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Qual o passado de seu candidato?
As operações deflagradas pelas forças policiais do
Ministério Público e pela Polícia Federal nos últimos cinco
anos colocaram a descoberto a casta política estadual

CÃES HERÓIS

a ponto de apenas sete dos 24 deputados em mandato
ainda não aparecerem implicados em algum esquema de
fraude. Apesar de estar sob a mira da Justiça, a maioria

vai buscar voto para permanecer no poder mais quatro
anos. O passado, não muito distante, dos candidatos às
eleições 2018 é justamente o foco desta edição.
Pgs. 4 e 5

divulgação

Arcanjo tem primeira
vitória em processos
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DE VOLTA À CENA

COMÉRCIO DE CIRURGIAS

MPE investiga ex-BBB
candidato em MT
pg.8

Os melhores amigos da
segurança

Seja nas buscas a drogas e armas até salvamentos
e resgate de desaparecidos, os cães já são peças
fundamentais na segurança pública em Mato Grosso.
Hoje, todas as principais unidades de segurança
dispõem de cães para auxiliar nos serviços. Os animais
desempenham as funções de busca e salvamento em
região de mata, faro para explosivos, entorpecentes e
localização de armamentos. Foi para contar a história
desses heróis, como as cadelas Kyra e Sharon, que
dedicamos o especial de polícia desta edição.

Pan.3

PANORAMA

RELATÓRIO FIGUEIREDO

Escritor narra experiência
na Bienal de Literatura
Pan.1

KARATÊ EM MT

Atletas da Shotokan buscam
patrocínio para Mundial
Pan.2

Abafado pelo governo e pela mídia, este relatório aflora as
maiores atrocidades cometidas contra os povos indígenas
no território brasileiro. O ESPAÇO INCASA contará o que
aconteceu com os índios nas décadas de 40, 50 e 60, numa
peça de 60 minutos, no sábado 18 e domingo 19 de agosto,
com sessões às 19h e 20h30, todos os dias. Não percam este
espetáculo com direção de André D’Lucca em parceria com
Eloá Pimenta e Wagton Douglas. Ingressos por R$ 40 e R$
20 (meia-entrada). Para maiores de 12 anos. INFO: (65)
99292 9907. Outras dicas de teatro, lançamento de livro,
exposição de artes plásticas você encontra aqui no seu guia
de cultura semanal.
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Os eleitores serão
testados em 2018

O

lançamento das candidaturas
para o pleito de 2018 não
trouxe nenhuma grande
novidade para as disputas
aos cargos executivos e
legislativos em Mato Grosso. Dos 24 atuais
deputados estaduais, 19 saíram em busca de
novos mandatos.
Nem os processos movidos contra 13 deles,
nem as desproporcionais declarações de
bens, algumas das quais incluem apenas
alguns milhões de reais em “espécie”,
foram impedimentos para que os velhos
nomes de sempre acreditarem que seja
possível convencer o povo a lhes dar mais
uma chance.
Se a classe política não se envergonha
de seus processos, quem pode impedir a
continuidade do status quo? A resposta é
simples: nessas eleições não são os políticos
que estão sendo testados e sim o povo. A
saída para a mudança será não seguir por
caminhos fáceis como a venda de voto e a
escolha em prol do benefício pessoal, como
ofertas de empregos. É sobre esse cenário
que tratamos na matéria especial desta
edição.
O Circuito Mato Grosso também conversou
com o vice-presidente do Conselho
Regional de Medicina para entender o que
é a ozonioterapia e por que ela ainda não foi
aprovada. Também contamos a história de
heróis anônimos que fazem muita diferença
na segurança pública, os cães policiais. Em
Mato Grosso todas as principais já dispõem
de cães para auxiliar nos serviços.
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entre aspas
“Nós apoiamos o atual governador, em 2014, para um mandato de quatro
anos. Qualquer um que votou nele votou para um mandato de quatro anos.
Nós temos o direito, e acima de tudo o dever, para, no final desse período,
fazer uma avaliação se esse governo cumpriu seu papel.” Mauro Mendes (DEM),
que é candidato ao governo nas eleições gerais, ao comentar que entrou na disputa por conta
da decepção causada pela gestão do governador Pedro Taques.

“Eu não quero que seja Mauro e Taques nunca [no segundo turno]. Quero que,
se tiver segundo turno, seja Mauro e Wellington. Mas não vai ter segundo
turno. É Mauro no primeiro turno. Os outros têm muitos pontos que não os
ajudam.” Presidente do PDT em Mato Grosso e deputado estadual Zeca Viana ao afirmar que
o Mauro Mendes (DEM) tem grandes chances para ser eleito no primeiro turno para governador.

“O interessante é: como uma pessoa é rica na pessoa física e quebrada na
jurídica? Devendo a milhares de pessoas. Eu não tenho vergonha do meu
patrimônio. Não nasci para ficar rico, nasci para trabalhar pela pessoa mais
humilde.” Governador Pedro Taque (PSDB), que concorre à reeleição ao cargo, ao ironizar a
declaração de patrimônio de R$ 113, 4 milhões do seu oponente Mauro Mendes (DEM).

“Estou esperando pela designação de novo presidente para passar o resultado da CPI. O material está todo pronto, mas enquanto não estiver todo mundo
reunido não posso divulgar o resultado. Hoje estou sozinho na composição da
CPI.” Deputado estadual Leonardo Albuquerque (SD) ao comentar que tem o parecer concluído
sobre a CPI do Ministério Público, mas que o resultado não pode ser anunciado pela dispersão
da comissão após a saída de Oscar Bezerra (PV).

“A peça realmente poderia ser votada bem antes, por que não foi votada não
uma dúvida que cabe a mim responder porque quem faz o agendamento das
pautas é a presidência da Casa. Fui o relator da peça.” Vereador Felipe Wellaton
(PV) ao responder a um questionamento sobre o longo prazo para apreciação das contas, mas
disse que o agendamento para entrada no plenário fora feito pelo presidente da Câmara, Justino
Malheiros (PV), que é da base do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB).

“O prefeito Emanuel Pinheiro quis garantir o
dinheiro indo direto em Brasília sem apresentar
qualquer projeto para equipamento do hospital.
Se preocupou em pôr a mão do dinheiro e acabou
perdendo. Houve incapacidade para administrar
o recurso que estava assegurado.” Deputado federal

Fabio Garcia (DEM) ao endurecer as críticas ao prefeito Emanuel Pinheiro por perda do recurso para o equipamento do
novo Pronto-Socorro.

#bombounarede
#URSAL
Criada como galhofa pela professora de ciências sociais, a socióloga Maria Lucia
Victor Barbosa, uma tal de União das Repúblicas Socialistas da América Latina (Ursal)
jamais existiu como projeto sério. Recebeu, entretanto, combatentes ferrenhos contra seus planos desde 2001, ano em que a história começou a ser propalada, ainda
em um jurássico blog. Morta e enterrada há tempos, renasceu durante o primeiro debate entre os presidenciáveis transmitido pela televisão, na última quinta-feira (9),
quando o candidato Cabo Daciolo (Patriota) inquiriu fortemente Ciro Gomes (PDT)
quanto à tal União das Repúblicas Socialistas da América Latina. À resposta de Ciro
“não sei do que você está falando”, respondeu com um “mentira, você fundou o Foro
de São Paulo”, um encontro de associações de esquerda com muito menos força e
influência do que sempre pregaram seus opositores. Foi disparado o assunto da semana, com milhares de memes e piadas de toda sorte. Como a teoria da terra plana,
entretanto, não o suficiente para demover quem acredita na piada. Trágico. Trágico.

fatos da semana
reprodução

AO MENOS EM CUIABÁ

Justiça proíbe cobrança
de estacionamento em
funerárias

reprodução

de concessão não existe autorização para que essa concessionária explore o estacionamento
na sua sede. Não estou falando
do estacionamento ao lado da
Capela Jardins, por exemplo,
mas do estacionamento cobrado dentro da funerária”, esclareceu o vereador Luis Claudio,
responsável pelo projeto de lei
aprovado na Câmara dos Vereadores.
A matéria prevê ainda a
proibição da cobrança de estacionamento nas dependências
das concessionárias de água e
esgoto (Águas Cuiabá), de coleta de lixo (Locar Gestão de
Resíduos) e nas empresas de
transporte coletivo. Assim que
publicada a lei, todas as empresas concessionárias terão prazo
de 90 dias para se adequar.

Coligação de Mendes perde
liminar em ação contra
Taques por promoção pessoal
Coligação Pra Mudar
Mato Grosso, que tem
como candidato principal o ex-prefeito Mauro Mendes
(DEM) a governador, teve uma liminar negada pela Justiça Eleitoral contra a forma da distribuição
dos títulos de habitação da antiga
Cohab a moradores do Estado.
O processo foi movido contra
o atual governador Pedro Taques
(PSDB) e também José Adolpho
de Lima Avelino Vieira, que é presidente do Desenvolve MT no seu
mandato.
Taques e José Adolpho terão
cinco dias para apresentar documentos e a defesa. Caso não
cumpram com a decisão, eles receberão uma pena de multa de R$
3 mil por cada dia de descumprimento. A Procuradoria-Regional
Eleitoral também deverá se posi-

cionar sobre o caso.
A ação questiona a entrega
de títulos de habitação realizadas
em cerimônias com a presença
do governador Pedro Taques e
acompanhado de ampla cobertura midiática.
Denominado “Endereço Certo”, o programa em questão regulariza e transfere os direitos e
obrigações de habitação da antiga Cohab para o Desenvolve MT.
Para a Coligação de Mendes,
a execução do projeto foi “largamente potencializada no presente ano eleitoral”. O fato chamou
a atenção de políticos, segundo a
ação. O processo argumenta, com
base na legislação eleitoral, que
é proibida a distribuição gratuita
de bens em anos de eleição por
desequilibrar a concorrência entre os candidatos.

ale lembrar que os televisores de tubo ou de
tela plana fabricados
até 2010 precisam de conversor
para receber o sinal digital. Se sua
TV já possui conversor embutido,
basta conferir se sua antena é
adequada para recepção do sinal.
O processo é simples. O mais
indicado é instalar sua antena no
telhado da casa. Depois, conecte o
conversor à sua TV e faça a sintonia dos canais. Se ainda tiver
dúvidas, ligue gratuitamente para
o 147.
A Seja Digital (EAD – Entidade
Administradora da Digitalização
de Canais TV e RTV) é uma instituição não governamental e sem
fins lucrativos, responsável por
operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital
da televisão no Brasil.

Criada por determinação da
Anatel, tem como missão garantir que a população tenha acesso
à TV digital, oferecendo suporte
didático, desenvolvendo campanhas de comunicação e mobilização social e distribuindo kits para
TV digital para as famílias cadastradas em programas sociais do
governo federal.
Também tem como objetivos
aferir a adoção do sinal de TV digital, remanejar os canais nas frequências e garantir a convivência
sem interferência dos sinais da TV
e 4G após o desligamento do sinal
analógico. Esse processo teve início em abril de 2015 e, de acordo
com cronograma definido pelo
Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, mais
de 1300 municípios terão o sinal
analógico desligado até 2018.

CIRCUITOMATOGROSSO

Fundadora:
Flávia Salem

Propriedade da República Comunicações Ltda.

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

Editora:
Juliana Arini

V

ENDEREÇO CERTO

A
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E

stá proibida a cobrança
de estacionamento pelas empresas concessionários de serviços funerários
no município de Cuiabá. Agora,
as empresas que têm o direito
exclusivo de prestar os serviços
funerários também não podem
recontratar outras empresas
exploradoras do serviço de estacionamento, para atuar dentro do terreno concessionado
pelo município. Atualmente,
apenas as funerárias Dom Bosco, Santa Rita e Santa Terezinha,
conhecida por Capela Jardins,
têm autorização para prestar
serviços funerários em Cuiabá.
“Se a atividade-fim dessas
empresas é serviço funerário,
não se pode explorar uma atividade-meio, que é o estacionamento. E o pior: no contrato
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PÉROLAS
ADIADA...
Lojistas chiando com adiamento da abertura do
novo Shopping Estação. A data prometida era 4
de setembro e foi prorrogada por mais 30 dias.
Empresários que estavam organizados e preparados para a data oficial reclamam, pois têm equipe
contratada, aceleraram as obras, tudo para cumprir
o cronograma e agora perguntam: “quem paga o
prejuízo?”.
SUPLENTE CHORÃO
O advogado Zaid Arbid não economizou críticas à
direção do PDT durante entrevista sobre a decisão
liminar do TSE que devolveu o mandato ao senador
José Medeiros (Podemos), nesta terça (14). Sobrou até para o segundo suplente do grupo, Paulo
Fiuza, nomeado para o cargo na semana passada.
Arbid diz que Fiuza foi “chorão” ao cobrar seu
empossamento antes mesmo de o primeiro suplente
apresentar sua defesa contra a decisão do TRE-MT.
FORÇAS OCULTAS LÁ DO NORTE
Arbid disse ainda que a decisão do colegiado TRE
teve influência de forças ocultas de pessoas ligadas
ao agronegócio. O advogado diz que o aceleramento do andamento do processo contra Medeiros na
semana final das convenções partidárias saiu do
fluxo normal do Judiciário brasileiro, e a contaminação ainda teria levado o tribunal a retirar o
voto contrário à cassação. Nas entrelinhas, lia-se
Pedro Taques.
TETO GOVERNISTA
A deputada federal Janaina Riva (MDB) diz não ver
problema em conseguir seis das 16 que faltam ao
seu requerimento de instalação da CPI dos Grampos na Assembleia Legislativa. A confiança vem
do que ela considera o “teto máximo” de nomes a
favor de Pedro Taques que o vice-líder do governo, Wilson Santos (PSDB), outro deputado com
lista em andamento, irá conseguir. Isso somado à

formação de novo bloco parlamentar limitaria ao
tempo a instalação da comissão.
O MILAGRE DOS BENS
A declaração de bens dos candidatos às eleições
2018 revelou uma qualidade impressionante da
classe política mato-grossense. A grande maioria
esmagadora, principalmente entre os que já estão
na vida política há anos, consegue um feito quase
impossível: viver em apartamentos de luxo, adquirir casas em regiões nobres da cidade, ter fazendas e outros bens que nunca se valorizam nem
superam valores como 90 mil ou 150 mil reais.
Quantos apartamentos em Cuiabá você consegue
comprar com esse valor em regiões nobres?
VOO FRUSTRADO...
O voo internacional que ligará Cuiabá a Santa
Cruz de la Sierra, na Bolívia, ainda não tem
previsão de decolar do Aeroporto Internacional
Marechal Rondon. Desta vez, o problema seria
a falta de efetivo da Polícia Federal no terminal.
Pessoas ligadas ao setor do turismo lamentam o
fato, pois inúmeras oportunidades de negócio são
perdidas por falta desta ligação entre os países,
que será operada pela Azul Linhas Aéreas.

A Secretaria de Estado das
Cidades divulgou o extrato do
quarto termo aditivo sobre
contrato feito com a Prefeitura
de Sorriso. A mudança altera
uma cláusula que dispõe sobre
os recursos. O valor será suprimido em R$ 341.938,00. O valor
total do convênio ficou em R$
5.341.367,84. A mudança foi assinada em 3 de agosto de 2018
com a presença das assinaturas
da secretária Juliana Fiusa
Ferrari e do prefeito municipal.
Novos valores 2

A Secretaria de Estado de
Educação Esporte e Lazer divulgou o extrato do primeiro
termo aditivo com a Empresa
de Transporte Andorinha S/A.
A mudança altera uma cláusula
que dispõe sobre os recursos.
O valor do contrato será acrescido em aproximadamente
17,71% no valor do termo de
contrato n° 025/2018, o que
corresponde ao montante de
R$ 42.500,00. O presente termo aditivo visa ainda a inclusão da dotação orçamentária
informada pela Coordenadoria
de Formação dos Profissionais
da Educação (CFA/SUFP), a
qual é oriunda do Termo de
Compromisso nº 3243/2018. O
prazo de vigência do contrato
tem prazo de 12 meses, com
início em 16 de março de 2018

e término em 15 de março de
2019.
Pregão para comprar
carne

A Secretaria de Estado de
Gestão, por meio da Superintendência de Aquisições Governamentais, torna público o
aviso de licitação para o pregão
presencial nº 037/2018. O objetivo é o registro de preços para
futura e eventual aquisição de
gêneros alimentícios (carnes e
afins) para atender a órgãos/entidades do Poder Executivo Estadual, conforme especificações
e condições técnicas constantes
neste edital e em seus anexos.
O credenciamento, recebimento
das propostas e sessão será no
dia 27 de agosto das 9h às 9h30
em Cuiabá. O edital está disponibilizado no link http://aquisicoes.
gestao.mt.gov.br. Dúvidas podem
ser tiradas pelo e-mail pregao@
gestao.mt.gov.br, ou pelo telefone (65) 3613-3674. O local da
audiência pública de disputas na
Sala 05 da Central de Licitações
(Superintendência de Aquisições Governamentais) na Seges,
Centro Político Administrativo,
Cuiabá - Mato Grosso.
Pregão para atendimento Samu

A Secretaria de Estado de
Saúde do Estado de Mato Grosso
torna público que realizará a
licitação do pregão eletrônico nº

M

esmo com a frustração pela não decolagem do voo para Santa Cruz, a Azul Linhas Aéreas confia que conseguirá iniciar
as operações no dia 11 de outubro – véspera de feriado. O que
as “bocas de Matilde” falam é que faltou articulação política do
governador Pedro Taques para conseguir resolver o problema
junto à Polícia Federal. Representantes do trade de turismo esperam que o governo colabore no sentido de resolver a pendência.

Sobe

DESCE

Setor de serviços cresce 6,6% em junho, maior taxa da
série histórica.

Seis em cada 10 crianças e adolescentes vivem na pobreza no
Brasil, diz Unicef.

FGTS vai distribuir lucro de R$ 6,23 bilhões a trabalhadores
em agosto.

Com preço alto, venda de combustíveis cai 6% no primeiro
semestre, diz IBGE.

Pesquisa internacional coloca Brasil em 13º lugar entre
países com mais multimilionários.

Reajuste do STF terá impacto anual de R$ 243 milhões no
Executivo.

CARTA CONVITE
Novos valores no contrato 1

NOVA PROMESSA

as mais comentadas
063/2018. A data de cadastramento de propostas será a partir
do dia 15 de agosto até às 9h29
do dia 27 de agosto (horário
local). Já a data de abertura da
sessão e propostas é a partir
das 9h30 do dia 27/08/2018
(horário local). A licitação tem
como objeto a contratação de
empresa especializada para
prestação de serviços médicos
para atendimento pré-hospitalar
de Urgência e Emergência, para
atender a demanda do Samu
192 - Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência, em regime
de plantões sucessivos de 12
horas, nos períodos diurno e noturno. O edital está disponível no
Portal de Aquisições, por meio
de link: http://aquisicoes.gestao.
mt.gov.br/, onde será realizada
a sessão pública e todas as
operações relativas ao certame.

Material gráfico para
a SES

A Secretaria de Estado de
Saúde do Estado de Mato Grosso
torna público que realizará a
licitação para o pregão eletrônico nº 057/2018. O objeto é
a contratação de uma empresa
especializada na confecção de
material gráfico para atender a
sede da SES e suas descentralizadas. O edital está disponível
no Portal de Aquisições, por
meio do link http://aquisicoes.
gestao.mt.gov.br/, onde também
será realizada a sessão pública
e todas as operações relativas
ao certame. A data de cadastramento de propostas começa
a partir do dia 8 de agosto e
vai até às 9h29 do dia 24 de
agosto de 2018 (horário local).
Nesta última data também será
realizada a sessão e a abertura
das propostas a partir das 9h30.

07/08/2018 - CPI das cartas crédito pode ser
arquivada com resultado zero
Elizete Moreira: Como sempre, acaba em pizza...
08/08/2018 - Menores matam morador com
tiro na cabeça durante roubo em residência
Salustiano Soares: Bando de vagabundos que
tiram a vida de uma pessoa de bem para roubar e
não merecem nenhum tipo de piedade. É lixo puro!
Sandromarino Marino: A polícia deveria era ter
feito de conta de que nem por lá esteve, ou voltar
tipo uns 30 minutos depois. Talvez daria tempo pra
galera terminar o serviço.
Altair Ramalho: Lixo da sociedade.
08/08/2018 - Mulheres chefes de família e idosas terão prioridade em planos de habitação
popular
Josiane Dias Mais: Blablablá. Está chegando a
eleição. Fiquem de olho aberto.
Ana Patricia Silva: Esse critério já vem sendo
usado há algum tempo. Não é de agora.
Leninha Galvão: Conversa fiada para fazer as pessoas perderem tempo.
09/08/2018 - Quem denunciou João Arcanjo Ribeiro?
Miáh Alvez: Alguém com medo de ser cobrado.
13/08/2018 - Homem sofre traumatismo craniano encefálico ao ser agredido por seguranças
Luizcarlos Bessa: Esses seguranças agem de forma
errada batendo nas pessoas. Não façam isso. Já vi
muito segurança morrer por isso.
11/08/2018 - Prefeito de General Carneiro declara apoio a Nilson Leitão
Elizete Moreira: O pão e circo continua armado.
11/08/2018 - Polícia Civil prende suspeitos,
apreende 6 veículos, dinheiro e documentos
ligados a facção criminosa
Bueno Dias Marcelo: Se eu roubasse um carocinho,
já estaria na mídia e preso na hora, enquanto os
grandes estão livres e soltos, sem poder tocar um
dedo neles. Com esses aí, não vai dar em nada. Já
vi muitas motos sendo roubadas pela blitz. Chega
no pátio e são jogados fora pelos políticos.

CENAS DA CIDADE

JULIANA ARINI

Pôr do sol no rio Cuiabá

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

Candidatura expõe passado

Estas também serão as primeiras eleições em Mato Grosso em que quase todo

Por Allan Pereira e Reinaldo Fernandes

A

s operações deflagradas pelas
forças policiais do Ministério
Público e pela Polícia Federal
nos últimos cinco anos colocaram a descoberto a casta política
estadual a ponto de apenas sete
dos 24 deputados em mandato ainda não aparecerem implicados em algum esquema de
fraude. Apesar de estar sob a mira da Justiça,
a maioria vai buscar voto para permanecer no
poder mais quatro anos.
Na Câmara Federal, dos quatro concorrentes à reeleição, três estão na mesma situação. Um quadro que confronta as manifestações de 2013 que ressoam. Mas a tendência é
que a síntese não seja de mudança.
Quatrocentos e dezenove pretensos candidatos apresentaram nomes para registro no
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso
(TRE-MT) para concorrer a cargos a deputado (estadual e federal) nas eleições deste
ano. É uma enorme lista de figuras já conhecidas de mandatos em andamento, parentes
destes mesmos políticos, e novatos, que utilizam, como todos os outros, o chavão “fazer
a diferença”.
O prazo de apresentação de candidatura
se encerrou na quarta-feira (15) e na lista divulgada pelos partidos que nomes até às 18h
há 309 pré-candidatos à Assembleia Legislativa e 110 à Câmara Federal. Juntas, as duas
casas somam 32 vagas em disputa (24 no Estado e 8 em Brasília) das quais 23 estão hoje
ocupadas por deputados estaduais e 4 por deputados federais que vão tentar permanecer
em seus postos por mais quatro anos.
A declaração de bens dos candidatos ao
governo de Mato Grosso foi divulgada esta
semana e já serviu para uso em discurso de
adversários. Os candidatos ao governo Mauro Mendes (DEM) e Otaviano Pivetta (PDT),
além de repetir o encabeçamento de chapa
de 2010, também continuam na ponta da lista como os concorrentes mais ricos. Juntos
eles somam R$ 492,8 milhões em patrimônio. O ex-prefeito de Lucas do Rio Verde é
o político com maior valor em bens, R$ 379
milhões, mas Mendes foi quem impressionou
da dupla pelo aumento acelerado de dinheiro.
Conforme declaração feita TRE-MT, seu
patrimônio hoje é de R$ 114 milhões, quantia 376% superior ao patrimônio declarado

em 2008, quando correr pela primeira vez na
política de Mato Grosso. Pivetta se manteve
perto da quantia que o colocou, no mesmo
ano, dentre os dez candidatos mais ricos do
Brasil.
Wellington Fagundes (PR) tem bens numa
cifra menor, mas ainda milionária, de R$
8,984 milhões, valor que subiu em cerca de
R$ 315 mil desde 2014, ano em que se elegeu
ao cargo atual de senador. Nos últimos quatro
anos também houve crédito para comprar um

avião pequeno por R$ 150 mil e acumular mais
de R$ 6 milhões em aplicação de capital e participação em cotas. Sua vice, a empresária Sirlei Theis (PV), declarou R$ 425 mil em bens.
Taques esTá enTre os mais pobres
Um candidato que diz ter menor valor em
bens do que seu vice é o tucano Pedro Taques,
que concorre à reeleição. Ele disse à Justiça
Eleitoral que seu patrimônio reduziu desde
2014, caindo de R$ 1 milhão para R$ 361 mil,

por divisão de bens em divórcio com a advogada
Samira Martins. Seu vice, o empresário do agronegócio, Rui Prado (PSDB), declarou à justiça
R$ 11 milhões em bens.
Arthur Nogueira, que concorre ao cargo pela
Rede Sustentabilidade, declarou R$ 228,8 mil. O
bem mais valioso é uma casa de R$ 215 mil e
participação em quinhões e cotas de capital de
R$ 6,7 mil e 6,8 mil. O candidato a vice, do PPL,
Sadi Oliveira dos Santos disse não ter bens registrados em seu nome.

Pereira, ambos do MDB, Victório Galli (PSC) e
Ezequiel Fonseca (PP). Do quarteto, Bezerra,
Pereira e Fonseca estão implicados em investigação por irregularidades.
O petista Ságuas Moraes não vai concorrer neste ano, Nilson Leitão (PSDB) e Adilton
Sachetti (PRB) querem subir para o Senado, e
Fabio Garcia (DEM) concorrerá como suplente
do também candidato ao Senado pelo Democratas Jayme Campos.
Eles vão disputar as oito vagas com ou-

tros 106 candidatos, a maioria concentrada
na chapa de Pedro Taques. São 48 nomes do
PSDB, PSB, PPS, Solidariedade, PSL, PRP, DC,
PRTB, Avante e Patriota; 33 do PR, PV, PCdoB,
PT, PRB, PTB, PROS PP, PMN e Podemos; e 29
DEM, PDT, PSD, MDB PSC, PMB e PHS.
A Rede Sustentabilidade, o Partido Novo
e o Psol, que apresentaram candidatos para
majoritária (governo e Senado) não tinham
divulgado lista para os legislativos até o fechamento desta edição.

a

proporção dos candidatos à reeleição no Legislativo estadual
é esmagadora. Dezenove dos
24 atuais deputados estaduais
de Mato Grosso colocaram seus nomes
para nova concorrência, a maioria aglutinada na chapa do candidato democrata
ao governo, Mauro Mendes. Pelo próprio
DEM, devem concorrer Eduardo Botelho e
Dilmar Dal’Bosco.
O PSD, que tem a maior bancada na
Casa, também tem mais pretensos à reeleição: Gilmar Fabris, Ondanir Bortolini
“Nininho”, Pedro Satélite e Wagner Ramos.
O antigo PMDB lançará Janaina Riva, Romoaldo Junior e Silvano Amaral. O PDT
listou Zeca Viana e Allan Kardec.
O ninho do PSDB em Mato Grosso está
em segundo lugar na quantidade de deputados candidatos à reeleição, todos da
base do também candidato à reeleição,
governador Pedro Taques: Wilson Santos,
Saturnino Masson, Guilherme Maluf e
Baiano Filho. PSB e Patriotas concorrem
novamente com Max Russi e Adalto Freitas, respectivamente. A lista fecha com
Oscar Bezerra (PV) e Valdir Barranco (PT),
ambos da aliança do pré-candidato republicano ao governo, Wellington Fagundes
(PR).
Da lista dos 19, apenas seis não estão
atualmente implicados ou diretamente
investigados em algum procedimento policial (Allan Kardec, Janaina Riva, Max Russi,
Saturnino Masson, Valdir Barranco e Zeca
Viana). Os tipos de casos dos políticos são
variados, indo de acusação de manobra
para chantagem de colegas de plenário a
desvio de milhões em reais em serviços
dentro e fora da Assembleia (leia pág. 5).
Dos cinco atuais deputados que não
concorrem à reeleição, José Domingos
Fraga (PSD) desistiu da vida pública por
força da aparição de seu nome nas investigações do esquema de pagamento de

mensalinhos, deletado pelo ex-governador
Silval Barbosa (sem partido) à Procuradoria
Geral da República (PGR), Ademir Brunetto
(PSB) e Wancley Carvalho (PV) vão se afastar
da política, Mauro Savi (DEM) está preso por
força de investigação de desvio milhões do
Detran, e Leonardo Albuquerque vai concorrer
a federal.
Da atual configuração na Câmara dos
Deputados, quatro mandatários vão tentar
manter suas cadeiras. Carlos Bezerra e Valtenir
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judicial e bens de políticos

os os candidatos à reeleição estão explicitamente envolvidos em investigações
operAções e processos no cAminho dA cAmpAnhA

KAREN MALAGOL

julgamento atualmente está suspenso após
um pedido de vistas da ministra Cármen Lúcia.
Já sob o segundo, o inquérito se transformou em uma denúncia. Ele está sob a relatoria
do ministro Edson Fachin. Neste caso, o
deputado responde por crimes de
responsabilidade dos prefeitos.
As outras imputações quanto às
licitações foram rejeitadas.
Carlos Bezerra é réu numa
ação penal que se originou de
uma investigação, por supostamente desviar ou se apropriar de
dinheiro público. O crime, segundo
os autos do processo, teria acontecido em um momento anterior à sua
diplomação como deputado federal (2014). Sob
a relatoria do ministro Celso de Mello, o caso
já desceu para o Tribunal Regional Federal da
1ª Região (TRF-1) no dia 8 de maio deste ano.
O atual secretário de Assuntos Estratégicos
do município de Várzea Grande, Jayme Campos,
que concorre a uma vaga ao Senado pelo Democratas, também foi condenado a ressarcir os
cofres públicos em uma ação civil pública da 3ª
Vara Federal de Cuiabá. O caso se refere a uma
denúncia do MPF por irregularidades
em processos licitatórios na época
em que ele era prefeito de Várzea
Grande. Bezerra ainda é réu por
improbidade administrativa em
um processo que corre no TJMT.
Valtenir Pereira, candidato
ao Senado pelo Pros, é alvo de
uma investigação por suposta
crime de peculato (desvio de
recursos públicos) no Supremo
Tribunal Federal.
O atual governador Pedro Taque (PSDB)
ainda não é réu em nenhuma ação. Contudo, seu
nome se aproxima de dois casos que correm
na Justiça.
A primeira está relacionada à delação do
empresário Alan Malouf sob o âmbito da Operação Rêmora, que investiga supostas fraudes em
licitações da Secretaria de Estado de Educação
(Seduc). Segundo o empresário, o esquema
era uma forma de obter o retorno dos R$ 10
milhões investidos na campanha de Taques
em 2014. O dinheiro teria sido destinado para
caixa 2, ou seja, valores não declarados à Justiça Eleitoral. Malouf alega que Taques sabia
do esquema.
Apesar das acusações e das alegações, o
governador não foi listado como investigado ou
réu nas quatro fases da Rêmora. O Ministério
Público Estadual (MPE) já posicionou que não
há indícios suficientes para investigá-lo. Na
época, Taques negou as acusações de Malouf
e disse que as alegações do empresário são
mentirosas.
O único caso que pode levar Taques à condição de réu (mas que ainda não é) é um inquérito
que corre no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
O processo tenta apurar suposta participação
do governador no esquema de interceptações
telefônicas. O caso como um todo ficou mais
conhecido por Grampolândia Pantaneira.
Em audiência realizada no Fórum de Cuiabá,
o cabo Gerson Luiz Corrêa Júnior, um dos réus

neste processo, confessou a sua participação
no caso das escutas ilegais e responsabilizou
também o advogado e ex-secretário Paulo
Taques, que é primo do governador.
Segundo o cabo, Paulo Taques teria
arquitetado a operação para espionar adversários nas eleições de 2014. As escutas
ilegais começaram ainda em 2014 durante
o período de campanha eleitoral de Pedro
Taques para o cargo de governador. O advogado era o coordenador de campanha
do primo.
Neste caso, Taques assume a condição de
investigado. O processo corre em segredo de
justiça. As cópias dos autos com a confissão
do cabo foram remetidas ao STJ para apreciação dos ministros da Corte.
Outro candidato ao governo de Mato
Grosso, o ex-prefeito Mauro Mendes (DEM)
também possui um processo que corre na
Justiça Federal de Mato Grosso. Ele é réu
por improbidade administrativa.
O Ministério Público Federal (MPF) o acusa de se beneficiar da fraude de um processo
de leilão trabalhista para a aquisição de uma
mina. Segundo a entidade, o juiz trabalhista
Luís Aparecido teria estabelecido que a mina
tivesse o valor de R$ 4 milhões. Contudo,
a suspeita de procuradores da República é
de que o valor real possa chegar a R$ 700
milhões. A fraude pode ter causado danos
aos cofres públicos. O valor seria usado para
executar dívidas trabalhistas dos antigos
proprietários da mina.
Em uma oitiva realizada no começo do
mês de julho, Mendes afirmou que o processo é uma grande ilação e uma perseguição
política contra si. Junto com o ex-prefeito,
são réus nesta ação Jéssica Cristina de Souza, José Faria de Oliveira, Luiz Aparecido
Ferreira Torres, Maney Mineração Casa de
Pedra Ltda e Valdiney Mauro de Souza.
Wellington Fagundes chegou a ser condenado por improbidade administrativa, que
corre na 3ª Vara da Justiça Federal. O político recebeu a pena por promover e vincular
seu nome a obras realizadas em Rondonópolis com recursos federais e mandá-las
afixar em placas e outdoors. A Constituição
Federal proíbe a promoção pessoal de ações
realizadas a custo de recursos públicos.
Apesar da pena, o juiz federal Raphael Casella de Almeida Carvalho não tirou
os seus direitos políticos. O magistrado
pontuou que não se mostra “razoável nem
proporcional” a suspensão dos seus direitos
políticos. “Apesar de reprovável, não poderia implicar a perda do cargo e dos direitos
políticos, pois, por serem penalidades extremas”, escreveu na época. O atual senador
foi obrigado a pagar apenas uma multa civil
de R$ 101 mil.
Fagundes também responde na condição
de investigado a uma ação que tramita
no Supremo Tribunal Federal (STF). O inquérito busca apurar supostas práticas de
lavagem de dinheiro, peculato, corrupção
ativa e passiva. O caso corre sob segredo
de justiça e não deve ser resolvido antes
das eleições 2018.

Riva era primeiro-secretário da Assembleia
Legislativa.
Segundo denúncia do Ministério Público
Estadual (MPE), José criou empresas fantasmas para desviar dinheiro da Assembleia
Legislativa. Ele também recorria a factoring
do ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro para
empréstimos, que eram pagos com cheques
emitidos pela Assembleia. O montante chega
a R$ 5 milhões, em valores atualizados.
O declínio de José Riva, no entanto, teve
início em maio de 2013, quando foi afastado
da presidência do Legislativo por decisão da
desembargadora Maria Erotides Kneipp. Foi a
primeira decisão desfavorável a José Riva em
decorrência da Arca de Noé.
Réu confesso, José Riva foi condenado a 22
anos, quatro meses e 16 dias de prisão pelos
crimes de formação de quadrilha, peculato e
lavagem de dinheiro, para cumprimento de
pena em regime fechado.
Em maio de 2014 ocorreu a primeira prisão
de Riva por decisão do STF (Supremo Tribunal
Federal) em processo desmembrado da quinta
fase da Operação Ararath. Neste processo, ele
é acusado de lavagem de dinheiro por facto-

ring e crime contra a administração pública.
Silval Barbosa, ex-governador de Mato
Grosso preso na Operação Sodoma (2015),
foi sucessor de José Riva no comandado da
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
e cumpriu o mandato entre 2005 e 2007.
As investigações contra ele em crimes, durante o mandato de deputado, não foram
para frente.
A relação do segundo sucessor a Riva
na presidência da Assembleia Legislativa, o
deputado Sérgio Ricardo, também extrapola
o âmbito do Legislativo. Ambos aparecem
na lista declarada por José Riva de recebimento de mensalinhos durante a gestão
de Blairo Maggi (2002-2010), hoje ministro
da Agricultura. O dinheiro era repassado
para apoio do Legislativo às decisões do
Executivo.
O nome de Sérgio Ricardo também é
implicado em investigação da Polícia Federal que pode ter relação com sua situação
atual. Em fevereiro de 2017, ele foi afastado do cargo de conselheiro do Tribunal
de Contas do Estado (TCE) por decisão da
Justiça estadual.

GuSTAVO LiMA

Candidato ao Senado, Sachetti é um dos que
mais responde a processos e inquéritos na Justiça. Os casos chegam a um total de nove – seis
no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), e
três no Supremo Tribunal Federal (STF).
Em sua maioria, os casos se referem a ações civis que buscam a sua
condenação por improbidade administrativa em denúncias oferecidas pelo Ministério Público.
As acusações dos crimes são
diversas, mas quase
todas ligadas a administração pública.
Fraudes, enriquecimento ilícito, suspeitas
de beneficiar empresas da
família, violações aos princípios
da administração pública são
algumas das infrações.
Outro candidato que é
investigado por desvios na ALMT,
quando era deputado, é o atual deputado
federal Ezequiel Fonseca (PP). O progressista
é investigado por peculato e crimes contra
administração pública. O caso também tem
como investigados os já citados deputados
Zeca Viana, Wancley Charles (que
decidiu sair da vida pública),
Eduardo Botelho (DEM)
e também o prefeito
Emanuel Pinheiro
(MDB).
Nilson Leitão
(PSDB), que também é candidato ao
Senado, responde a
dois inquéritos no Supremo
Tribunal Federal (STF). Como o Circuito mato Grosso mostrou em maio em
seu portal online, todos praticamente foram
arquivados por prescrição. De todos esses inquéritos, sobram somente dois ainda tramitam
na última instância judiciária do país.
No primeiro, os ministros da Segunda Turma
já se decidiram por arquivar a ação. O processo
busca apurar possíveis práticas de corrupção
passiva à época em que Leitão era prefeito de
Sinop. O ministro Gilmar Mendes, natural do
interior de Mato Grosso e relator do processo,
votou por extinguir a punibilidade. Porém, o
JLSiQuEiRA

D

os 19 deputados estaduais que
irão concorrer à reeleição, 14
acumulam processos judiciais. O
caso mais emblemático é dos parlamentares Wilson Santos (PSDB) e
Gilmar Fabris (PSD). Os dois já foram condenados por improbidade administrativa e peculato,
respectivamente. Por isso, há grandes chances
de que suas candidaturas serem impugnadas
pela Justiça Eleitoral Estadual nas próximas
semanas. Quem irá decidir o futuro dos
candidatos é o presidente do Tribunal
Regional Eleitora, o desembargador
Márcio Vidal.
Wilson Santos é o candidato
com passado mais complicado.
Ele teve seus direitos políticos
suspensos por três anos. A condenação se refere a uma infração
penal dos tempos em que era
prefeito de Cuiabá. O atual parlamentar teria promovido a contratação
de servidores sem concurso público.
Contudo, Wilson tem reafirmado de que
sairá candidato nas eleições deste ano e que
não está inelegível. “Nos concentramos em estudar isso no final de semana e a Lei da Ficha
Limpa deixa claro que essa condenação em
segunda instância só torna inelegível
se ocorrer dano ao erário e também
enriquecimento ilícito do gestor”,
argumentou na época.
Já Gilmar Fabris não teve
seus direitos políticos cassados.
Em tese, ele pode registrar sua
candidatura. Contudo, partidos
opositores e o Ministério Público
Eleitoral podem usar esta condenação para barrar seu registro. O
parlamentar foi condenado por desvio
de R$ 1,5 milhão da Assembleia Legislativa
durante o ano de 1996.
Além de Wilson Santos, os deputados
Eduardo Botelho, Domingos Fraga, Baiano
Filho, Romoaldo Junior, Ondanir “Nininho”
Bortolini, que também vão à reeleição, são
acusados de participação em um esquema de
corrupção sob o âmbito da Operação Bereré,
que investiga desvios de R$ 27,7 milhões do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato
Grosso (Detran-MT).

AlmT foi cenário de crimes de umA erA

a

s operações deflagradas por forças policiais estadual e federal
em Mato Grosso, nos últimos 14
anos, colocaram em evidência
no estado de corrupção na Assembleia Legislativa. Cinco dos últimos
seis deputados que ocuparam o cargo de
presidente do Legislativo são hoje investigados por suspeita de investigação em ao
menos uma esquema envolvendo dinheiro
público. Se consideradas somente as datas
indicadas nas investigações, o histórico de
crimes já dura 16 anos. No mesmo período,
José Riva, citado em quase todas as operações que envolvem quatro ex-presidentes,
conseguir criar seu próprio modelo de
gestão, transformando o Legislativo em
“órgão executivo”, tanto por articulação
política com outros poderes quanto por
distribuições lícitas e ilícitas de dinheiro.
Quando chegou a Cuiabá, em 1994, para
cumprir seu primeiro mandato de deputado estadual, o desconhecido José Geraldo
Riva logo ocupou posto na mesa diretora
da Assembleia Legislativa, em uma função
então inexpressiva. O cargo de primeiro-

secretário lhe foi confiado quase para cumprir
a exigência protocolar do regimento interno da
Casa, numa circunstância em que ele poderia
passar despercebido.
O então jovem José Riva, aos 35 anos, já
tinha sido eleito prefeito de Juara, em 1988,
e a artimanha para fazer articulação já tinha
engrossado sua couraça. Em 1998, se reelegeu
deputado estadual e, pela primeira vez, a presidente do Legislativo, cargos que ocuparia,
oficialmente ou não, até 2013, ano em que foi
afastado por decisão judicial sob a acusação
de vários crimes administrativos.
Nesses 19 anos, Riva plasmou seu perfil
de comando na Assembleia Legislativa e criou
o que analistas políticos chamam de “era”.
Hoje, Riva é investigado em ao menos quatro
operações por envolvimento em esquemas de
corrupção. A mais antiga dentro deste período
começou a ser investigada no final de 2002
com a deflagração pelo Ministério Público Federal (MPF) da Arca de Noé, que investigou o
crime organizado a partir do ex-bicheiro João
Arcanjo Ribeiro. Conforme a Polícia Federal,
os crimes foram praticados entre novembro
de 2000 e dezembro de 2002, anos em que
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Arcanjo tem a 1ª vitória na justiça
Processos do ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro movimentam três esferas judiciais, geram denúncias anônimas e levam ação de
execução para segredo de justiça
Por Allan Pereira

O

Poder Judiciário do Uruguai já
aprovou o segundo pedido de
extensão de extradição a João
Arcanjo Ribeiro. Na prática, os
processos que estavam suspensos na justiça mato-grossense
poderão começar a andar novamente. O que
pode ser algo positivo para João Arcanjo,
pois pode significar a redução de algumas
acusações que pesam contra ele. A informação foi confirmada pelo Ministério da Justiça
do governo federal.
Com a aprovação do segundo pedido, Arcanjo pode receber novas condenações em
outros processos, caso não seja absolvido ou
os crimes tenham prescrito (que é a perda do
direito do Judiciário pela demora em processar ou julgar um acusado).
Contudo, não há informações de quais
processos se referem a este segundo pedido.
Arcanjo responde por 19 ações na Justiça Estadual e três na Federal. As acusações dos crimes vão desde peculato até homicídio. Estes
casos estão suspensos no Judiciário brasileiro
desde agosto de 2006.
O primeiro pedido de extensão de Arcanjo
foi feito em agosto de 2013 pelo juiz federal
João Moreira Pessoa de Azambuja. O requerimento foi feito contra as acusações de crime
contra o sistema financeiro nacional. Contudo, o magistrado absolveu-o destas infrações
penais nas últimas semanas (mais informações sobre a absolvição no box abaixo).
Um pedido de extensão permite que a justiça do país de origem dê continuidade ao julgamento de outros processos que envolvem
o acusado e que não foram relacionados no
requerimento de extradição original.
De acordo com o Ministério da Justiça, o
extraditado não pode ser condenado ou processado no seu país de origem por crimes cometidos antes do período de estadia em outra
nação.
Se todas as acusações de crimes não constarem no pedido de extradição, autoridades
brasileiras precisam pedir uma extensão. Assim, o país estrangeiro só precisa se manifestar favorável ou não a solicitação. Neste caso,
o extraditado já se encontra em seu país de
origem.
Se a Justiça insistir em condená-lo ou
processá-lo, o próprio extraditado pode questionar as condenações e anular, por meio de
recursos, a pena recebida. O que, consequentemente, tornaria nulo todo o julgamento que
o acusado teve com aquele processo. É que os
tratados internacionais chamam de violação
de princípio de especialidade.

João Arcanjo Ribeiro é apontado por liderar o crime organizado em Cuiabá durante
quase três décadas. Mais especificamente,
são imputadas contra ele acusações de assassinato, comandar o jogo ilegal (jogo do bicho
e caça-níqueis), evasão de divisas, formação
de quadrilha, entre outros crimes que juntos
acumulam uma pena de 82 anos de prisão.
Todos os crimes ocorreram entre a década de 1990 e o ano de 2002. Naquele ano,
agentes policiais deflagraram a Operação
Arca de Noé, que investiga desvios de recursos públicos da Assembleia Legislativa de
Mato Grosso. Por estar envolvido, inclusive
com deputados da Casa, entre eles José Riva
e Humberto Bosaipo, Arcanjo fugiu do país
para o Uruguai.
Em pouco tempo, o Judiciário brasileiro
apresentou um pedido de extradição de Arcanjo. Em 2004, a Justiça concedeu o pedido. Mas só em 2006 é que ele foi executado
e o acusado voltou ao Brasil para responder
aos crimes deflagrados pela Arca de Noé.
Em 2013, Arcanjo também foi condenado pelo homicídio do jornalista e empresário
Domingos Sávio Brandão, que era proprietário do jornal Folha do Estado. A vítima foi
executada em 2002 a mando de Arcanjo por
publicar uma matéria em seu próprio veícu-

lo comparando-o com o mafioso italiano Al
Capone, que foi um gângster que liderou um
grupo criminoso nos Estados Unidos durante
as décadas de 1920 e 1930.
Por este último julgamento, Arcanjo recebeu uma pena de 19 anos de prisão em regime fechado pelo Tribunal do Júri. A defesa
do agora condenado impetrou um recurso
para anular a ação penal em relação ao caso
de Sávio. Os advogados alegaram que o homicídio do empresário não foi relacionado
no pedido de extradição. Contudo, tribunais
superiores negaram o reconhecimento do
pedido.
Independentemente disto, João Arcanjo
conseguiu a progressão de pena referente a
este caso. O juiz Jorge Luís Tadeu Rodrigues
concedeu o benefício em fevereiro deste ano.
Desde então, ele cumpre regime semiaberto
com o uso da tornozeleira eletrônica, podendo circular pela cidade pela manhã, mas devendo se recolher em sua residência entre as
20h e 6h.
No começo deste ano, o desembargador
Paulo da Cunha chegou a revogar 18 mandados de prisões preventivos contra Arcanjo por causa destes pedidos de extensões de
extradição.
Os mandados tinham sido autorizados em

2016 pela juíza Selma Arruda, que se aposentou em março para concorrer às eleições deste ano. Na época, ela tinha argumentado que
as prisões preventivas eram necessárias para
embasar o pedido de extensão feito pela Procuradoria-Geral da República. A magistrada
que agora é política afirmou, na ocasião, que
apenas se expediu os mandados, mas não o
seu cumprimento.
Além de “desarrazoada e injustificável”,
o magistrado destacou que, como não há um
prazo definido para a Justiça do Uruguai deferir ou não a extensão, Arcanjo ficaria constantemente sob a ameaça de ver contra si
cumpridos 19 mandados de prisão.
Este pode ser um indicativo do teor do
terceiro e último pedido de extensão. Segundo o Ministério da Justiça, ainda há mais um
pedido de extensão de extradição pendente
no Uruguai. “Atualmente, apenas um dos pedidos de extensão da extradição encontra-se
pendente de reposta por parte do Uruguai”,
diz.
Assim, as autoridades brasileiras precisam aguardar a resposta do país vizinho para
retomar os processos paralisados e julgar Arcanjo pelas acusações. O órgão do governo
federal é o responsável por emitir e receber
pedidos de extradições no Brasil.

Arcanjo recebe dinheiro de volta e continua de tornozeleira

N

esta última semana, João Arcanjo Ribeiro também teve pedidos
concedidos. Ele foi absolvido por
lavagem de dinheiro e evasão de
divisas (emissão de dinheiro para o exterior
sem a declaração à Receita Federal). As decisões saíram da 5ª Vara Federal de Cuiabá.
Mais especificamente, quem deu a absolvição foi o juiz federal João Moreira Pessoa
de Azambuja. O magistrado argumentou que
não existe prova suficiente de que Arcanjo tenha concorrido para o cometimento dos dois
crimes acima. Ele usou o Código de Processo
Penal para indicar a sentença.
Assim, Azambuja determinou que Arcanjo
fosse reembolsado em R$ 80 mil. O valor foi
pago pelo acusado a título de fiança para conseguir medidas mais brandas que a prisão,
como tornozeleira e comparecimento mensal
em juízo. A determinação foi dada em janeiro
deste ano e o montante, dividido e pago em
quatro parcelas.

O juiz federal também revogou as medidas
cautelares impostas a Arcanjo. Contudo, isto não
significa que o monitoramento eletrônico será
imediatamente retirado dele, já que a Justiça
Estadual também possui uma determinação
nesse sentido.
O juiz Geraldo Fidelis, que cuida do processo de execução de pena de Arcanjo na Vara de
Execuções Penais da instância estadual, disse
que qualquer condenado que estiver em regime semiaberto vai cumprir a pena por meio da
tornozeleira eletrônica.
“Outras condenações, no caso, podem vir
como extensão. E o semiaberto é monitorado
por meio eletrônico. E não há meios de cumprir
sem a tornozeleira eletrônica em Mato Grosso”,
disse o magistrado.
Os advogados têm até esta semana para
indicar uma conta bancária para que Arcanjo
seja restituído financeiramente pelo pagamento
da fiança.
Arcanjo e seu genro Giovani Zen também

foram acusados a ter voltado a comandar postos
do jogo do bicho. Um denunciador anônimo teria
protocolado documentos no Fórum de Cuiabá
nas tardes dos dias 26 e 27 de junho e 17 de
julho. Entretanto, ao assinar os papéis, o sujeito
teria escrito o próprio nome de forma ilegível.
Por causa dessas acusações, Arcanjo teve
que se justificar perante o juiz Geraldo Fidelis.
Além disso, ele também tinha que explicar o
porquê de seu nome e de sua esposa aparecem
em uma lista do jogo de bicho encontrada por
agentes policiais. A audiência aconteceu no dia
2 de agosto.
Nela, o advogado Zair Arbid falou por seu
cliente. A defesa negou que Arcanjo tenha
voltado a praticar crimes. Na ocasião, o jurista
questionou a acusação e disse que ele não seria
“estúpido” de cometer tais ilícitos novamente.
Em entrevista exclusiva concedida ao Circuito Mato Grosso, Giovani Zen disse que ainda
está sem entender os motivos levaram a pessoa
fazer a denúncia anônima e que aguarda o Poder

Judiciário esclarecer as acusações.
“Estamos aguardando a própria Justiça
mesmo para avaliar. [Denúncia] anônima,
você sabe que não tem validade nenhuma
para a justiça, não é? Então, para nós, da
mesma forma que a Justiça está investigando,
nós fomos pegos de surpresa”, questiona.
O advogado Zair Arbid pediu ainda para
identificar o autor da denúncia, pois é de seu
“interesse esclarecer tudo que se refere aos
ventos”. O Ministério Público não fez objeções
e também endossou o pedido. Assim, Fidelis
pediu à diretoria do Fórum para compartilhar
imagens do circuito interno de segurança e
identificar a pessoa que protocolou os três
documentos.
Se a pessoa for identificada, ela será
intimada a esclarecer as acusações no dia
13 de setembro. Alberto, Arcanjo e seu advogado também deverão estar presentes na
ocasião. A previsão é que a audiência comece
às 14h45.

Defesa afirma que Arcanjo será usado nas eleições 2018

Z

air Arbid fez declarações polêmicas
esta semana sobre a relação do
atual governador, Pedro Taques,
com seu cliente. Segundo Zair, Taques, que foi um dos responsáveis
pela prisão de Arcanjo, pois à época era
procurador da República, fez um intenso
uso político do fato.
“Eu sempre achei o seguinte e a cada
dia que passa se confirma isso. Eu sempre
assisti de parte do governador Pedro Taques

que Arcanjo preso ainda era mais forte do ele
[Taques]. Porque ele nunca teve uma bandeira
própria para mostrar, mesmo sendo na época
procurador da República. Taques, quando queria se apresentar, ele se apresentava como o
algoz, como o justiceiro de João Arcanjo Ribeiro. Então Arcanjo sempre foi um homem muito
mais forte que Pedro Taques”, afirmou Zaid em
entrevista nesta quarta-feira (15).
Zaid Arbid aposta que a imagem de seu
cliente será usada novamente. “Ele sempre foi

mote, o porto seguro da campanha de Pedro
Taques. Não me surpreende se hoje ele, Pedro
Taques está em declive eleitoralmente, vá
se apegar de novo à figura de João Arcanjo
Ribeiro para lhe dar forças. Eu tenho quase
certeza que ele será usado novamente para
sustentar e dar força à campanha de Pedro
Taques”, disse.
Segundo o advogado, João Arcanjo está
preparado para ver sua imagem aparecer
em denúncias eleitorais. “Todas as vezes que

foi usado, João Arcanjo Ribeiro estava
longe daqui. Seja no Uruguai ou quando
ele estava preso. Hoje ele deve sentir
incômodo se alguém usar a sua imagem.
Porque ele está perto da família e ninguém vai querer ver isso. Mas o Arcanjo
é bem consciente e bem verdadeiro, e
essas coisas não vão alterar o emocional
dele. Ele vai entender que pessoas fracas
estarão usando a imagem dele para se
fortalecer”, sintetizou.
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SEM CHUVA DO CAJU

Temperatura alta e tempo seco preocupam
A umidade relativa do ar na terça-feira (14) chegou ao nível crítico de 12%, gerando alerta à população

Arquivo CMT

Da Redação

O

período de estiagem na capital
de Mato Grosso já preocupa as
autoridades locais, que emitiram um boletim alertando para
níveis críticos da umidade relativa do ar, que chegou a 12%
nesta terça-feira (14) e hoje se manteve em
48% até às 11h. Sem previsão da típica “chuva do caju”, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nos próximos cinco dias,
as temperaturas permanecem altas e o tempo
seco em Cuiabá.
Conforme o diretor de Proteção e Defesa Civil do município, o coronel do Corpo
de Bombeiros Paulo Wolkmer, a chegada de
rajadas de ventos do sul do país melhoraram
a sensação de conforto para a população, porém o fenômeno deve durar no máximo até
sexta-feira (17). “Em relação à chuva do caju,
ela acontece por causa do fenômeno dos ‘rios
voadores’ na Amazônia, que tem sofrido interferências negativas por causa do avanço do
desmatamento e diminuído ou demorado mais
para chegar à nossa região”.
A expectativa é de que agosto seja o auge
do período mais seco do ano, portanto, essas
condições devem se prolongar até primeira
metade de setembro. Em 2015 e 2016, a estiagem permaneceu inclusive no mês de outubro
na região da Baixada Cuiabana. “Esperamos
as primeiras chuvas realmente para setembro,
já que as precipitações pluviométricas em
agosto têm mais um efeito psicológico que
prático, porque geralmente são rápidas, insipientes e não conseguem amenizar o quadro
crítico”.
Mesmo com a pequena melhora na sensação térmica, as máximas para Cuiabá já atin-

giram entre 39º e 40º Celsius no início desta
semana, e a umidade relativa baixa desperta
atenção. “Em caso de a umidade reduzir para
12%, como aconteceu ontem, a população
deve adotar algumas medidas para se proteger, entre elas, a suspensão da prática de atividades físicas entre 10h e 16h. A recomendação
vale para escolas mesmo onde a quadra seja
coberta”, afirma o diretor da Defesa Civil.

Saúde em risco

A clínica geral da Policlínica do Verdão
Bruna Patrocínio explica que houve aumento no número de atendimentos neste período.
Em julho, quase mil pessoas com sintomas de
problemas respiratórios precisaram de atendi-

mento com aerossol e 13,8 mil fizeram uso de
medicamentos. Em agosto, mais de 300 pessoas já passaram pela unidade para fazer aerossol e 3,6 mil precisaram de medicamento,
a maioria crianças e idosos.
É muito comum o surgimento dessas doenças que apresentam como sintomas irritação na garganta, quadro de alergias, ardência
nos olhos, tosse seca, episódios asmáticos e
mesmo resfriados. Para prevenir problemas
mais sérios, a médica orienta beber ao menos
2 litros de água por dia, priorizar alimentação
leve, com frutas, legumes e sucos.
Além disso, evitar exercícios no horário
mais quente do dia, utilizar roupas leves, utilizar umidificador ou bacias e toalhas com

água, principalmente no quarto, na hora de
dormir. Na exposição direta aos raios solares, é importante o uso de guarda-sol e protetor solar. As unidades escolares devem estar atentas para os sintomas e adotar medidas
preventivas.

Umidade relativa do ar
Acima de 30% - aceitável
Entre 21 e 30% - estado de atenção
Entre 12 e 20% - estado de alerta
Abaixo de 12% - estado de emergência
*Organização Mundial da Saúde (OMS)

JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE

MPE exclui hospitais particulares de ação
A auditoria do Tribunal de Contas do Estado apontou para discrepância em valores de determinadas ações, fato esclarecido no pedido de providências

A

recente decisão do Ministério Público Estadual de Mato Grosso
(MPE) de excluir os hospitais particulares de uma ação civil pública
proposta para evitar a judicialização na área da saúde demonstra
claramente que a questão passa pela ineficiência do Poder Público. A avaliação foi feita
pelo advogado Alex Cardoso, especializado em
Direito Médico, que atua em diversos procedimentos judiciais representando as unidades de
saúde. Para ele, as medidas pedidas pelo MPE
ao propor a ação podem reduzir o número de
demandas judiciais apresentadas por aqueles
que buscam atendimento.
A ação foi apresentada pelo promotor de
Justiça Célio Fúrio. Ele solicitou ao Poder Judiciário a determinação de um prazo de 30 dias
para que a Secretaria de Estado de Saúde (SES
-MT) promova a efetiva implantação e pleno
funcionamento da Câmara de Mediação e Conciliação. No mesmo prazo, deverá ser concebido um banco de preços em saúde, abrangendo
serviços e insumos hospitalares, médicos e de
órtese, prótese e materiais especiais, nos moldes do que já existe no Ministério da Saúde.
Na ação, Fúrio pediu, em caráter liminar,
o incremento em 50%, em até seis meses, da
possibilidade de contratação ou contratualização de serviços de saúde, além da imediata
criação de consultoria para acompanhamento
do processo de liquidação da despesa, mesmo
no âmbito judicial. Todos os pedidos do pro-

motor têm a intenção de acabar com a chamada
“farra das liminares”, relacionadas à judicialização da saúde. Alex Cardoso destaca que
em fase anterior à apresentação da ação, dois
hospitais particulares de Cuiabá também foram
investigados. No entanto, o promotor descartou
processar as unidades de saúde, após análise do
caso e oitiva de diversas pessoas. “Ao apresentar esta ação, o próprio promotor destacou que
há um ‘desinteresse’ do Estado de Mato Grosso
na solução das situações que levam à judicialização da saúde”, pontuou o advogado ao lembrar as constantes trocas no comando da SES
ocorridas nos últimos anos.
Entre os anos de 2014 e 2016, segundo
auditoria feita pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e usada pelo MPE ao apresentar a
ação, o Poder Público gastou mais de R$ 222
milhões com decisões judiciais voltadas à saúde. O advogado ressalta que o valor poderia ser
menor se houvesse a contratualização de serviços voltado para o atendimento de tais decisões. “Buscamos por diversas vezes este tipo
de negociação. Então, não há o que se falar em
responsabilização dos hospitais por esta despesa. As unidades privadas possuem uma tabela
de preços, feita com base nos custos que têm
com o pagamento dos profissionais, aquisição
de insumos, medicamentos e outros materiais
e que são repassados no preço cobrado, além
de existir a questão do livre mercado”, complementa Cardoso.
A auditoria do TCE apontou para discrepância em valores de determinadas ações,
fato que já foi esclarecido no pedido de providências, junto ao MPE e também à Corte de

reprodução

Da Redação

Contas, segundo Cardoso. “O mais importante
nesta auditoria do Tribunal de Contas é que há
uma série de irregularidades na abordagem destes casos por parte do Poder Público, como, por
exemplo, a comprovação de negativa do atendimento por via administrativa, por meio do
Sistema Único de Saúde (SUS), que justificaria
acionar o Judiciário”.
O processo é o mais novo capítulo do caso,
que se arrasta desde 2014 e foi iniciado depois
que os hospitais Santa Rosa e São Mateus ingressaram com um pedido de providências
junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT) para o recebimento de valores devidos
pelo Estado por conta do a tendimento a estes
pacientes.
Então presidente do TJ, o desembargador

Orlando de Almeida Perri suspeitou de fraudes,
superfaturamento e de captação de pacientes da
rede pública para a rede privada pelos dois hospitais. “Eu, como patrono das duas instituições,
fui duramente criticado por conta da defesa intransigente que fiz dos hospitais, mas agora as
coisas começam a ficar claras”, destaca Alex
Cardoso.
Diante da suspeita lançada por Perri, o
MPE optou pela abertura de uma investigação
que, ao final, concluiu pela inexistência de indícios de que os dois hospitais tenham cometido
as irregularidades levantadas pelo magistrado.
“Isso demonstra de forma clara onde está o
problema que gera um volume tão alto de demandas judiciais de cidadãos que buscam atendimentos na área da saúde”, sintetiza o jurista.
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CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL

Ministério Público investiga ex-BBB
Médico Marcos Harter ficou famoso após briga com namorada na tevê e viola Código de Defesa do Consumidor, diz MPE

O

candidato a deputado federal
em Mato Grosso, ex-BBB e
médico Marcos Harter (PSC)
está sob investigação de um
inquérito civil do Ministério
Público Estadual desde o dia
19 de julho. Foi nessa data que o promotor de
justiça Márcio Florestan resolveu abrir o procedimento via Terceira Promotoria Cível de
Sorriso (distante 400 quilômetros ao norte de
Cuiabá).
Junto com o ex-BBB também é investigada
a esteticista Francieli Minoso.
Marcos Harter ficou famoso em todo o país
primeiro porque protagonizou uma briga com
sua então namorada Emily Araújo, na chamada casa do Big Brother Brasil (acabou sendo
expulso por isso, inclusive) e depois por ter
voltado à tona de novo em meio a uma briga
em reality show, porém agora na cópia da Globo feita pela Record chamada A Fazenda.
Para o promotor, Harter e Minoso violam
o Código de Defesa do Consumidor e de Ética
do Conselho Federal de Medicina ao divulgar
fotos de pessoas e selfies com pacientes na mídia social Instagram de nome Nariz Perfeito e
do perfil no Facebook Cirurgia Plástica – Mato
Grosso enquanto atendem, além de postarem
fotos e vídeos de “antes e depois” de procedimentos cirúrgicos.
“A presente portaria instaura inquérito civil [para] apurar possível divulgação/propagação de publicidade médica em desacordo com
as normas de regência, para promoção das medidas judiciais e extrajudiciais eventualmente
necessárias”, diz trecho da denúncia pública.
Segundo escreveu o promotor na justificativa de abertura do inquérito, tanto o ex-BBB
e ex-A Fazenda quanto sua sócia esteticista
prometem resultado perfeito no procedimento, o que é ilegal pela legislação brasileira que
regulamenta cirurgias plásticas, assim como

também é vedada a divulgação de ofertas, planos, valores e formas de pagamento parceladas em cartões.
As proibições visam, conforme lembra a
legislação, impedir que pessoas sejam induzidas a passar por procedimentos cirúrgicos
perigosos e/ou invasivos sem a devida necessidade por parte do paciente. “Dentre os direitos básicos do consumidor estão a proteção
da vida, saúde e segurança contra os riscos
provocados por práticas no fornecimento de
produtos e serviços considerados perigosos ou
nocivos, garantindo ao consumidor a reparação dos danos sofridos devido ao ato doloso
ou culposo do fornecedor”, escreve.
O promotor solicitou que uma cópia do do-

cumento também seja encaminhada ao Conselho Regional de Medicina (CRM), além da
instauração de procedimento administrativo
pelo CRM para apurar toda e qualquer irregularidade ou infringência à lei.

Sempre encrencado

A participação do médico sorrisense na
edição de 2017 da versão brasileira do reality
show holandês Big Brother terminou depois
de ele ser acusado de agredir verbalmente Emilly Araújo, então namorada dele, que
acabou por ganhar o R$ 1 milhão do prêmio
máximo. Meses depois, foi chamado para
participar do programa da Record, voltado a
subcelebridades. Conseguiu chegar à final e

acabou como vice.
Toda publicidade, especialmente de procedimentos médicos, deve ser feita de maneira
“escorreita e honesta, segundo os requisitos
legais, devendo apresentar-se verdadeira, preservando os valores éticos de nossa sociedade,
não induzindo o consumidor a situações que
lhe prejudiquem, devendo fundar-se em dados
fáticos, técnicos e científicos que comprovem
a informação veiculada, para conhecimento
dos interessados e eventual demonstração de
sua veracidade”, segundo está escrito no pedido de inquérito do MP.
Marcos Harter e Francieli Minoso têm 15
dias, disse o promotor, para se defender do inquérito por escrito.

REPRODUÇÃO

Por Rodivaldo Ribeiro

TENENTE-CORONEL JOEL OUTOS MATOS

DE VOLTA AO SENADO

MP denuncia oficial por Medeiros retoma mandato
com liminar do TSE
assédio sexual
Casado, pai de cinco filhos, policial militar já foi comandante regional Senador convocou entrevista coletiva para divulgar a notícia de
no interior e tentava seviciar subordinadas pelo WhatsApp
restituição do próprio mandato

Outro lado
Procurada, a comunicação da Polícia Militar deixou claro que a denúncia do Ministério
Público é pautada nos inquéritos instaurados,
conduzidos e encaminhados pela Corregedoria da Polícia Militar. “Diante das apurações e
apresentações dos inquéritos, a Corregedoria
da PM decidiu pela instauração do Conselho
de Justificação, dando abertura ao pedido de
processo demissório do oficial ao governo”,
consta na nota enviada ao Circuito Mato
Grosso.
A PM também informou que o tenente-coronel não está exercendo suas funções, pois
encontra-se tanto em férias quanto em gozo de
licença-prêmio.

REPRODUÇÃO

O

Ministério Público do Estado
ofereceu denúncia contra o tenente-coronel da Polícia Militar
Joel Outo Matos por crime de
concussão. O pedido de abertura de inquérito partiu da 11ª
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,.
Outo Matos é acusado de exigir vantagem
sexual indevida de policiais militares jovens,
do sexo feminino, pressionando-as à prática
de relações sexuais na época em que estava à
frente do 10º Comando Regional de Vila Rica
(cidade distante 1.273 quilômetros ao norte da
capital).
Na denúncia assinada pelo promotor de
Justiça Allan Sidney do Ó Souza, foram apresentadas declarações de três vítimas. O MPE
suspeita, no entanto, que mais mulheres tenham sido assediadas pelo tenente-coronel.
“Embora não se possa afirmar a exata
quantidade de vezes que tais condutas delitivas foram praticadas pelo denunciado, é indiscutível que foram múltiplas, motivo pelo qual
deve ser reconhecido o instituto previsto no
artigo 80 do Código Penal Militar”, ressaltou
o promotor de Justiça.
Segundo ele, os fatos apontados na de-

núncia ocorreram no ano de 2016. Além de
depoimentos, foram anexadas ao processo
mensagens enviadas pelo acusado às vítimas
via WhatsApp. Em uma delas, por exemplo, o
denunciado diz coisas como “tudo estava desenhado para você ir presa, ser mandada embora, perder sua estabilidade financeira, essa
vida que você tem. Eu entrei na sua vida quer
você queria, quer não. Quero você”.
O tenente-coronel Outos Matos tem cinco
filhos – quatro meninas e um menino e mora
em Cuiabá.

REPRODUÇÃO

Por Rodivaldo Ribeiro

Por Reinaldo Fernandes

O

TSE (Tribunal Superior Eleitoral) devolveu o mandato ao senador José Medeiros (Podemos) em
decisão liminar nesta terça-feira
(14). O ministro Napoleão Nunes
Maia Filho decisão do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT)
que tinha cassado o mandato em 31 de julho.
O ministro acatou o argumento da defesa
que apontava contradição com a decisão do colegiado do TRE com a minirreforma eleitoral
de 2010. O acórdão da decisão de cassação de
mandato e protocolo de posse a Paulo Fiuza,
segundo suplente e terceiro colocado na linha
sucessiva de posse, foram publicados no mesmo
dia, sem prazo para a apresentação de recursos
de Medeiros.
O litígio que durou oito anos e que levou
cassação pelo TRE-MT, se deveu a suposta alteração de ata de confirmação de candidatura nas
eleições de 2010, quando Medeiros concorreu
como primeiro suplente do ex-procurador da
República, Pedro Taques (PSDB). A decisão foi
divergente (5 a 2).
O relator do caso foi Ulisses Rabaneda, em
um processo iniciado sob alegação de suposta
fraude na ata de definição da coligação Mato

Grosso Melhor Para Você, em julho de 2010.
Nela, constava Pedro Taques como cabeça de
chapa, o hoje deputado estadual Zeca Viana
(PDT) como primeiro suplente, e o empresário
sinopense Paulo Fiúza como segundo suplente.
Em agosto do mesmo ano, Viana declinou
para concorrer a deputado estadual. Fiuza afirmava que ele é quem deveria ter sido promovido
à primeira suplência, e não o então policial rodoviário federal José Medeiros, já então segundo
suplente. O candidato do Partido dos Trabalhadores, Carlos Abicalil, derrotado por Pedro Taques na eleição, foi quem pediu ao TRE a impugnação da candidatura do atual governador e
de seus suplentes.
Como Taques saiu em 2014 para disputar o
governo do Estado, José Medeiros assumiu a
vaga sob litígio já no começo de 2015. Ele buscava a reeleição neste 2018.
Parecer do MP foi acompanhado
O pleno do TRE acompanhou de forma unânime o parecer da perícia técnica realizada a pedido dos membros do Ministério Público Eleitoral nas duas atas de registro das candidaturas
de Taques, Medeiros e Fiuza ao Senado. Para o
MP e depois os juízes do TRE, a Polícia Federal constatou rasuras e divergência de grafia nas
atas.

CIRCUITOMATOGROSSO - CUIABÁ, 16 A 22 DE AGOSTO DE 2018

25ª BIENAL DE SÃO PAULO

Números, sonhos e verdades
Título mais vendido foi Mensageira da Sorte, de Fernanda Nia, primeira autora nacional do selo Plataforma 21

Por Rodivaldo Ribeiro

A

25ª Bienal Internacional do
Livro de São Paulo terminou
no último domingo (12). Foram 663 mil pessoas circulando pelos corredores (tornados ruas)
do Pavilhão de Exposições do Anhembi.
Segundo a Câmara Brasileira do Livro
(CBL), o público final ficou abaixo da expectativa, de 700 mil pessoas.
Economicamente, entretanto, o saldo
foi positivo: ao gastar R$ 161,57 em média, o público gastou 33% mais do que na
edição anterior, de 2016. O índice de satisfação também é alto, impressionantes
97%, com 98% destes a afirmar que voltarão na próxima edição.
Fora da frieza desses números, eu era
um dos 291 autores de todo o país escalados para lançar livros no lugar. É um
privilégio não só intelectual, mas também
financeiro. Quem não tem editora (e estande, por consequência) até pode lançar
seu trabalho lá, mas deve amargar uma
taxa entre R$ 500 e R$ 900 para fazê-lo
como “autor independente”, em um dos
estandes que prestam o serviço.
Por sorte, a editora que lançou meu
livro e me levou até lá, a Chiado Books,
disponibilizou uma mesa, cadeira, água,
caneta e uma hora no estande deles, ao
lado da colega Luísa Morais. Conversamos timidamente e logo voltamos cada
um pra sua mesa, à espera de que os vários leitores (multidões deles, em sua
grande e absoluta maioria muito jovens)
que passavam por todos os lados parassem e se interessem pelo que tínhamos a
oferecer naquele mar de títulos, editoras,
estandes, publicações, atrações culturais.
Como cheguei com incríveis 20 minutos de adiantamento, pude conhecer
dois outros colegas que faziam seus próprios lançamentos no horário anterior.
Enquanto Suzana Rodrigues, uma educa-

dora do interior de Minas que escreveu um
livro sobre o envolvimento de seu filho, Pedro, com caminhões e era só sorrisos para
toda aquela situação nova, inclusive na interação com outros escritores, outro colega de
lançamento e editora, Guilherme Bianchini,
parecia algo constrangido com a baixa procura ao seu Diário de um Detetive.
“Eu não sei muito bem os passos a tomar,
nem como fazer divulgação e obter contatos”, me confessa, meio que a se desculpar
pelo fato de ninguém, nos 20 minutos em
que estive por perto, ter pedido autógrafo
em um de seus livros. É o tipo de problema
que não precisam enfrentar as celebridades
que lançam livros, sejam eles escritores ou
não.
Gente como os atores Lázaro Ramos, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, todos
lançando livros por lá, ou a budista Monja
Coen.
Talvez o ideal almejado por ele estivesse
próximo dos autores de quadrinhos Mauricio de Sousa e Ziraldo, cujas esperadas multidões precediam o lançamento de um livro
conjunto entre os dois.
A essa altura, eu já começo a pensar no
tanto que meu time e dos desconhecidos citados estão em desvantagem. “Se só o Mauricio ou o Ziraldo sozinhos já arrastam mul-

tidões, imagine os
dois juntos?”, mas a
verdade é que faria
pouca ou nenhuma diferença para
conseguirmos lotar
nosso estande, ainda que de uma editora internacional,
naqueles dias.
Havia
nomes
muito mais pesados, porque muito
mais próximos do
público ali presente, composto em
pelo menos 85% de adolescentes e pré-adolescentes: gente como a autora do best-seller Barraca do Beijo (não, eu nunca ouvira
falar do título até então), Beth Reekles, que
já vendeu 19 milhões de acessos no Wattpad, recebeu 40 mil comentários no mesmo lugar, ganhou o Prêmio Watty de Ficção
Adolescente Mais Popular, conseguiu ver

seus escritos virarem filme.
Reekles tem 23 anos e uma legião de fãs
mundo afora. Dava gosto ver a comoção do
público atrás dela, assim como o barulho
que faziam para receber a assinatura no livro de uma outra celebridade, desta vez, um
youtuber. Próximo do fim de meu período,
um até então amigo chega esbaforido, quer
autógrafo no livro. Alega cervejas já pagas
pra mim, não quer pagar o livro. Explico que
os exemplares ali são de propriedade exclusiva da editora. Ele cede, enfim faço uma dedicatória. Termina meu primeiro lançamento na maior cidade do meu país.

Reclamar o que?

Após as sempre esperadas longas caminhadas por São Paulo, um ou outro desencontro antes de decidir se era melhor ir de
trem, metrô ou 99Pop, a grande verdade é
que tive que respirar fundo quando saí da

fila de acesso comum e entrei na de “expositores, imprensa e autores” e vi, enfim, que aquilo era nada além de mais
um dia de trabalho.
Entre a constatação e o aceitar o ato
havia, no entanto, uma sutil diferença:
eu não estava ali para entrevistar ninguém, nem para testar um carro novo
a ser lançado ou presenciar exposição
de relíquias da Antiguidade ou mesmo
para conhecer obras de arte de outros
artistas. Aquele era o trabalho que eu
buscara desde a adolescência.
Desde pelo menos quando, certa vez,
então com 14 anos, vi uma entrevista no
extinto caderno ‘Mais’, do jornal Folha
de S.Paulo, da qual nunca vou esquecer.
Nela, alguém falava sobre J.D. Salinger
e dava detalhes quanto à sua aversão a
participar das coisas afeitas e obrigatórias à careira literária, dentre as quais,
feiras e noites de autógrafos nos lançamentos dos próprios livros.
Por aquele tempo, apesar das redações consideradas ruins por meus professores de língua portuguesa à época
(acusavam-me de ou ter copiado meus
textos de algum lugar e portanto ter
roubado no jogo ou de “não fazer sentido” nada do que eu escrevia), já sonhava
em vivenciar tudo aquilo e, quem sabe,
dado meu gosto pelo isolamento, também reclamar, maldizer, fazer um ar blasé e um certo hábito de desdém, como é
de hábito entre certos grandes escritores de minha preferência.
Mas não dá. Não consigo fazer isso
aqui. Naquela sexta-feira, dia 10 de
agosto de 2018, eu não queria estar em
nenhum outro lugar do mundo. Na verdade, queria mesmo era poder ter permanecido ali com o mais de mim que
escapou no meio de todo o fascínio de
saber: naqueles 60 minutos, eu era o
único entre todos os de minha aldeia
num evento realizado há nada menos
que 50 anos. E isso dá uma alegria lascada de boa.

Bienal em números
- R$ 32 milhões investidos (estimativa)
- 663 mil visitantes
- 75 mil m² de área ocupada
- 197 expositores
- 14 espaços culturais
- 1.500 horas de programação
- 291 autores nacionais
- 22 autores internacionais
- 100 mil alunos e 15 mil escolas
agendadas
- R$ 161,57 foi o gasto médio por
pessoa na Bienal
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KARATÊ SHOTOKAN

Atletas buscam patrocínio para Mundial
Foram 31 os alunos convocados para a Seleção Brasileira, mas falta de recursos financeiros cria incerteza de participação
Por José Lucas Salvani

T

rinta e um alunos do grupo cuiabano de karatê
Shotokan foram convocados para compor a Seleção Brasileira de Karatê
para o 2018 World Traditional Karate-Do Championship, ou Campeonato Mundial de Karate-do Tradicional
2018, em tradução livre. O evento
acontece no fim de outubro, porém,
apesar da vontade de participar do
Mundial, muitos atletas podem não
tirar os pés de Cuiabá, por conta da
falta patrocínio. Os custos para levar
os atletas ao Canadá, onde ocorre o
campeonato, é o principal empecilho.
O sensei e fundador da Academia

Shotokan, José Humberto, acredita que não conseguirá levar todos os
31 convocados que variam de 9 a 31
anos. O impedimento, na verdade, não
é uma grande novidade para os alunos. Em outros campeonatos, alguns alunos acabam
ficando de fora pela falta
de recursos e a seleção de
quem de fato vai participar é feita a partir de critérios como pontualidade e
disciplina.
As participações em
campeonatos mundiais já
estão enraizadas na história da Academia Shotokan. Desde 1992 o grupo é convocado para
o Mundial, participando também de
Pan-Americanos. Em 92, inclusive,

foi justamente no Canadá onde aconteceu o primeiro campeonato mundial
em que o Shotokan participou.
Não somente as participações
como também os empecilhos são enraizados. José conta que
já chegou a vender o carro
de sua esposa para conseguir o dinheiro necessário
para participação em um
campeonato mundial. Os
problemas
resumem-se
ao financeiro e no campeonato deste ano não seria
diferente.
A Academia Shotokan
consegue, de tempos em tempos, parcerias ou patrocínios para manter a
instituição viva. O Shotokan é um dos
beneficiários do Criança Esperança,
mas a parceria firmada através de um
edital só começa a valer em 2019 e
não beneficia a todos os alunos. Eles
tentam driblar a falta de recursos com
a realização de rifas, mas não é o suficiente para levá-los a um Mundial, por
exemplo.
Aos que queiram patrocinar a ida
dos alunos ao Campeonato Mundial
de Karate-do Tradicional 2018, José
Humberto explica que basta entrar
em contato direto com a Academia
Shotokan, pelo número 65 33211140,
ou ligar para ele pessoalmente para
que possa explicar detalhadamente
sobre como ajudar, pelo número 65
984637961.
Outra forma mais simplória de
ajudar é com a contribuição através
da doação de quimonos, podendo ser
até mesmo usados, já que em algumas
comunidades onde o Shotokan realiza
suas aulas sequer há o recurso para a
compra da roupa tradicional. Também
há a “adoção” de atletas, podendo ge-

rar recursos para ele.
Apesar da incerteza de participação na competição deste ano, José
conta que é gratificante ver seus alunos chegarem ao Mundial. “Você tem
31 atletas convocados para um Mundial. Qual técnico de qual modalidade consegue isso? Se você fizer um
comparativo, você acaba polindo o
próprio ego; isso a gente não pode fazer. A gente com muita humildade vê
que está no caminho certo, acertando
naquilo que estamos ensinando. (...) É
emocionante, é gratificante. Eu posso dizer que o ápice de um técnico é
ver o seu aluno em um campeonato”,
conta.
Dentre os 31 convocados para a
Seleção Brasileira de Karatê, está o
pequeno Theo Nonato, de 9 anos. Foi
há cinco anos quando ele conheceu o
esporte através de um tio e confessa
que acreditou que não iria curtir tanto
o karatê no começo, mas hoje já está
na faixa roxa, faltando apenas duas
faixas para chegar à preta, mas ele
mesmo alerta que ainda há as outras
fases dentro da faixa.
Theo fez um trato com sua mãe,
combinando com ela que treinará o
karatê até os seus 16 anos, quando
ele atinge a idade mínima para a faixa
preta. O karatê não é a primeira arte
marcial que o jovem Theo pratica, já
tendo contato com o judô, mas a paixão veio mesmo com a luta influenciada por técnicas chinesas, lhe rendendo até mesmo inúmeras medalhas.
O jovem Theo carrega suas 13 medalhas com orgulho. O feito é de se
admirar, visto que as medalhas foram
conquistadas em um pequeno período
de tempo: três anos. O incentivo inicial para as competições veio de sua
professora, e até então Theo já partici-

pou de campeonatos de âmbito municipal, estadual e nacional, abocanhando ouro, prata e bronze.
Este é o primeiro campeonato de
nível mundial para o qual Theo é convocado. Sua mãe, a administradora de
empresas Lucíola Gonçalves Nonato,
não esconde o orgulho que sente de
seu filho. “É mais que um orgulho. É
muito gratificante porque hoje a gente vê uma geração em que as crianças têm dificuldades com esporte; e
depende muito dos pais incentivar.
Quando ele entrou, eu fiz umas quatro
aulas experimentais com ele para ter
certeza de que ele realmente iria gostar”, explica a mãe que criou até mesmo uma arrecadação online (http://
vaka.me/b922zp) para ver se consegue levar o filho.
José Humberto acredita que o
principal ponto que deve ser admirado na participação de um campeonato deste porte é a evolução do atleta.
“Quando a gente vê a evolução, vê o
crescimento e o resultado, principalmente educacional em crianças, é fantástico. Você vê que eles conseguiram
superar grandes obstáculos. Participar
de competições não tem a finalidade
de ganhar do outro. A competição de
caratê é para ganhar dele mesmo: o
medo, ansiedade, vergonha, o nosso
ego de não querer perder”.

Em rede nacional

Beneficiário do Criança Esperança, o Shotokan se apresenta neste sábado (18) durante a mais nova
edição do programa para arrecadar
mais fundos para os projetos sociais.
Camila Pitanga, Fernanda Gentil, Leandra Leal, Dira Paes, Lázaro Ramos,
Flávio Canto e Jonathan Azevedo comandam o evento deste ano.
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CÃES HERÓIS

Melhor amigo do homem e da segurança
Por Jefferson Oliveira

H

á milhares de anos é considerado o melhor amigo do homem,
mas também pela grande capacidade de olfato e esperteza
esses pequenos animais têm
sido usados em batalhas já nas
guerras entre persas e gregos, e foram fundamentais na Segunda Guerra Mundial, realizando diversas funções como mensageiros,
combatentes, cargueiros (munições, alimentos
ou medicamentos), puxadores de pequenos

veículos, vigilância e guarda, portadores de
bombas, rastreadores, mascotes de unidades
militares.
Já na atualidade, as polícias Militar, Federal, Civil e Corpo de Bombeiros têm utilizado
os animais para rastrear drogas, buscar desaparecidos, identificar bombas, entre outros.
De acordo com especialistas, um ser humano

possui 5 milhões de células olfativas enquanto
os cães possuem em média 200 milhões. Um
cachorro pode discernir um odor específico
mesmo quando existem dezenas de outros
cheiros ao redor.
Durante a Segunda Guerra, o relato mais
chocante era que cães conhecidos como
“Hundminen” ou “cães-minas” ficavam semanas sem comer e, depois disso, encontravam
alimentos embaixo dos tanques de guerra;
após se “adaptarem” ao caminho, eram colocados explosivos presos em seus corpos para
explodir tanques adversários, porém a utilidade deles hoje em dia é para o bem da
população e apoio às forças de segurança.
Em Mato Grosso todas as principais
unidade de segurança dispõem de cães
para auxiliar nos serviços. A Polícia Civil realizou no ano de 2011 o 1º Curso de
Adestramento de Cães de Faro de Drogas,
promovido pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), em parceria
com a Companhia de Policiamento com
Cães de Florianópolis, que foi ministrado por cinco instrutores da Polícia Militar
catarinense.
O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) possui em sua unidade um grupamento especializado em operação com cães,
e os sete animais (dois labradores, um pastor
holandês e quatro pastores belgas de Malinois), foram adquiridos pela unidade no ano
de 2013 e passaram por treinamento.

Cães na Polícia Militar

O

s cães, para ingressar no Batalhão
de Operações Policiais Especiais
da Polícia Militar (Bope), passam
por uma avaliação desde o seu
nascimento. Com o passar do tempo, alguns
animais acabam sendo descartados por não
se adaptarem à rotina militar pesada. Outros
acabam descartados por conta do porte físico
e por falta de agilidade.
Sete policiais militares atuam no adestramento canino no batalhão. Os policiais que
atuam com os animais têm um vínculo de parceria e confiança com os cães para que quando
forem solicitadas as ações possam atuar com
maestria na missão ordenada.
Os cães têm sido utilizados com maior frequência nos últimos anos. Entre as principais
ações estão o farejo a bombas e dinamite,
principalmente quando os artefatos passaram
a ser utilizados com frequência nos roubos
e furtos a bancos na capital e no interior de
Mato Grosso. Os animais treinados conseguem
identificar com facilidade o artefato auxiliando
o trabalho da “equipe explosivista” do Bope.
O Grupo Especial de Segurança de Fronteira
(Gefron) conta com três frentes na atuação canina: faro de drogas, busca, resgate
e captura e abordagens de guarda.
Os cães farejadores são os mais
empregados nas ações policiais,
por isso, há sete animais no canil.
De acordo com a investigadora
do Gefron Vanessa Miranda de Paula, que atua no CanilFron, a rotina
de estímulo aos cães é diária e tem
gerado excelentes resultados, “os
treinamentos são diários, utilizamos brinquedos para estimular o

A

Os animais desempenham as funções de
busca e salvamento em região de mata, faro
para explosivos, entorpecentes e localização
de armamentos. Os cachorros passam por um
rígido treinamento diário para estarem preparados para as diversas situações que podem
acontecer. O treinamento dura dois anos, até
o cão estar apto a desempenhar as funções do
batalhão.
No Corpo de Bombeiros existe a cadela
Sharon que atua no resgate e salvamento de
vítimas. O animal, que é da raça labrador, tem
5 anos e é a única com o Certificado Nacional
de Busca, Resgate e Salvamento, ganho em
uma competição nacional de bombeiros.
Na região de fronteira, em novembro de
2013, foi implantado no Grupo Especial de

Fronteira (Gefron), o CanilFron que conta
com 11 animais que auxiliam os policiais nos
750 quilômetros de fronteira seca, de um total
de 983 quilômetros de fronteira com a Bolívia.
Os cães são adestrados para farejar substâncias entorpecentes, busca e resgate de pessoas
desaparecidas e vítimas de afogamento, guarda e proteção e busca e captura de criminosos.
Na Polícia Federal (PF) a cadela Kyra, que
atuava na fiscalização de combate ao narcotráfico, se aposentou na semana passada, porém
deixou herdeiros para ocupar a sua vaga. Em
sua última atuação à frente da PF, Kyra participou da ação que resultou na prisão de uma
mulher que transportava três tabletes de cloridrato de cocaína de Cuiabá para o município
de Mineiros (GO).

Sharon, orgulho de MT
cão. Metade dos treinamentos é para preparo
físico e outra parte para as especificidades da
modalidade em que são empregados”, diz ela.
Assim como o policial se prepara para uma
operação, o cão também passa por todo um
processo para evitar o estresse do animal.
“Antes de sair do canil, fazemos a soltura do
animal para que faça todas as necessidades
fisiológicas. No deslocamento precisamos tomar
cuidado com a temperatura, com o sol, para
não superaquecê-los. É preciso levar água, alimentação e o material que será usado, coleira,
guia longa, guia curta. Tudo isso tem de ser
acompanhado, para que possamos executar o
trabalho”, explicou a investigadora.
Para o 2º sargento da Polícia da Militar Moracir da Silva Figueiredo, coordenador do Canil
de Fronteira, trabalhar com cães é uma terapia.
“Essa integração que há entre o cão, o policial
civil, militar e bombeiro, acontece de forma
mais tranquila, devido a esse companheirismo
dos cães”, disse.
Os animais na fronteira já participaram de
diversas ações do Gefron e conseguiram contribuir na apreensão de mais de uma tonelada
de drogas.

A

cadela Sharon iniciou sua vida
militar no ano de 2012, adestrada
pelo capitão BM Rafael Marcondes.
O militar adquiriu a labradora ainda
filhote e iniciou o treinamento de
Sharon depois de participar de um curso com
bombeiros de Santa Catarina.
A cadela foi adestrada por ele, e após a
conclusão dos ensinamentos, o militar assinou
um termo de doação de Sharon para o Estado,
para que enfim ela fosse integrada à equipe.
No ano de 2015, depois de conquistar
o Certificado Nacional de Busca, Resgate e
Salvamento, Sharon trouxe para Mato Grosso
a certificação internacional de cão de resgate.

Ela superou oito cães do Corpo de Bombeiros de
Mato Grosso, Paraná, e ainda outro da Província
de Mendoza, na Argentina.
Para trazer o prêmio para Mato Grosso, a
labradora teve que mostrar que está apta para
atuar tanto em área urbana quanto rural. Em
uma área de vegetação nativa, Sharon teve que
localizar duas vítimas em 15 minutos. De um
total de 200 pontos, ela marcou 195.
Em agosto de 2017 a cadela encontrou um
idoso em Poconé (130 km da capital). Ele estava
sem voltar para casa há três dias e sofre do mal
de Alzheimer. Depois que o canil foi acionado e
a cadela chegou ao local, foi necessária apenas
uma hora de busca para encontrar a vítima.

Kyra se aposenta e deixa herdeiros

N

Ações sociais dos animais
lém de atuar no combate à criminalidade, os cães pertencentes ao
CanilFron também desenvolvem dois
projetos sociais, para aproximar a
população dos cachorros. Uma das ações desenvolvida pela unidade é o projeto Cãominhar
que tem o objetivo de auxiliar as instituições
que desenvolvem diferentes trabalhos junto
a pacientes com necessidades especiais. São
pessoas que necessitam de algumas atividades
para melhorar a capacidade motora, cognitiva
e o desenvolvimento psicossocial.
O CanilFron, em parceria com o Centro Especializado de Reabilitação II (CER II), iniciou,

LENINE MARTINS

Seja nas buscas a drogas e armas até salvamentos e resgate de desaparecidos, os cães são peças fundamentais na segurança pública

em junho, a inserção de cães nas intervenções
realizadas pelos profissionais de saúde desta
área junto a algumas crianças.
Os cães têm se mostrado excelente ferramenta de complementação aos tratamentos já
realizados pela instituição de saúde. O tenente-coronel PM José Nildo disse que, além do
trabalho ostensivo e repressivo, o Gefron foi
criado para auxiliar a todos que necessitam de
sua contribuição também em demandas sociais.
“Os policiais são pertencentes à sociedade e
para ela trabalham como servidores públicos.
Além de trabalharmos no cuidado com uma
segurança pública de qualidade, cuidamos
dos nossos cidadãos para que tenham
condições de vida mais dignas”.
O outro projeto lançado pelo grupo
é o Gefron em Minha Comunidade, na
Escola Estadual 12 de Outubro, no Assentamento Boa Esperança, em Cáceres. São
realizadas palestras, atividades recreativas e apresentações com cães do Canil
Integrado de Fronteira. A estimativa é
que a iniciativa alcance, a princípio, aproximadamente 2 mil alunos de diversas
escolas da região.

a tarde do dia 6 de agosto, Kyra deu
suas últimas farejadas como policial
federal. Após identificar drogas que
uma mulher transportava em um
ônibus de viagem, a fiscalização derradeira
de Kyra coroou uma carreira de êxitos na PF,
em especial o ano de 2017, em que esteve
presente em ações repressivas que permitiram
a interceptação de aproximadamente duas toneladas de drogas. Missão cumprida, a cadela,
aos 8 anos, agora “pendura o focinho” e parte
para a tão merecida aposentadoria.
Mesmo encerrando a carreira, Kyra deixará
herdeiros que serão utilizados no combate à
criminalidade. A cadela deixa para a Polícia
Federal não só um histórico de tarefas bemsucedidas ao longo de suas jornadas policiais
como a presenteia com valiosos herdeiros que
continuarão a contribuir no combate ao tráfico
de drogas no país: os cinco filhotes, frutos do

cruzamento com Harley, outro cão farejador.
A ninhada faz parte do programa de reprodução de cães do Serviço de Canil Central
(Secan-PF), em Brasília (DF), no qual os filhotes
recebem o treinamento de obediência e introdução de odores, antes de serem enviados às
unidades aonde efetivamente trabalharão. A
Delegacia da Polícia Federal em Rondonópolis
será uma das unidades agraciadas, recebendo
a partir do dia 17 a cadela Dea, que perpetuará
o legado dos pais em ações policiais em Mato
Grosso.
Enquanto isso, Kyra usufruirá a aposentadoria em um sítio em Rondonópolis, onde uma
veterinária será a sua nova guardiã. O ambiente
agitado das cidades, rodoviárias, aeroportos e
rodovias foi trocado pela calmaria da vida no
campo. A farejadora agora irá descansar e curtir
a natureza, prometendo deixar por onde passou
muita saudade.
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CHAPADA DOS GUIMARÃES

MPE firma TAC com construtora

No TAC ficou ajustado que a empresa terá que plantar espécies nativas nas áreas verdes, conforme projeto paisagístico no prazo de 30 dias
SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS

Cláusula de débito automático de
cartão de aposentados é mantida
Por CNJ

APRESENTA:

Por MPMT

O

Ministério Público do Estado
de Mato Grosso firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Gerencial
Construtora e Administradora
– Ltda, a qual terá que pagar
R$ 45 mil, como medida compensatória, pelos
danos ambientais causados pela obra de expansão do empreendimento Condomínio Residencial Serras Azuis.
Diversas perícias realizadas pela Sema,
ICMBio e Centro de Apoio Operacional
(CAOP) do MPE, foram realizadas no local,
para verificar a dimensão do dano causado
pela ampliação do empreendimento. A última
perícia, realizada pelo CAOP, foi determinante
para a elaboração das obrigações contidas no
TAC.
No termo ficou estabelecido que a empresa pagará R$ 45 mil, divididos em 12 parcelas
iguais no valor de R$ 3.750,00, com vencimento todo dia 10 de cada mês, tendo início
no dia 10 de agosto de 2018.
Conforme o TAC, a construtora terá que
comprovar o acatamento das condicionantes
do licenciamento ambiental, uma vez que o

Relatório Técnico nº 597/2016 dispõe sobre as
irregularidades encontradas nas licenças apresentadas, no prazo de 90 dias a contar da assinatura do TAC.
A empresa deverá ainda apresentar os projetos executados com relação às instalações
sanitárias do condomínio, os locais adequados
para a instalação de caixas de gordura e tratamento de esgoto, bem como a exata definição
do destino de efluentes líquidos após a desinfecção e a exposição dos locais para acondicionamento dos resíduos sólidos até a coleta
da Prefeitura Municipal, no prazo de 90 dias.
Ficou acordado no termo que a construtora
terá que desenvolver estudo de lançamento de
efluentes por infiltração, bem como análise de
curso d´água, no prazo de 90 dias a contar da
assinatura do TAC, ou até o dia 31 de março
de 2019 no caso de ausência de curso d’água.
No TAC ficou ajustado que a empresa terá
que plantar espécies nativas nas áreas verdes,
conforme projeto paisagístico, no prazo de 30
dias. A Gerencial ficou obrigada também a dar
início à recomposição da vegetação nativa da
área de preservação permanente que protege a
nascente, situada abaixo do condomínio, conforme legislação vigente, no prazo de 120 dias.
“A compromissária se obriga a realizar o
mapeamento/estudo do impacto das águas pluviais na área de preservação permanente, apresentando-o até a data de 31 de março de 2019.
O TAC tem 10 cláusulas (Obrigações). Para
cada cláusula descumprida a empresa terá que
pagar multa diária no valor de R$ 500,00, a ser
destinado a critério do MPE”.

ARTIGO

Advocacia, pilar da democracia

O

11 de agosto, Dia da Advocacia, celebra a classe formada por 1,1 milhão
de brasileiras e brasileiros que temos
a chance de vivenciar, no dia a dia,
a realidade do país a partir de dois
pontos de vista.
Por um lado, lidamos profissionalmente
com injustiças e abusos praticados contra
nossos representados e temos nossa atividade
profissional criminalizada ou confundida com
a de nossos clientes.
Por outro, nossa vida privada é afetada
pelos mesmos problemas que chegam à sociedade, como desemprego, impostos abusivos e a
inexistência de serviços públicos de qualidade
na segurança, saúde e educação.
A crise de segurança pública tem castigado
violentamente as advogadas e os advogados.
Considerando apenas os casos com repercussão midiática em julho, foram 12 colegas
assassinados nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Alguns, inclusive, no ambiente
de trabalho.
Não é possível ainda saber se todas essas
mortes são relacionadas ao exercício da advocacia, como ocorreu no emblemático caso do
catarinense Roberto Caldart, assassinado por
policiais, em maio de 2016, quando tentava
defender seu cliente.
A Ordem dos Advogados do Brasil trabalhou
ostensivamente pela condenação dos culpados
e age do mesmo modo nos demais episódios. A
OAB também tem processado internamente e
punido os advogados que praticam faltas éticas
ou ilicitudes.
O mau exemplo dado por alguns integrantes
dos três Poderes incentiva as agressões contra
a advocacia.
Com frequência, por exemplo, autoridades
defendem o expresso cometimento de ilegalidades, como a validação de provas ilícitas; a realização de conduções coercitivas com exposição
midiática do investigado ou testemunha; o uso
de grampo ilegal em escritórios de advocacia; e
o monitoramento das conversas sigilosas entre
advogados e clientes.
Não é incomum, tampouco, a invenção de
regras arbitrárias, como a proibição do uso de
celulares pelos defensores e o estabelecimento subjetivo de tamanhos para as roupas das
advogadas.

O espírito e a atuação crítica dos integrantes
da advocacia, atuando cotidianamente contra
arbitrariedades, das mais banais às de maior
repercussão, têm sido um dos principais sustentáculos da democracia em nosso país.
A máxima da OAB nos últimos anos é: “Não
se combate o crime cometendo outro crime”. O
desafio ético e profissional do advogado, nos
tempos atuais, é o de ser irredutível na defesa
dos princípios e dos valores do Estado Democrático de Direito. Sem eles, inexiste advocacia.
Por isso, nós nos levantamos contra a censura imposta por membros da Polícia Federal
a docentes que criticam investigação sobre o
ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Não se pode querer viver só de aplausos.
A advocacia tem papel fundamental no enfrentamento da violência contra a mulher, que
bateu à nossa porta por meio do assassinato
da colega Tatiane Spitzner. Muito em breve, a
profissão será majoritariamente exercida por
mulheres – o crescimento do número de advogadas se acelerou nos últimos anos.
A qualidade do ensino é outro desafio.
São dezenas de milhares de novas vagas em
cursos de Direito aprovadas pelo Ministério
da Educação sem que algumas instituições de
ensino cumpram os requisitos técnicos para o
oferecimento da graduação.
Preocupa-nos o estelionato educacional
contra os sonhos dos estudantes que, depois de
diplomados, descobrirão não estarem preparados para um mercado saturado e em constante
modificação pelas novas tecnologias.
A OAB cumprimenta as advogadas e os
advogados do país pelo Dia da Advocacia, certa
de que a classe seguirá superando os desafios
impostos à realização da Justiça e das leis.

Claudio Lamachia é presidente nacional da
OAB – alusivo ao Dia da Advocacia.

A

Terceira Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) deu provimento a
recurso do Unibanco e do Unicard
para restabelecer sentença que
julgou improcedente o pedido de reconhecimento de nulidade em contrato de adesão do
cartão de crédito oferecido pelas instituições
a aposentados.
Na ação civil pública, o Ministério Público
Federal (MPF) buscou a nulidade de uma
cláusula que limita o débito automático de
cada fatura ao valor mínimo para pagamento,
determinando o refinanciamento automático
do restante caso não seja quitado pelo cliente.
Segundo o relator do recurso no STJ,
ministro Moura Ribeiro, a cláusula não é
abusiva, pois o consumidor sabia exatamente
o que estava contratando. “Idoso não é sinônimo de tolo”, afirmou o relator ao rechaçar
os argumentos utilizados pelo tribunal de origem para declarar nula a cláusula contratual.
“Perceba-se que a corte de origem somente concluiu que a sistemática de funcionamento do Cartão Sênior causava dúvidas
ao cliente e favorecia o seu superendividamento, porque pressupôs que os idosos,
sendo uma categoria hipervulnerável de
consumidores, teriam uma capacidade perceptiva e um discernimento menores do que a
população em geral”, afirmou Moura Ribeiro.

Generalização
Para o Tribunal Regional Federal da 4ª
Região (TRF4), seria necessário tutelar os
idosos em suas relações bancárias, de modo
a evitar que contraíssem obrigações muito
onerosas.
Segundo o ministro Moura Ribeiro, a
conclusão do TRF4 não deve ser mantida, já
que “parece muito mais razoável sustentar
que eventual superendividamento de um
ou outro contratante, bem como as causas
desse lastimável fenômeno, devam ser
examinados separadamente, em processos
individuais”.
Para o relator, não é possível fazer uma
generalização a partir de casos singulares
para concluir que a cláusula é nula.
“Não há como presumir, geral e abstratamente, que todos os idosos, por sua
constituição física mais frágil, sejam intelectualmente débeis e, por isso, vítimas fáceis
da armadilha alegadamente criada pelo
Unibanco e pelo Unicard, de modo a se lhes
interditar a contratação do Cartão Sênior”,
acrescentou o ministro.
No voto, acompanhado pela maioria do
colegiado, Moura Ribeiro destacou que a
sistemática de funcionamento do Cartão Sênior, de certa forma, foi adotada como regra
geral pela Resolução 4.549/2017 do Banco
Central, não sendo possível falar, assim, em
prática comercial abusiva.

CULTURA

Por Luiz Marchetti
Luiz Marchetti é cineasta
cuiabano, mestre em
design em arte midia,
atuante na cultura de
Mato Grosso e é careca.
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OS JARDINS SUSPENSOS DE TÉLIO FERNANDES

A

vernissage de Télio Fernandes
na Casa do Parque foi um
sucesso. Não bastasse expor telas
inéditas, o artista plástico Télio convidou
o jovem Henrique Magalhães para expor

quatro aquarelas suas; Henrique escolheu
imagens de peixes desta região. A Casa
do Parque abre assim o segundo semestre
com suas paredes promovendo um artista
já consagrado em nossa indústria criativa

e fomentando público para um iniciante.
É indiscutivelmente uma das mais alegres
e decorativas exposições apresentadas na
galeria. São colheitas de flores, paisagens
rurais, com curral, num verdadeiro paraíso

de cores e fertilidade. Os vasos de flores, os
balaios cheios são o grande sucesso destes
jardins. A exposição aguarda sua visita, com
entrada franca. INFO: CASA DO PARQUE
(65) 3365 4789 e 98116 8083

Caio Ribeiro lança terceiro livro em
Cuiabá e São Paulo. A obra foi contemplada no Edital da Prefeitura de Cuiabá,
via Secretaria de Cultura, através do
Conselho Municipal de Cultura

C

om seus primeiros livros esgotados, o escritor rondonopolitano Caio Ribeiro prepara o lançamento de MANIFESTO DA MANIFESTA na terça 21 de
agosto às 19h na Academia Mato-grossense de Letras. Em São Paulo o livro será lançado na sexta 31 de agosto às 19h30 na Patuscada Livraria,
Bar & Café. Em Cuiabá durante a noite de autógrafos haverá coquetel performático. Você está convidadx.

Luiz Marchetti - Terceiro livro para um
escritor tão jovem. Você sente descrédito,
algum preconceito etário?
Caio Ribeiro - Eu nunca entendi muito bem
esta ideia de associar qualquer tipo de produção
à idade. Se você é muito jovem e produz algo
bom, vão te tachar de gênio, prodígio. Se você
é muito velho, vão te chamar de lenda. Não
acho esta espetacularização algo positivo,
como se existisse uma faixa etária da boa
produção de qualquer coisa, que vai dos 3050 anos. E claro, já rolaram algumas situações
de preconceito por ser muito novo, como se
a pouca idade significasse menos estudo, ou
menos propriedade para falar de algum assunto.
O amadurecimento é um processo que acontece
por toda a vida, mas existe um acordo invisível
que faz com que ele seja uma exclusividade dos
jovens, e que ao chegar a uma certa idade “você
já está feito” e não precisa mudar. Acho tudo
isso um erro.

U

Luiz Marchetti - O Manifesto da Manifesta
vem de onde e vai pra quem?
Caio Ribeiro - O Manifesto da Manifesta
surgiu de uma pesquisa que estava fazendo com
poesia e lambe-lambe. Comecei investigando
a relação da poesia com o espaço, e saí por
aí colando meus lambes pela cidade. Nesse
período de pesquisa e experimentação, a
escritora Marília Beatriz e eu fizemos uma série
de lambe-lambes e os espalhamos pela UFMT.
Foi muito bom. Também ministrei oficinas de
lambe-lambe e poesia para crianças em parceria
com o Sesc. Além da pesquisa com os lambelambes, o livro parte da ideia de manifesto,
e também estudei alguns manifestos de
escolas artísticas, principalmente o Manifesto
Antropofágico. O livro foi escrito num tempo
temeroso, um tempo em que algumas coisas
precisam ser manifestadas e, principalmente,
festadas. O livro vai pra quem vive aqui e agora,
mas especialmente pra cidade, para os muros,

IV CINECAOS
m dos maiores proveitos do
cinema bizarro é a promoção
libertária
dos
padrões

distributivos do cinema. O que para
muita gente é uma porralouquice
é
exatamente a essência do autoral. A grande
maioria dos festivais nas colônias
cinematográficas é exatamente a
cristalização do cinema em prol da
mensagem e da “mais nova ideologiada-última-semana”. O cinema perde
em nome do burocrático edital
correto, o cinema perde em nome
das classes oprimidas, o cinema
perde em nome do politicamente
correto. A capacidade de mandar
um ‘fxda-se’ pra tudo isso sob o
rótulo de cinetrash (cine-lixo) é
o protagonismo da inventividade.
É o frescor do público livre pra
criticar por conta própria sem

para as paredes, postes, pra fora. Livro livre.
Luiz Marchetti - O livro objeto extrapola
as convenções de livro convencional, enfatiza
outras fronteiras com as artes visuais. O quanto
o criador de arte híbrida em suas práticas
experimenta literatura com outras expressões?
Caio Ribeiro - Desde O Colecionador de
Tempestades, fui fisgado por autores como
Silva Freire e Wlademir Dias-Pino, que traziam
fortemente a ideia de uma nova abordagem
para a poesia, para a palavra, para a letra. A
geografia dos meus poemas é influenciada
por uma visualidade da página, em que tudo
importa. Não há uma tábua de mandamentos,
mas a vontade de enxergar além. A própria
ideia de lambe-lambe presente no livro já
o leva pra outro lugar, pra arte urbana. Os
versos, alguns levemente melódicos, trazem
uma sonoridade musical. E este é o poder da
literatura, o de não beber apenas dela mesma.
INFO: (65) 99668 7299

uma curadoria chata mesmo antes de
a projeção começar. Independente
aqui significa verídica resistência,
descompromissada de estéticas, capaz
de chutar o balde do melhor exemplo
de festival de todos os tempos – deste
ano. No Museu da Imagem e do
Som – Misc, a IV edição do CineCaos
acontecerá nos dias 18 e 25 de agosto
e 1 e 8 de setembro sempre a partir das
18h. (Programação completa nas redes
sociais do CINECAOS). A mostra conta
com discotecagem, exposição de artes
visuais, palestras e shows com as bandas
Malevah, Sr. Infame e Desert Punk.
Durante as projeções rolam comidinhas,
cerveja e sorteio de tatuagem e piercing.
O Misc fica na Rua Voluntários da
Pátria, 79. Centro Histórico. ENTRADA
E PIPOCA GRÁTIS. Classificação 18
anos.
INFO: (65) 98112 6108

CIRCUITOMATOGROSSO

CULTURA EM CIRCUITO PG 2
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ELEGÂNCIA É SABER VIVER
Na vida sempre nos deparamos com uma
falta de encantamento pessoal, principalmente
quando ela solta a voz com impropriedades e
não leva jeito com as palavras. Chama a atenção e é rude, outras agem através do seu silêncio, o importante é saber observar sem entrar
em cena, saber respeitar o espaço alheio. A elegância em saber viver está no tom da voz e no
silêncio que também comunica. É a forma com
que a pessoa se posiciona quando precisa, no
jeito de ver o mundo com clareza e amor. Uma
pessoa bem-nascida não vive de fofocas, não inventa mentiras e não se mete em baixaria. Quem
tem educação tem positividade, atrai pessoas do
bem, vibra com a vida, com os sucessos, torce
pelo sucesso do outro, não tem inveja, carregando sempre alegrias e otimismo, e sente de forma verdadeira. Não sabe viver de oportunismo
e é otimista, não gosta de puxa-saquismo e nem
de puxar o tapete do outro. Ser elegante está no
“com licença” e no “muito obrigado”. Está na mão
que ajuda e está também na gratidão. E quanto
mais conheço pessoas, mais percebo que a elegância está vestida de simplicidade e não de
rótulos e invólucros sociais. Viva numa simplicidade calçada de chinelos mais do que vestida de
etiquetas, não tem a ver com o valor financeiro e
sim com a referência de vida, criação e sabedoria. Elegância é saber se vestir de amor!
É SÃO BENEDITO!
É São Benedito! A Igreja de São Benedito da
Vila Boa Esperança celebra sua 38ª festa em tor-

BARALHO NA MESA
Para muitos que não acreditam nas forças espirituais, gente que fala que faz e acontece, com
previsões de arrepiar o couro cabeludo, principalmente para os homens que se esquecem de
Deus e só visam bens materiais e a ganância do
poder. Em bate-papo com a famosa mãe Ana das
Rosas, ela me falou de alguns fatores que irão
aflorar na política de Mato Grosso, quando virão
as agressões verbais tipo “eu fiz, eu vou fazer”,
escolher os seus secretariados, enquanto Deus
fica no último plano, pois eles visam somente
a ganância. Segundo ela, muitas lágrimas irão
correr, discórdia, briga de grupos políticos, falsidade, agressões verbais, injúrias, além disso,
as criações diabólicas de alguns marqueteiros
que visam ganhar as eleições, desses que acendem uma vela para o diabo. Mãe Ana das Rosas
me disse que nesta campanha o ódio falará mais
alto, alguns candidatos vão jogar de um tudo
para o poder, até se esquecendo de mostrar as
metas de trabalho, o leitor vai analisar as baixarias e dará a resposta com um festival de votos
em branco. Fundanga neles!

Por João Manteufel Jr.

no do santo festeiro da nossa querida Cuiabá. A
construção dessa igreja se deve aos seus devotos, o casal: Anita Negrão Vieira e Edgar Vieira,
ambos não mediram esforços para construir
um templo de Deus para louvar São Benedito. A
festividade em torno de São Bendito no bairro
Boa Esperança levando a mensagem: “Em Cristo
e com São Benedito somos todos irmãos”. O Rei
Divino Vieira Teles e a Rainha Maria Aparecida
Braga Caneppele, juntamente com os demais
festeiros, estão em pleno vapor para que as festividades sejam um verdadeiro sucesso. As solenidades começam de 26 de agosto e terminam em
2 de setembro com procissão, às 8hs30, missa,
almoço às 12h, costelão fogo de chão, show com
o trio Pescuma, Henrique e Claudinho, às 19h,
Santa Missa. São Benedito é o santo querido da
Cidade Verde. Frei Benedito, seja sempre luz em
nossas vidas!

www.circuitomt.com.br
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CADEIRA DE BALANÇO

Por Carlinhos Alves Corrêa
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João Carlos Manteufel,
Publicitário, cineasta, pai do
João, da Maria e do Francisco.

n

essas eleições mudaram a lei,
mudaram as regras, tudo com o
intuito de acabar com o caixa 2 e
a compra de votos. A lei reduz o
prazo oficial de campanha, de 90
para 45 dias, e o período para propaganda no rádio e na TV. Além disso, estabelece um limite para captação de financiamento e
proíbe o financiamento privado de campanha.
A lei também limita o uso de material publicitário. Só serão permitidos adesivos comuns de
até 50 cm x 40 cm ou microperfurados no tamanho máximo do para-brisa traseiro. “Envelopamentos” do carro estão proibidos. Veículos
com jingles no dia das eleições também foram
proibidos. Mas o brasileiro, sempre ele, dá jeito
em tudo.
Não sei quanto ao caixa 2 porque não estou
trabalhando, mas a compra de votos continua
à solta. E a todo vapor. E o que é mais impressionante: totalmente legalizada. Agora a compra de voto vem através das plaquinhas. Uma
plaquinha no mercado está valendo R$ 400.
Sim, isso mesmo. Quase metade de um salário
mínimo. Uma plaquinha na porta de casa vale
R$ 400. Que em época de crise, convenhamos,
quatrocentão ajuda qualquer um.
Como diz nosso presidente golpista, temos
de ser otimistas.
Digamos que você tem moral na rua, o líder de bairro sempre bate papo com você, o
vereador que nunca te viu cita seu nome no

O Bozo e os
brasileiros
microfone, mesmo que às vezes nem esteja
olhando para você. Você vai ganhar R$ 500.
Melhora ainda mais. É só pregar uma plaquinha no muro de casa e pronto. Quinhentão!
Você ficou feliz, fez churrasco, pagou uma
conta atrasada, comprou uma bermuda para
as crianças. Seu voto já está cumprido. Como
você é sujeito honesto, de palavra, você, sua
mulher e talvez a sua mãe vão votar neste
candidato. Todo mundo com o sentimento de
ter feito um bom negócio.
Ledo engano, caro leitor.
Se você que tem moral pegar os R$ 500 e
dividir por 48 meses, o tempo que seu candidato vai estar lá sem precisar fazer nada por
você, afinal, já comprou seu voto, você estará
ganhando, na realidade, R$ 10,41 por mês. Ou
seja, você vendeu seu voto por 0,35 centavos
por dia. Mas como fez sua mulher votar, na
real, o voto de cada um, sai em média, a 17
centavos por dia. E que preço alto você paga
para receber 17 centavos por dia: fica 4 anos
sem saúde, sem educação, sem emprego, sem
saneamento básico, sem moral, sem cidadania. Aliás, 4 anos, não. Pelo jeito você, assim
como eu, você tá correndo atrás do rabo a
vida inteira. E agora, como num passe de mágica, além de tudo, iremos eleger um homem
que não sabe de nada, não tem projetos e
tá pouco se lixando, para você aí, que carrega plaquinha. O palhaço desta história, você
sabe muito bem quem é.
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garimpo cultural
Por Luiz Marchetti

CONCERTO TRICENTENÁRIO >
A Universidade Federal de Mato Grosso convida a todos
para o concerto em
homenagem aos
300 anos de Cuiabá.
Leve toda a família para prestigiar a
Orquestra Sinfônica
da UFMT, o pianista
Pedro Henrique
Calhao e a regência
do maestro Fabrício
Carvalho. Haverá ensaio aberto no sábado 25 de agosto às 9h e a apresentação no domingo 26 de agosto às 20h. Ambas as apresentações
com entrada franca no Teatro Universitário. INFO: (65) 3615 8372.
CIA D’ARTES NO MT CIRCULA >

www.circuitomt.com.br

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

ROCK ARENA >

O maestro Rogério
Martins, conhecido nacional e internacionalmente
como cover oficial do
Elton John, se apresenta neste domingo 19 de
agosto no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros
às 20h. É um show de
grande sucesso em toda
a sua temporada pela
afinação e performance
no palco. Imperdível! Ingressos R$ 60. INFO: (65)
3313 6878.

O festival Rock Arena acontece nos dias 18 e 19 de agosto na
Arena Pantanal. O lineup no sábado dia 18 de agosto apresenta
The Calling, Joan Osborne, Pitty, Raimundos, A Banda + Bonita da
Cidade e Strauss. No domingo 19 de agosto o lineup confirmado
conta com Sean Kingston IZA, Jojo Todynho, Rael, Harmonia do
Sampler e Billy Espíndola. Os portões abrem às 15h. INFO e Ingressos: Loja Rock Arena - Goiabeiras Shopping - 1º piso.

Sorte de um Estado que conta com Amauri Tangará em sua
indústria criativa! Contemplados pelo Circula MT, Amauri Tangará,
Tati Mendes e a produtora Solange Pereira estão apresentando em
11 comunidades de Mato Grosso, ao mesmo tempo em que levam
uma Oficina de Jogos Teatrais, o espetáculo CAFUNDÓ – ONDE O
VENTO FAZ A CURVA e a palestra: “Relatos de um artista caipira”.
Dessas 11 comunidades, são 3 aldeias indígenas, 3 quilombos, 3
acampamentos/assentamentos de sem-terra e 2 comunidades
tradicionais. A peça ‘Cafundó...’ mistura um pouco de autobiografia
de Tangará como ator/diretor, fatos que ele presenciou e outros
que lhe foram contados, compondo um painel da cultura popular
brasileira, com modas de viola, causos de assombração, festas de
santo e até um licorzinho de pequi. Para saber certinho quando
a Cia D’Artes chega na sua comunidade, local e data, pergunte à
produtora Tati neste fone – INFO: (65)98421 2645 e 3301 3194.

DUELO DE MCs >

UMMC e urrèPí.tv apresentam Duelo Mato-grossense de
MCs 2018, será dia 21 de outubro na Orla do Porto, em Cuiabá.
Nesta data sairá o(a) representante para o Duelo Nacional de
MCs 2018. A primeira fase seletiva será na Praça da República,
quinta-feira 16 de agosto das 19h às 22h, nomeada como Edição 168. Cada batalha tem o seu horário de início. Inscrições
se encerram 15 minutos antes de começar cada batalha, serão
16 vagas, MC que se inscreveu e não respondeu à chamada
perde o direito de batalhar na próxima seletiva. Serão 16 MCs
por seletiva, sendo escolhidos por modo de sorteio, levando
em conta horário da inscrição do(a) MC. MCs que não residem
em Cuiabá ou Várzea Grande têm direito a 6 vagas em todas as
seletivas desde que compareçam cedo (30min antes do início
da batalha) e comprovem sua residência. INFO: urrepitv@
gmail.com.
3º ENCONTRO INTERNACIONAL ARTISTAS DE PICADEIRO >

Fantástico encontro aprovado no edital da Secretaria Municipal de Cultura em 2017, com a participação de Argentina, Colômbia, Portugal, e caravanas circenses de Tangará da Serra, Nova
Xavantina, São Paulo, Salvador, Corumbá, Anápolis, Teresina. Mais
de 50 artistas reunidos no Museu do Rio para ações formativas
em técnico em malabarismo, mímica, palhaçaria no período de
22 a 25 de agosto de 2018. Entrada franca. Com a realização do
Ponto de Cultura em Cena Escola de Palhaços de Cuiabá. INFO:
(65 ) 99978 6162.

CIRCUITOMATOGROSSO

CULTURA EM CIRCUITO PG 4

Edmilson é arquiteto
e festeiro oficial da
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C

om o crescimento desenfreado das
cidades, os urbanistas afirmam que
quanto mais espaços se criam para
os carros, mais carros aparecem para
ocupá-los.
Um dos grandes desafios e soluções para a
mobilidade urbana, onde a população enfrenta o
intenso fluxo de carros e precariedade dos transportes públicos, é o caos urbano sem nenhum planejamento urbanístico.
Muitos profissionais desse setor acreditam
na melhoria de qualidade do transporte coletivo
como ônibus, trens e metrôs. Sistemas como estes
atenderão à população de forma satisfatória e com
menor tempo do ir e vir do trabalho.
Cuiabá passa por um grande desenvolvimento
urbano devido ao seu crescimento caótico durante os últimos 20 anos. Promessas não cumpridas
transformaram o cenário viário com muitos problemas nas suas vias públicas. Muitas remodela-

ções em ruas e avenidas obrigaram a cidade a parar e repensar para os novos tempos.
Os estacionamentos passaram a ser o grande
vilão nos centros das cidades, improvisados em
espaços como terrenos abandonados e demolições das casas antigas, são prestadores de serviços, dependendo da área em que estão localizados, têm maior valor por hora/parado.
Como saber a diferença de parar e estacionar?
Parada é a imobilização do veículo com a
finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de
passageiros.
Ao parar na rua atualmente, temos os guardadores de carro de rua que têm o abuso de cobrar
por uma vaga sem ter nenhum compromisso com
o seu veículo.
Estacionamento é a imobilização do veículo
por tempo superior ao necessário para embarque
ou desembarque de passageiros.
O desrespeito do cidadão ao parar seu carro
em lugares de acessibilidade como rampas, faixas
de travessia de pedestres, entradas e saídas de garagens e nas calçadas impedindo a passagem do
público.
A preocupação dos comerciantes com o seu
cliente tem extrema importância de uma boa condição no embarque e desembarque garantindo segurança e conforto nas compras ou outras opções
que ele possa vir a fazer.
Com a rotina estressante, os riscos de assalto e
dificuldades de achar estacionamento, é cada vez
mais comum que os indivíduos recorram a outras
opções como táxi e Uber.
Maior segurança, mais conforto e menos custo
para se estacionar, essa é a grande dica.
www.facebook.com/arqedmilsoneid

Por Theresa Piraja

Mobilidade urbana
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FENG-SHUI

Por Edmilson Eid

TENDÊNCIAS
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Theresa é arquiteta, consultora
de Feng Shui e pregadora oficial
de quadros de amigos
fengshui@circuitomt.com.br

P

ara que haja um perfeito alinhamento energético para sua
casa e o seu local de trabalho é
preciso, em primeiro lugar, estar preparados e querendo interagir diretamente com o Planeta Terra e
com todas as consciências iluminadas exis-

Cuidado com o que
adentra a sua casa
tentes nela. A essência vibratória daqueles
que são contratados para a elaboração dos
serviços, vocês, querendo ou não, vão interferir na expansão energética que estão
desenvolvendo no local. A energia está dentro de cada ser, e de cada elemento que está
sendo colocado neste ambiente. E num nível
subconsciente essas energias estão convidando a todos para despertá-lo ao sucesso
e prosperidade, à saúde e criatividade e ao
trabalho com harmonia. A entrada dessas
energias se dá no início da reforma do ambiente. Colocando pessoas mal-humoradas
para trabalhar, aquele tipo que reclama de
tudo e que faz seus afazeres com ódio, será
difícil fazer com que as energias a serem
adentradas sejam totalmente vitais e positivas. Este tema é meio complicado de explicar porque se trata do sutil e da aura humana. Digo com certeza porque pelas minhas
experiências em trabalhar em termos energéticas, isso envolve os chacras das pessoas
e a grade de polaridade magnética.
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Associação Cultural Cena Onze
inaugurou no Cine Teatro Cuiabá
a Biblioteca Luiz Carlos Ribeiro.
Flávio Ferreira declarou: “trazer
o nome do Luiz Carlos Ribeiro a
esta biblioteca é uma forma que encontramos
de valorizar a vasta obra que ele deixou. Este
espaço honra o apego que ele tinha à leitura,
aos livros e à cultura”.
O ator Luiz Ribeiro, fundador da Federação Mato-grossense de Teatro e da Confederação Nacional de Teatro, foi também advogado, escritor, dramaturgo, diretor teatral. A
festa, que contou com familiares e amigos de
Luiz Carlos, ocorreu no dia 10
de agosto, às 18h. Da tarde ou
da noite? Dúvida, pois a convenção acorda que o período
da tarde é das 12 às 18 horas
e o da noite é das 18 às 24 horas. Assim, o horário das 18
pode ser de dia, pode ser de
noite. O crepúsculo a indicar
o sol próximo ao horizonte
ou com a intensidade crescente do amanhecer ou com
a decrescente do anoitecer.
Como viveu Luiz Carlos, no
crepúsculo, nas luminosidades crescentes e decrescentes
do tempo.
Um dia antes da inaugura-

ção da biblioteca, Marília Beatriz, em seu “escritório surreal”, como ela classifica, a finalizar a escrita do discurso que proferiria no dia
seguinte, desvia seu olhar da tela do computador para uma pasta, sabe-se lá como ali foi
parar. A pasta branca acondicionava papéis de
Luiz Carlos, presenteada a ela pelas gentes do
homenageado. A percorrer papéis preciosos
dos “fragmentos da alma mato-grossense”, lá
estava a “geometria sagrada do rito”. Marília
Beatriz embebeu-se com aquele material em
suas mãos, ainda a guardar o frescor dos dias
de Luiz.
Já era noite no Cine Teatro quando a voz
de Marília Beatriz preencheu os corações de
todos que ali estavam, de pé, a reverenciar
Luiz Carlos Ribeiro, o índio Tamoin. Da pasta
“colocada” próxima ao computador, da escrita
finalizada após a leitura de fragmentos pretéritos, renasceu o sonho de concretizar a “geometria sagrada do rito”. Sonho que continuará
a trazer Luiz aos palcos pelos signos da semiótica e da dramaturgia, a embrenharem-se às
vivências dos povos indígenas.

Por Wania Monteiro de Arruda

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

Marília Beatriz de
Figueiredo Leite +
Luiz Carlos Ribeiro =
geometria sagrada do
rito
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Como ler os rótulos
dos alimentos
industrializados?

NUTRITIVA

Por Anna Maria Ribeiro Costa

TERRA BRASILIS
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Wania Monteiro de Arruda
é nutricionista funcional,
aficcionada em receitas saudáveis
e saborosas, que divulga em seu
site e no Insta
@wmarruda

esta semana uma cliente levoume um biscoito integral para
ajudá-la a saber se era saudável. Na capa, em letras grandes
estava escrito “feito com cereais
integrais” “7 vitaminas”, por enquanto lendo
apenas isto mostra-nos um bom alimento,
mas, na LISTA DE INGREDIENTES estava escrito a VERDADE. Tinha muito mais farinha
refinada do que farinha aintegral e muito açúcar. A lista de ingredientes sempre é escrita
do ingrediente que tem em maior quantidade

para o menor, ou seja, o ingrediente que aparece primeiro é o que tem mais quantidade.
Então para ser integral precisa começar com
farinha integral e constava a farinha branca
em primeiro lugar, então conclui-se que não é
integral. Continha também três tipos de açúcares, então de saudável não tinha nada. A palavra açúcar pode aparecer de várias formas
como: açúcar, açúcar invertido, mel, maltodextrina, sacarose, frutose, lactose, dextrose,
xarope de milho, xarope de malte, glucose de
milho, néctar. Evite comer com frequência
alimentos com o açúcar nos três primeiros
itens, o mesmo vale para gordura ou óleo vegetal. Quanto mais ingredientes, piores são os
produtos (principalmente se possuírem no
rótulo um montão de nomes estranhos), com
números e algarismos romanos. Edulcorante é
o mesmo que adoçante. Não compre um produto só porque ele tem baixo carboidrato ou
baixa caloria, ele pode ser pobre nutricionalmente e cheio de aditivos químicos. Sempre
falo: é muito mais importante comer comida
de verdade, folhosos, verduras, legumes e frutas do que comer produtos industrializados.
Descascando mais e desembalando menos.
Cuidar da saúde é fundamental.
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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
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Por Jacqueline Haddad

PELO MUNDO

star bem é um termo corriqueiro que
soa a filosofias baratas e frases de poste, mas sua essência é profunda e sua
profundidade é tão grande quanto o
número de pessoas que não sabem o
que é isso. A vida é como um palco de teatro livre
onde os espectadores também se encontram em
palcos particulares. Não importa o que se passa
no palco do outro, o importante é termos controle e certeza do que se passa no nosso. Momentos
bons ou ruins são inevitáveis e imprevisíveis e,
em relação a esses, a única coisa que podemos
tentar fazer para que o resultado seja bom ou
mau é criar um padrão de reação às situações; o
Espiritual, a fé, a crença, não tem por objetivo a
resolução de nossos dilemas, na verdade a razão
principal da existência desses meios, bem como
a justificativa para que deles façamos uso é exatamente promovermos em nós reações positivas
frentes às ações. É intimamente curioso e estranho perceber quantas pessoas buscam igrejas,
grupos e pessoas para promover uma mudança
na vida delas. A mudança, meus caros, habita em
nós, basta que tiremos as vendas escuras da autoenganação de nossos olhos e passemos a tomar
frente ativa de nossas vidas. O bem-estar é uma
opção de vida, é o estado de vida daqueles que

A

Jacqueline Vieira Haddad é
Advogada, Gestora de
Internacionalização, Imigração e
Cuiabana
jackieinlondon@hotmail.com

América do Sul é um dos lugares
mais surpreendentes de todo o planeta e muitas pessoas a subestimam,
talvez pela proximidade, talvez porque estamos acostumados a valorizar os destinos da América do Norte e da Europa. Mas tenho certeza que muitos desses nomes
vocês já ouviram falar em livros de história e
geografia. Vale muito visitar nossos primos vizinhos e praticar o “portunhol”, não precisamos
de vistos, apenas RG e seguro viagem!
Peru – Com alcance de 5.000 metros de altitude, possui muitos parques arqueológicos, é

buscam a essencialidade da vida em sua totalidade real e não fictícia, imaginária. É muito fácil
perceber a diferença entre os que vivem bem e
os que pensam viver, pois aqueles que enfrentam a vida estão bem, independentemente das
circunstâncias, já os que vivem a ficção vital só
estão bem mediante certos requisitos.
Cristo foi um belo exemplo de quem estava
sempre bem; aceitou a vida e suas nuances a
enfrentando com coragem, sem precisar usar
de seus poderes a favor de si mesmo, afinal de
contas, que sentido teria usar poderes a favor
de si se o cerne de sua missão era mostrar que
a felicidade também pode ser vivida na carne?
Frente às dores e possibilidades de trair sua
missão, manteve-se fiel a sua essência, pouco
importando a falta de casa, comida ou moeda.
Fico a pensar que, em tempos de teologias mercenárias, Cristo se assustaria com as cobranças
e campanhas financeiras que beiram o ridículo,
tão comuns nos dias atuais, mas isso é apenas
uma consequência do ‘bem fictício’, pois para que
esse exista é necessário que existam também ferramentas fictícias de ligação com o espiritual. O
melhor que podemos fazer na vida é vivê-la, pura
e simplesmente; a verdade é uma redoma que
preserva a liberdade, parece não ter sentido, mas
quem busca a verdade de si e vive com propriedade está sempre defeso de toda forma de prisão.
Muito melhor que estar bem é viver constantemente bem e isso é joia para coroas de poucos, os
poucos que buscam fazer de sua vida uma oportunidade de evolução e não uma tentativa de dominação. Pense nisso e viva sempre bem!

Conhece a
América do Sul?
conhecida como “A cidade perdida dos Incas”,
possui um oásis no meio do deserto de Ica, o segundo maior cânion do mundo, abriga o maior
lago da América do Sul em volume de água. Vale
a pena conhecer Machu Picchu, Ollantaytambo,
Huacachina, Cusco, Lima, Linhas de Nazca, Vale
do Colca, Lago Titicaca (que faz divisa com a
Bolívia), as místicas Ilhas Uros, Maras e Moray.
Chile – Além do vinho mundialmente famoso e do Chile Con Carne, é no Chile que teremos uma vista única da Cordilheira dos Andes,
o maior conjunto de montanhas que existe no
mundo. Está rodeado de rios, lagos, cascatas e
glaciares como a Geleira Grey, vulcões, desertos, estações de esqui como o Valle Nevado, termas geométricas naturais. Enfim, um aglomerado de coisas num único país. Temos Santiago,
Torres del Paine no sul da Patagônia, o Deserto
do Atacama, Puerto Varas, Pucón, Valle Nevado,
Ilha de Páscoa, Isla Negra.

Colômbia – Além do café famoso mundialmente, possui belíssimas construções da Era
Colonial a céu aberto, mescla história e modernidade, mar caribenho, arquipélagos como
o “Mar de sete cores”, muitas espécies nativas
em extinção, trilhas abundantes, uma Catedral

Por José Carlos Branco

Estar bem

www.circuitomt.com.br

REFLEXÃO DA ALMA

Por Cristian Siqueira

MUNDO ASTRAL
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caminho se faz de luz quando entendemos que o amor não cabe
somente em nosso peito. Quando
nós temos a possibilidade de sermos como o Sol irradiante numa
manhã na vida e no passo daquele
que tateia na escuridão das dores incalculáveis desse mundo, nós nos tornamos espíritos
santificados, porque quem possui o amor está
no altar da paz glorificando sempre, na sutileza deste amor que ampara, que socorre seja
onde estiver a dor.
Nós, quando conhecemos o amor de Jesus,
como a minha mãe, não recusamos o trabalho
e jamais nos sentimos cansados, nós temos a
satisfação de dizer: eu sou Cristão!... Porque
quem é Cristão é humilde, quem é Cristão tolera, tem paciência, não é um arrebatador dos
inimigos, mas, sim, abre as portas do coração e
recebe na alma os nossos desafetos, para que
eles conheçam o que nós temos de maior valor em nossa alma: o amor de Jesus. E quem
não se encanta quando se depara com o amor
de Jesus?
O amor de Jesus é incorruptível, ele dobra
até o mais duro coração e nós, como você,
minha mãe, estamos sempre com o coração
de Sal construída com o mineral e muita história pós-Pablo Escobar. Vale a pena explorar
Cartagena, Bogotá, Medellín, Salento e Valle
de Cocora, San Andrés, Ilhas de Providência e
Santa Catalina, Santuário de Las Lajas, Parque
Nacional Natural Tayrona.
Equador – É cercado pela Cordilheira dos
Andes, mistura modernidade com belezas naturais, ali está o maior vulcão ativo do mundo,
temos também o vulcão Quiloto – onde, ao invés de lava, formaram-se caldeiras de águas de
tom turquesa, possui a segunda maior reserva
marinha do mundo, que inspirou a Teoria da
Evolução das Espécies, de Charles Darwin. Visitem Quito, Parque Nacional Cotopaxi, Ilha de
Galápagos, Cuenca, Vulcão Quilotoa, Baños.

Bolívia – Terra de Simón Bolívar, tem o deserto de sal Salar de Uyuni, uma atração turística de efeito espelho refletor no chão. Vivem da
extração de sal, há muitos fósseis e algas de 40
mil anos, possui lagunas de tom avermelhado
pigmentado da alga e tom verde esmeraldado
pelo enxofre e magnésio das rochas e muitos
sítios arqueológicos. Metade da prata circulando no mundo foi extraída da Bolívia. Visitem
Salar de Uyuni, La Paz, Potosí, Sucre.
Uruguai – Além de a carne uruguaia ser
deliciosa, o Uruguai destaca-se pela imponência do passado e modernidade. Sua praias são
points de agitos no verão, além do que em alguns lugares o acesso é a cavalo. Muitas aven-

Parabéns, minha
mãe!...
aberto, acolhendo a todos. Somos nós felizes,
minha mãe, porque temos coragem, nós vamos
mais além daquilo que damos conta. Nós acreditamos que podemos e tem aquele velho ditado: nada é impossível, nós vamos lá e fazemos.
Quando nós amamos verdadeiramente, nós
somos um monumento neste mundo.
Todos nós nos inspiramos uns nas obras
dos outros. Uns fazem uma pequena coisa e
isso já insufla o coração de desejo de querer
ser igual. Eu tento fazer; se não consigo, tento
mais uma vez e aí vem a prosperidade.
Ser bom é a melhor coisa deste mundo,
amar é melhor ainda, por isso Jesus nos convidou e convida, em todos os instantes, convida
a viver quando abrimos os olhos pela manhã,
respire, viva, é o dom da vida. Deus, Jesus nos
ensina a ser feliz, abrir as portas e as janelas e
vislumbrar o Universo que Ele criou para nós,
temos a visão.
Nós pensamos: Jesus está comigo porque
a minha dor não me sufocou, temos o dom
da mente sã, do raciocínio, e temos as nossas
mãos que podem abraçar e afagar a dor alheia.
Esse é o propósito de todos nós, enquanto espíritas cristãos.
Por isso, Jesus, Maria que é Santa no Altar
de todo o Universo, peço a ti que recolha a minha mãe, santa no desejo de querer ajudar, no
teu coração bendito.
Que possa receber o
consolo e o alento do nosso abraço de amor
que nunca acaba. Para que sejamos felizes servindo em seu nome, Jesus.
Que Deus te abençoe, minha mãe, e que
você abençoe a minha alma.
MARCO ANTONIO NARDEZ BRANCO
(espírito)
Pelas sete décadas de minha mãe
Cantinho de Luz Apolônio de Tyana
Grupo Mente e Luz
Cuiabá - MT - 08/11/2017
turas e histórias na Colônia do Sacramento,
Punta del Este, Cabo Polônio.

Venezuela – Embora agora não seja o momento ideal para conhecer, vamos torcer para
que em breve o país volte a prosperar legitimamente e então explorem o Salto Angel, o Arquipélago de Los Roques, suas praias caribenhas,
arquipélagos e cachoeiras.

Ilhas Maldivas - Ou Ilhas Falkland, formadas por 778 ilhas de domínio britânico ultramarino, têm governo próprio, maioria de
descendentes de britânicos e europeus, onde
a cultura, o idioma e culinária são do Reino
Unido. A moeda local é a libra de Falkland. Tem
belezas naturais, vida selvagem, colônias de
pinguins, albatrozes, leões marinhos, elefantes marinhos, baleias, golfinhos e mais de 200
espécies de aves, além da prática de esportes
radicais.

Suriname – Paramaribo, a cidade ostenta
traços multiculturais da colonização de indianos, indígenas, javaneses, africanos e holandeses, além de um centro histórico tombado como
Patrimônio da Humanidade pela Unesco.
Paraguai – Encarnación, conhecida como
“novo Rio de Janeiro”, carnaval e praia, inclui
ruínas de missões jesuíticas da Santíssima
Trindade do Paraná, de Jesus de Tavarangué (o
único Patrimônio da Humanidade pela Unesco
do Paraguai) e o oratório da Virgem de Itacu.
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P

edro Cesarino é mestre e doutor em Antropologia pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro.
Entre 2004 e 2009 viveu com
os Marubo, povo indígena do
Vale do Javari, no Estado do Amazonas. Cesarino é professor da Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas da USP. Publicou
Oniska: poética do xamanismo na Amazônia,
livro fundamentado em sua tese de doutorado. Em 2013, publicou o livro Quando a terra
deixou de falar: contos da mitologia marubo.
Em Histórias indígenas dos tempos antigos

(2015) publicado pela Editora Claro Enigma.
seleciona algumas histórias antigas da cultura indígena. Um livro repleto de histórias
contadas pelas tribos indígenas pessoalmente para o autor.
Há muitos povos indígenas no Brasil mais
interessantes e diversos do que se costuma
imaginar. Atualmente, eles somam cerca de
900 mil índios que falam 274 línguas diferentes, e cada uma delas carrega um repertório
único de histórias, transmitidas pela memória oral de geração em geração. Ainda assim,
grande parte permanece desconhecida do
público. Este livro é um passeio instigante por algumas dessas histórias e introduz
o leitor no vasto conhecimento produzido
ao longo dos milênios pelos habitantes das
florestas.
Histórias Indígenas dos Tempos Antigos
tem em suas últimas páginas mais explicações sobre a cultura dos índios brasileiros
e obras recomendadas. E tudo isso rodeado
de imagens para ilustrar a fantasia das histórias. A obra é revestida de beleza artística e
contém mensagens de respeito às memórias
indígenas. É informativo e artístico ao mesmo tempo. Boa leitura é o que desejamos.

Por Iracema Borges

Narrativas
indígenas de
Pedro Cesarino
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VIDA INTERIOR

ALA JOVEM

Por Rosemar Coenga

CUIABÁ, 16 A 22 DE AGOSTO DE 2018

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

A

lgumas semanas atrás no trabalho de coaching em grupo pra
gestores surgiu uma questão extremamente importante: “quem
manda em você?”. Estávamos conversando sobre valores, o que realmente era
importante para cada um, expliquei que nossa
tarefa ao longo da vida era equilibrar o ‘dentro’
e o ‘fora’, valores que partiam de dentro e valores que vinham de fora. Quando sou movida
MAIS por valores externos do que internos as
inquietações são: será que ela gostou? O que
vão pensar de mim? O que vão pensar do meu
carro, caasa etc.? Não posso, mas fulano pediu,
vou dar um jeito. No final do dia olho para os
momentos do meu dia e percebo que, como

Quem manda em
você?
já disse um aluno, “virei plano de alguém”. O
sentimento que sempre me acompanha é o de
‘falta’, falta tempo, falta sono, falta energia, falta alegria, falta conexão, o que realmente falta?
VOCÊ dentro desta vida. Equilibrar esta balança
do ‘dentro’ e ‘fora’ é que traz mais sentido e significado pra esta vida, pare alguns minutos, olhe
para a imagem e escolha de 4 a 6 valores que são
importantes para você HOJE (algumas palavras
são diferentes, você vai pensar: mas isso é um
valor? Pra alguém é. Neste momento não julgue,
apenas reflita, o que é importante pra você), pense em você profissional e pessoal. Depois que
listou, reflita se esses valores partem de dentro
pra fora ou de fora pra dentro, por exemplo, reconhecimento é um valor externo, ao contrário de
alegria. A vida, como disse o autor Seph Fontane
Pennock, é feita de MOMENTOS, e o que traz significado a ela é a forma como vivemos CADA um
deles. Se neste momento estou num trabalho que
não gosto, preciso parar e me perguntar: por que
escolhi ESTE trabalho? (sim, fomos nós que dissemos o sim quando contratados), o que ele está
me trazendo a oportunidade de aprender? Qual
marca, rastro, cheiro quero deixar aqui? E assim
também na vida, precisamos nos tornar responsáveis pelo nosso dia, inserir momentos que nos
tragam vida e transformar aqueles que ‘aparentemente’ não são bons. Olhe para os seus valores,
perceba quem está ditando as regras da sua vida,
busque equilibrar esta balança e chegar ao final
do dia feliz, energizado e com o sentimento de ter
a vida nas próprias mãos. Fique bem.
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Achando. Pensando ...
As fotos da coluna já são as próprias notícias, pois as legendas contam o que acontece, quem acontece. Os sites de notícias, os grupos de
whatsapp por si só já contam tudo sobre todos os assuntos e sobre todas as pessoas. As redes sociais são as colunas sociais de cada pessoa,
pois, ali, cada respiro vira um flash, cada saída, cada roupa nova, novos amigos, viagens, jantares, e, na minha opinião, o colunismo social
teve que ser reinventado. É o que eu tenho feito nos últimos tempos. Tenho a coluna gravada, que para mim é um desafio (todas as sextas,
está no ar, no site do Circuito MT e no Facebook deles). Em todas as minhas colunas sociais, falo sempre de pessoas proativas, do que cada
uma tem de melhor, sem ostentar, tentando sempre focar nos melhores valores de cada uma. Assim tem que ser. Caminhar e evoluir é preciso.
E é assim que eu quero. Me sinto bem. Informo, acrescento, agrego. Sempre que posso, deixo um texto pra que a gente reflita, e desejo sempre
o melhor para cada um. De verdade. Com toda minha boa energia. Do fundo do meu coração!
"Estou em uma fase da minha vida em que eu silenciosamente me afasto de qualquer um que me machuca mais do que me ama, me
drena mais do que me abastece, me traz mais o estresse do que a paz, tenta impedir meu crescimento ao invés de aplaudir. Passei da fase
em que perdia meu tempo e minha energia tentando fazer as coisas funcionarem sozinha ..." (Desconhecido)
Exatamente, assim! Amém! Boa semana amigos-leitores. Um beijo!

www.anamariabianchini.com.br
instagram: @anamaria_bianchini

Em dia de festa
glamourosa de
formatura do
neto Yan, em
Curitiba, no findi
passado, minha
amiga querida, vó
coruja Déa Barros
Lessa, com minha
também amiga
querida, a sua
nora Aline Nunes.
Gente do bem.
Lindas!

Na segunda, 13, foi niver dela.
Minha mãe, Helena, o grande
amor da família toda. Na
foto com a minha filha linda,
Maria Carolinna, e a minha
sobrinha linda Isabela. Viva,
viva! Vida longa!

Tenho muito orgulho
dos meus amigos
dedicados. Parabéns
Hebert querido, mais e
mais sucesso!

No final de semana tem Festival Rock
Arena, com mega super top atrações.
No sábado e no domingo. Entrem no
Insta deles e saibam os detalhes: @
festivalrockarena. Imperdível define!

7 anos de sucesso, sendo a
melhor academia da cidade!
Adoro!

A aveia é um dos alimentos com maior poder
de saciedade, uma excelente fonte de gordura
boa, diminui o colesterol e ajuda a prevenir
o diabetes. Pode ser consumida com frutas,
iogurte, sucos, saladas.
Unimed #cuidardevocê

Talento, bom gosto. Tudo correto no lugar certo,
com muita criatividade. Ana Clarissa e Luciana
Wolff assinam essa parede verde com todas as
plantas que são tendência. @wolffgarden, vejam
lá quantas lindezas! Sou fã!

Estética Patrícia Murai me deixa sem fôlego, quando
vejo estes resultados. A cliente perdeu 7 kg em 1 mês de
tratamento, é incrível! Agende uma avaliação: 99224-0394

