
sem motivação, sem objetivos, sem conquis-
tas, sem derrotas, sem vitórias, apenas acor-
dar, fazer as obrigações diárias e dormir. Mui-
tas vezes com dor de cabeça, dor no joelho, 
nas costas etc. Isso vale a 
pena? Precisamos refle-
tir em que pessoa quere-
mos ser. Será que quando 
eu estiver com 70 anos, 
estarei bem? Digo que 
não vamos virar semen-
te, mas precisamos ter 
saúde para a nossa cami-
nhada e que seja mara-
vilhosa enquanto viver-
mos, e isso tudo depende 
da nossa alimentação e 
da prática de atividade 
física. Com um intestino 
que não funciona ade-
quadamente, a pessoa 
fica enfezada, irritada, 
mal-humorada, e aí? Você 
gosta de viver assim? O 
que isso interfere em sua 
vida com os seus familia-
res e amigos? Você sabia 
que no intestino temos a 
produção da serotonina 

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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que nos dá alegria e prazer e que quando o 
intestino não funciona bem poderá não a pro-
duzir ou produzir em pouca quantidade, o que 
não te deixa ter prazer na vida? São itens pe-
quenos, mas fazem toda a diferença em nossa 
vida, você bebe quanto de água por dia? Sua 
boca chega a ficar seca e aí você se lembra de 
beber água? Quando nossa boca fica seca, já 
estamos desidratados. Calcule a sua quantida-
de, use seu peso atual e multiplique por 35 ml, 
por exemplo, 60 kg x 35 = 2,1 litros por dia 
seria a sua necessidade. Leve sempre a garra-
finha de água com você, pois assim conseguirá 
beber a quantidade correta, mas lembre-se: 
garrafa de vidro ou inox para não se expor aos 
contaminantes do plástico. Coma mais verdu-
ras, legumes e frutas da época, são mais bara-
tos e, de preferência, orgânicos. Pode ser que 
essas mudanças no começo sejam um sacrifí-
cio, mas com o tempo se acostumará e viverá 
com muito mais saúde e disposição para o dia 
e viverá bem retardando o envelhecimento 
celular. Comece apenas com uma mudança, 
depois que se acostumar, aumente mais uma 
e assim vá se reeducando. Ao final de um ano 
estará muito mais saudável.

E
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A obra de Télio Fernandes 
possibilita múltiplas 
relações. Ele utiliza 

elementos naturais e culturais 
para valorizar a diversidade mato-
grossense. Ele inspira amor, cuidado 
e vida. (Giseli Dalla - nora - geógrafa, 
doutora e professora da UFMT)
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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.

A Casa do Parque convida a todos para a vernissage da exposição JARDINS SUSPENSOS DE TÉLIO FERNANDES, na quinta-feira 9 DE AGOSTO às 19h. São 
17 telas inéditas do artista plástico e 4 aquarelas do jovem artista Henrique Magalhães. Entrada franca

JARDINS SUSPENSOS DE TÉLIO FERNANDES

O artista plástico Télio Fernandes nasceu em Minas Gerais e veio com a família ainda guri morar em Mato Grosso, aqui convivia com um tio pecuarista, 
criador de gado leiteiro, que o apresentou à vida rural, uma das vivências mais recorrentes em suas telas.  Iniciou seus estudos em Várzea Grande, na 
quinta série teve seu primeiro contato com a disciplina de Educação Artística com a professora Maria de Fátima, na Escola Estadual José leite de Moraes, 

bairro Cristo Rei. Foi ela quem, observando os desenhos do menino, orientou-o a procurar o Ateliê Livre de Artes, da extinta Fundação Cultural do Estado de Mato 
Grosso. Ali, Télio conseguiu se matricular e conhecer a artista Osvaldina dos Santos. Era final do ano 1994, houve uma edição do Salão Jovem Arte de Mato Grosso, 
Dona Osvaldina o incentivou a participar e pintar suas três primeiras telas. Foi selecionado para a exposição , seu primeiro contato com grandes nomes da arte como 
Gervane de Paula, João Pedro de Arruda, Nilson Pimenta e Regina Pena, entre outros. Continuou frequentando o ateliê e no ano seguinte foi premiado no Salão 
Jovem Arte, ganhando outras edições do mesmo Salão, frequentando o ateliê durante dois anos diariamente; outros, esporadicamente. Com o dinheiro dos prêmios 
comprou gado e entrou no negócio no sítio de seu tio. Parou com os estudos, mas em 2011 fez inscrição no Enem e escolheu entrar no curso de sua grande paixão, 
Geografia. Ingressou no curso de Geografia - Licenciatura na UFMT, onde se graduou em 2017. Além de trabalhar como artista plástico, hoje Télio Fernandes faz o 
mestrado na área de pesquisa cartográfica.Na fatura das imagens de Télio Fernandes, as cores, os traços, os signos apontam para alguns aspectos importantes na criação artística de nossos dias.

Muito comum lembrar os JARDINS SUSPENSOS DA BABILÔNIA ou perceber o exótico nas confecções de Frida Kahlo na Casa Azul quando a ex-
posição de Télio Fernandes traz a nomeação de Jardins Suspensos. Porém toda arte é o sublinhar de marcas que apresentam o autor e representam 

a ambiência seja espacial, ou seja, emocional. Ao apresentar o autor, a característica mais relevante é a técnica com que aborda o objeto a ser capturado. O 
olhar do autor é recheado por irradiações, centelhas e fabricações que mostram a técnica estruturada. Nascem assim sínteses que acompanham o autor e 
sublinham a linguagem por ele trabalhada. Em outras palavras, inexistem fazeres isolados e é o que desde pronto surge. Caracteres os mais diversos vão se 
juntando, interpenetrando-se, mixando-se, de forma que hoje o que seria pintura está ampliado por outros elementos.  As linguagens usadas por Télio Fer-
nandes em seu trabalho apreendem vias que se desindividualizam e se edificam num todo comum, que alguns críticos mais à frente estão denominando tais 

formas não de pintura, mas de criação plástica. Tal tendência vai desembocar na questão da representação, 
pois é aí que se manifesta o traço que desenha, que aponta, é nesse viés que prontificam as diversas abrangên-
cias de adornos que adejam as flores, é nessa latitude que existem inaugurais adaptações das matérias. As 
apreensões do natural, o fisgar do movimento, a captura estilística de formas são signos que desembocam em 
outras representações como dança, discurso plástico. Ao mesmo tempo, vislumbro na ambiência espacial a 
introdução de objetos os mais diferentes como som e luz advindos de sistemas eletromecânicos invisíveis, mas 
que exercem influência no arte/autor.

É dessa forma que a arquitetura semiótica de Télio Fernandes com suas minudências, com sua versatilidade, 
como seu texto quase alado em determinadas visualidades, dá à mostra um traço de sensibilidade mágica, um 
lirismo quase esgotado nos tempos que correm e apresenta e representa a evolução e as transformações sub-
jacentes ao texto coloridamente encantado. E como disse LEWIS MUMFORD, “... a arte é essencialmente uma 
expressão de amor, sob todas as suas formas, desde a erótica até a social”.

Este amor é o que está visto e revisto, o afeto que se representa como visita e é revisitado pelo olhar per-
formático da dimensão merecida de obra de arte dos Jardins Suspensos de Télio Fernandes. 

A beleza deve adornar nosso mundo e é exatamente o belo nas obras de Télio que deve ser celebrado!   
Tarde ensolarada de agosto de 2018.

AS POLICROMIAS NA TESSITURA DE TÉLIO FERNANDES

•	 Professora adjunta da UFMT, mestre em 
Comunicação e Semiótica (PUC-SP) e ocupante da 
cadeira n° 2 da Academia Mato-Grossense de Letras. Télio tem a sutileza de falar 

em suas obras de sonho e 
realidade no mesmo nível, 

criando textos, romantismo, cenários, 
diálogos de concretudes vivenciadas 
e projetadas em suspensões e 
perspectivas de levezas que confortam 
o sentido de ver. (Clodoaldo Arruda - 
bailarino, coreógrafo e diretor)

O que pulsa da pintura de Télio 
insistente para mim é uma mensagem 
subliminar. É o preciosismo desse 

artista sobre a obra, nessa acuidade com cada 
microflorzinha que aplica na tela para criar uma 
certa dimensão... Só revelam mais a alma sensível, 
não só artisticamente, mas seus valores pessoais 
sobre preservação e contemplação da natureza e 
da cultura popular. (Fred Gustavos - fotógrafo)

INFO: A CASA DO PARQUE (65) 3365 
4789 e 98116 8083
TÉLIO FERNANDES (65) 99232 3283

Marília Beatriz*
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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

Òsún

 Sistema Divinatório de Ifá nos 
conta uma bela história mile-
nar que nos faz refletir sobre a 
importância da figura feminina 
para a humanidade. Ifá diz que 

nos tempos remotos, quando era possível 
ir do òrun ao Ayè, Olódùmarè enviou 400 
Irùnmolè masculinos e um Irùnmolè femi-
nino, Òsún, a Terra, para prepará-la para 
habitação humana. A viagem teve sucesso 
quando eles chegaram à Terra, os Irùn-
molè masculinos realizaram a tarefa que 
Olódùmarè havia lhes confiado, mas aca-
baram excluindo Òsún. Eles nunca pediam 
sua opinião em suas decisões nem a aceita-
vam, ou seja, ela de nada participava. Du-
rante um tempo tudo esteve normal para 
eles, tudo que eles fizeram teve êxito até 
que em certo dia Òsún viu que precisava 
mudar a situação e, convencida de que ti-
nha um bom argumento para demonstrar o 
caso, Òsún levou sua queixa a Olódùmarè. 
Quando ela chegou ao Ìkòlé òrun, ela dis-
se a Òlódúmarè que os Orixás masculinos 
a haviam excluído das deliberações e das 
decisões e ela se sentia como se não fos-
se parte do grupo que fora enviado à Ter-
ra para preparar a sua habitação. Quando 
Òsún terminou sua narrativa, Olódùmarè 
lhe deu um poder especial, o àse, que ela 
poderia usar para fazer qualquer coisa que 
desejasse. Armada com seu poder recente-

mente adquirido, Òsún regressou à Terra 
determinada a exigir respeito por parte 
dos Irùnmolè masculinos. Eles continua-
vam fazendo suas tarefas sem se dar conta 
da existência de Òsún. Até que tudo ao re-
dor começou a ficar caótico. Nada do que 
eles faziam dava certo. Nenhum trabalho 
era concluído corretamente porque Òsún 
estava trabalhando com seu poder secreto 
e insuperável. As colheitas que eles faziam 
não eram produtivas, os caminhos que 
eles haviam construído começaram a ser 
danificados e seu esforço para construir 
qualquer coisa era em vão. Eles logo perce-
beram que estavam experimentando uma 
difícil situação e isto exigia uma solução 
urgente. Foram falar com Deus sem dizer 
nada a Òsún, eles a evitaram mais uma vez 
e nem ao menos lhes disseram sobre os 
atuais problemas. Contaram a Olódùmarè 
como as coisas estavam começando a dar 
errado repentinamente, eles também dis-
seram que seus esforços para controlar 
a situação tinham falhado, disseram que 
a tarefa estava se tornando impossível. 
Ao final, Olódùmarè perguntou aos 400 
Irùnmolè masculinos: “E a única mulher 
que eu mandei junto com vocês? Vocês a 
incluíram em suas deliberações? Alguma 
vez vocês pediram seus conselhos? Vocês 
a respeitaram como igual?”. Os Irùnmolè 
responderam: “Nós não fizemos nada dis-
so”. Olódùmarè mandou que eles voltas-
sem à Terra e pedissem a Òsún perdão por 
tê-la desacatado e mandou que retornas-
sem as suas tarefas. Quando os Irùnmolè 
retornaram, eles foram ver Òsún e se des-
culparam com ela pelos seus feitos passa-
dos e pediram que ela os perdoasse. Como 
falado por Olódùmarè, eles retornaram as 
suas tarefas continuaram de onde tinham 
parado. Milagrosamente as coisas come-
çaram a ficar bem novamente. Surpresos 
e felizes, eles começaram a corrigir seus 
erros e cantaram um refrão em uníssono: 
“Nós damos nossa reverência a Òsún. Mãe 
que se apresenta em todas as relações e reu-
niões. Nós damos nossa reverência a Òsún”.

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

migos, após algum tempo do 
meu desencarne, há poucos 
dias, tive a experiência de poder 
estar experimentando a recu-
peração da minha consciência 
e a recuperação do meu estado 

como espírito puro.
Eu posso lhes falar uma coisa: vocês 

pensam que a consciência da gente, quan-
do fazemos coisas erradas neste plano, nos 
perturba, vocês não podem imaginar o que 
é quando lhe é dada a oportunidade de re-
cuperar essa consciência de toda a sua vi-
vência, desde o início do seu espírito.

Até hoje, o que eu vivenciei não foi a 
parte mais difícil. Não foi o desprendi-
mento da matéria, não foi o sofrimento de 
meus pais, não foi o meu sofrimento, não 
foi o meu desapego, não; foi receber essa 
consciência novamente. Olha, vou falar no 
meu palavreado, “é paulada atrás de pau-
lada na sua cabeça”, é você ver tanta bes-
teira que a gente mesmo faz. 

Quando você recupera a pureza da sua 
essência, meu Deus que nojo, eu não me 
aguentei, que nojo, nojo de mim, isso não 
é fácil. Ver toda a oportunidade que lhe é 
dada e a gente, quando encarna, se ocupa 
e se encarrega de fazer o contrário e tá aí a 
maior prova, que é quando a gente encarna 
nesse plano.

A gente não sabe quanto encarnado 

e não tem essa consciência que começa a 
partir do dia em que a mãe dá à luz a seu 
filho. O espírito, quando volta, quando 
ele tem a possibilidade de se reencarnar, 
meus irmãos, todos, todos saem daqui 
com a mesma limpeza, puros e com a mes-
ma vontade de seguir aquela consciência 
recebida. 

Eu acho que hoje com esse entendimen-
to eu consigo saber que a maior prova do 
ser humano é a própria encarnação. Bom 
para aqueles que não precisam mais voltar, 
eu posso falar isso para vocês.

Quando você se eleva e recebe toda a 
sua consciência (espiritual pretérita) de 
volta, você passa a fazer uma autoanálise, 
é como se tivesse passando um filme de 
novo, o que acontece, você não está mais 
lá, você está vendo quem era e o que fez 
e como se você visse, rapaz do céu, é mui-
to difícil. O que eu quero passar para você, 
que se tiver medo de alguma coisa, tenha 
medo é da sua consciência, pois ela vai co-
brar de vocês depois do desencarne Se de 
alguma forma, a partir de hoje, tentar se 
tornar uma pessoa cada dia melhor, eu sei 
que é isso todo mundo procura, deve fazer. 
Eu só vim falar porque é uma experiência 
das mais difíceis. 

O espírito pode passar essa visão, essa 
recuperação de consciência é na verdade 
a própria dor, as próprias pauladas somos 
nós que levamos, nós mesmo que vamos 
nos dar e não é ninguém não, não é você 
que vai vir bater não, somos nós mesmos.

Eu quero agradecer porque no momen-
to de desespero foi esse grupo que me so-
correu e hoje eu me encontro onde estou. 
Acho que aconteceu mais rápido graças a 
vocês, graças a Deus.  

Boa noite a todos; obrigado pela 
oportunidade...

ROMANINHO (espírito)

"A consciência"

A

mensagem psicofonada por: romaninho 
(Espírito) 

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

achismo, cultura ou violação dos 
direitos humanos? Em pleno sécu-
lo XXI, ou melhor, em 2018, ainda 
temos que ajuizar ação contra o Es-
tado em virtude de velhas leis, que, 

claramente sexistas, estão hoje fora da realidade. Se 
for para comparar poder, a mulher é a pessoa mais 
empoderada no contexto geral, pois sem ela não 
haveria nós, não haveria vida. Sem a mãe-mulher 
carregando a vida no ventre por nove meses, nada 
do restante existiria. Biologicamente falando, o pai 
é dispensável na hora do parto, a mãe, não. A mãe 
não pode fugir, a mãe não pode ficar assustada, a 
mãe não pode ficar com medo, a mãe tem que es-
tar lá, firme e forte. O pai, quando pode, está por 
perto, mas também tem de trabalhar ou pode ficar 
assustado com a notícia da gravidez e sumir, ou não 
querer assumir a criança porque não se sentia pre-
parado para ter um filho.
E por que falo nesse assunto? A queima de soutiens 
ocorreu há décadas... Mas muitas leis no mundo 
continuam as mesmas. E os direitos das mulhe-
res continuam a ser violados, e muito. Porém, não 
falo sobre o direito da mulher, mas sobre o direito 
das filhas. Quando uma mãe da à luz a um filho e/
ou filha, os direitos mudam. Mesmo tendo cresci-
do juntos, frequentado a mesma escola, o mesmo 
círculo social, muitos direitos da filha ainda lhe são 
negados. As meninas nascem valendo menos que 
os meninos.

Em muitos países “civilizados” a mãe dá a vida, 
mas quem dá o sobrenome é o pai. Embora essa re-
gra pareça estar arraigada na história e na consci-
ência social do país, e muitos pais discordem, é lei. 
Muitos pais não têm o direito de escolher o sobre-
nome do próprio filho. Só pode o sobrenome do pai, 
e ponto.

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos 
tem o dever de verificar o respeito aos Princípios 
da Convenção Europeia dos Direitos Humanos dos 
Estados-membros, entre eles, igualdade de direitos 

e de responsabilidades entre os cônjuges (5º arti-
go), direito ao respeito da vida privada e familiar 
(8º artigo) e proibir a discriminação entre os sexos 
(14º artigo). Como isso funciona na prática? Não 
funciona.

Na Itália, por exemplo, não há igualdade de di-
reitos entre os cônjuges, paridade entre os sexos ou 
respeito à vida familiar. Em 1999 um casal entrou 
com processo contra o governo para dar o sobreno-
me da mãe à filha. Perdeu em todas as instâncias. Ao 
apelar ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, 
15 anos depois ganhou a sentença, condenando a 
Itália por discriminação sexual e a obrigando a re-
ver o incontroverso tema patriarcal. Porém um pro-
jeto de lei igualitário prevê que os filhos assumam 
o sobrenome do pai e, em caso de acordo entre os 
genitores, também o da mãe. Ou seja, o sobrenome 
da mãe só será permitido se o pai autorizar. O mes-
mo acontece para as filhas (e descendentes mulhe-
res) de Italianos que buscam o reconhecimento da 
nacionalidade. Essas precisam entrar com o pedi-
do na justiça comum para garantir seu direito por 
jurisprudência, enquanto os filhos conseguem por 
processo administrativo.

No Reino Unido não é diferente. Os títulos da 
nobreza e grandes propriedades rurais e fortunas 
passam só a herdeiros homens. Recentemente fi-
lhas de aristocratas buscam na justiça igualdade de 
gênero. As filhas de um nobre aristocrata britânico 
ajuizaram ação contra o Estado requerendo a revi-
são da Lei de Herança. No caso de os pais não terem 
tido filhos homens, seus títulos e heranças irão para 
um parente distante; isso quando, em outras situa-
ções, não morrem com seu pai. Além disso, elas não 
buscam só os seus direitos, mas a mudança na lei, 
que consideram pré-histórica. As filhas têm todos 
os direitos civis, tais para votar, dirigir, pagar impos-
tos, mas não a herança e títulos. Há filhas e esposas 
que cresceram nas propriedades, que logo após a 
morte do patriarca tiveram de abandonar suas pro-
priedades para transferir ao filho. E tem filho que 
não se importa em dividir ou dar acesso ao uso 
da propriedade. Caso o príncipe Harry e Meghan 
Markle tenham filhas, estas não irão herdar título 
de nobreza de duquesa ou qualquer outro que seus 
pais venham a ganhar. No entanto, qualquer filho 
que o casal venha a ter, mesmo que mais novo que 
uma filha, irá herdar o título. Mas desde que a rai-
nha Elisabeth mudou as regras para a sucessão do 
trono de seu neto príncipe William, determinando 
que o primogênito, menino ou menina, do monarca 
herde a coroa, abriu procedente para o Parlamen-
to repensar outras sucessões de heranças e títulos, 
não discriminando o primogênito pelo gênero. Sou 
a favor da divisão igualitária da herança a todos os 
filhos. O Brasil não está distante do domínio pa-
triarcal e machista, em todas as classes sociais.

The daughter's right

M
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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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o Brasil temos um grande desafio 
que é se posicionar. Um dia uma 
conhecida me disse: “fui convi-
dada para ser assistente em um 
curso de final de semana, ele teve 

pouco efeito em mim, mas acho que vou lá aju-
dar”. Eu perguntei a ela: você já parou pra pensar 
que estará validando este curso com a sua pre-
sença? Ela me respondeu que não havia pensado 
nisso, não foi. Percebo que o marketing tem um 
papel fundamental aqui no nosso país, uma boa 
propaganda ainda leva muito dinheiro de muita 
gente. O cara foi antiético, desonesto, entregou 
um resultado mediano, mas tem um Instagram 
que bomba, então não emito a minha opinião, 
fico quieta, e ele continua enfraquecendo as 
pessoas com soluções rasas e tirando o dinhei-
ro delas. Fui em um curso nos Estados Unidos, 

quatro dias de imersão, pulei, dancei, chorei, 
escrevi metas irreais, voltei e algumas semanas 
depois já não sabia nem dizer o que havia ouvido 
lá. Mas o cara tem um dos melhores marketings 
do planeta e muitos o copiam e nos iludem. Tudo 
tem um lado bom? Sim, mas a questão é a falta de 
posicionamento da maioria de nós. Quando me 
perguntam, já digo logo de cara: quer se divertir? 
Vá, quer se transformar? Não vá. E semelhante a 
isso, tem várias escolas de coaching que entre-
gam soluções rasas, mexem com o emocional e 
jogam a pessoa no mercado completamente in-
segura pra atender. Mas quem tem coragem de 
dizer que não valeu a pena? Poucas pessoas. Mas 
o cara tem milhares de seguidores no Instagram, 
deve ser bom. Não é, ele é bom de marketing. E 
vindo pra política, estamos sendo manipulados 
por notícias fabricadas, esquecendo a quanti-
dade de dinheiro desviado e milhões de vidas 
iludidas. Perguntei a uma pessoa se ela não iria 
se posicionar diante da vinda de um facilitador 
notoriamente fraco pro nosso estado novamen-
te, ela me respondeu: “eu não vou falar nada, não 
quero me passar por antipática”. E qual o preço 
disso? Pessoas com o emocional balançado, ali-
mentando um ego exacerbado, cada vez mais 
distantes de si mesmas. Até quando aceitaremos 
menos do que merecemos? Merecemos qualida-
de, profundidade e conhecimentos sérios, olhe 
de onde vêm as pessoas, se elas estudam, se bus-
cam qualificação ou se te usam como ferramen-
ta de autopromoção. Cuide de quem você apoia 
com o seu silêncio, isso se reflete em tudo, políti-
ca, economia e principalmente na qualidade dos 
seus resultados. Fique bem, tenha coragem e fale, 
nós merecemos gente séria.

N

O silêncio dos bons

dilon Moraes, autor paulista, 
tem diversos livros publicados 
para crianças e jovens. Cursou 
Arquitetura, mas sua paixão 
por livros e desenhos o levou a 

trabalhar com ilustração de livros infantis. Já 
ilustrou mais de cinquenta livros e recebeu 
prêmios como o Jabuti e o Adolfo Aizen (União 
Brasileira de Escritores). Em 2002, recebeu 
o Prêmio Ofélia Fontes – O Melhor Livro para 
Crianças, conferido pela Fundação Nacional do 
Livro Infantil e Juvenil – pela obra A Princesi-
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Rosemar Coenga é  
doutor em Teoria Literária e 
apaixonado pela literatura de 
Monteiro Lobato
cultura@circuitomt.com.br

Rosa, como João 
Guimarães Rosa
nha Medrosa, o primeiro livro que escreveu e 
ilustrou.

O autor publicou Rosa (2017) pela Edições 
Olho de Vidro.  Ganhou o prêmio FNLIJ Ofélia 
Fontes como o melhor livro para criança. Odi-
lon Moraes nos presenteia com uma narrativa 
visual sobre a relação entre um pai e um filho. 
Em Rosa, à primeira dupla de páginas vemos 
um homem com uma mala, em uma estação de 
trem. Viramos a folha e avistamos uma carro-
ça seguindo para a página seguinte. Antes de 
continuarmos, um texto nos revela: “Logo que 
o filho nasceu, parece que o homem endoidou”. 
Pronto, entramos na história: há um pai, há um 
filho. Na dupla seguinte, um aceno de obriga-
do, o homem fora da carroça, uma cidade. E o 
texto segue: “Vai se chamar Rosa, disse”. É hora 
de virar a página mais uma vez e, talvez, o es-
tranhamento já esteja presente: “Rosa, só Rosa, 
mais nada. Rosa, igual nome de flor”.

O livro é uma referência ao universo de João 
Guimarães Rosa e ao famoso conto do autor 
mineiro “A Terceira Margem do Rio”, parte do 
livro Primeiras Estórias, e que fala sobre um pai 
que abandona tudo e todos para viver em uma 
canoa, no meio do rio. A obra é uma porta de 
entrada para o legado de Guimarães Rosa para 
os pequenos leitores.

O
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instagram: @anamaria_bianchini
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O frio chega e muita gente perde a vontade de 
fazer exercícios. O que poucos sabem é que estão 
desperdiçando o melhor período do ano para 
ganhar saúde e dar um gás no emagrecimento. 
Nesse período o corpo precisa de mais calorias 
para se aquecer, o que consequentemente 
aumenta o gasto de energia.
#cuidardevocê

A Fábula -  Doces Finos - Café e 
Confeitaria é uma loja incrível que tem 
o chef em patisserie Tarso Castro à 
frente das delícias ali produzidas. Tudo 
que fazem, além de mega saboroso, tem 
muito carinho envolvido. Coisa mais 
linda esses bem-batizados!

No final de semana passado, minha sobrinha do coração 
Eduarda Dalcanale Frandsen formou-se em Direito pelo 
Mackenzie em São Paulo. A festa foi linda e a super 
mommys Denise Dalcanale é só orgulho! Duas lindas!

Dra. Mara Kenia Dier, odontóloga, pós-graduada em harmonização facial, 
é craque em deixar todos ainda mais belos. Competência define!

Tá chegando. Vai ser demais ter essa superloja 
na cidade. Lingeries italianas, em Cuiabá. 
Luxo acessível, adoro!

Para mim, este texto é um mantra. É 
o  que desejo para todos nós, amigos-
leitores:

Engana-se quem pensa que o contrário de luxo 
é a escassez de bens e recursos. Luxo é se despir de 
excessos. É descobrir que você não precisa exagerar 
na maquiagem, no brilho da roupa, no tom de voz, na 
quantidade de perfume, no filtro da selfie, na indiscri-
ção. Luxo é conhecer seu lugar, não invadir a privaci-
dade alheia, respeitar os limites (seus e dos outros), 
ser polido e refinado. Luxo é saber ser sofisticado na 
simplicidade, não desperdiçar, não esbanjar, não os-
tentar. Luxo é prestar atenção às próprias maneiras, e, 
na dúvida, agir com mais sobriedade que vulgaridade.

Pessoas elegantes não precisam impressionar nin-
guém e por isso agradam a si mesmas em primeiro 
lugar. Não necessitam ostentar o último modelo de 
celular, não se incomodam em repetir vestidos, não 
competem pelo número de curtidas na última foto da 
viagem. Pessoas elegantes investem mais no brilho do 
olhar que na plástica das pálpebras, mais na naturali-
dade do sorriso que no preenchimento dos lábios, mais 
no caimento da vestimenta que na etiqueta famosa 
bordada na lapela. (Fabíola Simões)

... gostaria de ter escrito. Boa semana. Um beijo! 

A Avenida Mato Grosso está mais bonita desde a última segunda-feira, 
quando foi inaugurado o relógio dos 300 anos, que faz a contagem 
regressiva para a chegada de 8 de abril de 2019. Parabéns ao SEC300 
Júnior Leite, responsável ainda pela pasta que fez a parceria junto à 
iniciativa privada, resultando em zero investimento do poder público. 
Na foto, ainda, a primeira-dama Marcia, o prefeito Emanuel Pinheiro, 
empresários e políticos. Muito bom!

Nem precisa de 
legenda porque a foto 

já diz tudo. Marque 
uma avaliação, 

Estética Patricia 
Murai: 9 9224 0394

Qual o compromisso 
de uma academia? 
Para a Inspire, isso 
vai além do corpo. Por 
isso, é extremamente 
gratificante poder 
contribuir com o @
projetolunaar por 
meio das doações de 
ração para os animais 
abandonados. E para 
mim, uma honra 
poder divulgar. 
Parabéns a todos!


