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Newton Hidenori Ishii, 63 anos, ficou 
internacionalmente conhecido como o Japonês da 
Federal. O policial ganhou destaque e notoriedade 
realizando a condução de presos renomados como 
Marcelo Oderbrecht, José Carlos Bumlai e Léo 
Pinheiro, entre outros envolvidos na Operação Lava 
Jato, da Polícia Federal.  Newton esteve em Cuiabá 
para lançar a sua biografia O Carcereiro e concedeu 
uma entrevista especial ao Circuito Mato Grosso.

ENTREVISTA DA SEMANA

Japonês da Federal 
Conta tudo

pg.6

Eleição tumultuada advém de
orçamento de R$ 151 milhões

A NOVELA DA FIEMT

pan.1

Hipnoterapia ajuda pessoas
a superar traumas pesados

TRATAMENTO ALTERNATIVO

pg.7

Prova Brasil aponta
índices preocupantes

EDUCAÇÃO EM MT

pan.2

Cuiabá EC está cada
vez mais perto da Série B

DEPOIS DE 40 ANOS

pg.5

tÉlIo Fernandes na Casa do parQue
Fortalecendo o turismo artístico na capital, promovendo a 
Indústria Criativa de Mato Grosso, segue na Casa do Parque a 
exposição ‘Jardins Suspensos de Télio Fernandes’. Uma série 
de obras belíssimas deste artista plástico que consegue exaltar 
nossas cores em telas com preços super-em-conta.  A exposição 
tem entrada franca com estacionamento no Bistrô-café. INFO: 
(65) 3365 4789 e 98116 8083. Outras dicas culturais pra florir  
sua semana  você colhe aqui no Cultura em Circuito. 
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CIRCUITOMATOGROSSO
tCe: quem controla a corte de contas?
O Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso (TCE-MT) tem um orçamento de 
mais de R$ 31 milhões mensais, mais da 

metade desse dinheiro é gasto com a folha 
de pagamento, mais de R$ 15 milhões. É o 
segundo maior duodécimo de Mato Grosso, 

ficando atrás apenas da Assembleia 
Legislativa. A ausência de controle sobre 
as atividades do TCE e a maneira como 

são escolhidos os conselheiros sempre 
gerou polêmicas, suspeita e acusação de 
negociatas e fraudes. Pgs. 4 e 5
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proposta de criação dos Tribunais 
de Contas do país foi um sonho do 
famoso jurista Ruy Barbosa. Os 
desgovernos do uso do dinheiro 
público que seguiu a chegada da 

família real portuguesa ao Brasil, ainda em 
1808, foi um dos estopins para a proposta. 
Duzentos anos depois, as cadeiras dos 
Tribunais de Conta dos Estados tornaram-se 
tronos de privilégios. Os conselheiros ganham 
mensalmente quase R$ 60 mil (entre salário, 
auxílios moradia e alimentação, e verba 
indenizatória) e se beneficiar com um cargo 
vitalício.
Além desses benefícios, o poder destes tribunais 
movimenta interesses gigantescos. Em Mato 
Grosso, são os sete conselheiros estaduais 
que podem fiscalizar as contas do governo do 
Estado e dos 141 municípios. Um dos grandes 
problemas é a falhas desse sistema idealizado 
por Ruy Barbosa é ausência de fiscais que 
deem conta do Tribunal Fiscal. Com poderes 
quase supremo sob a própria gestão, isso levou 
as discussões das contas públicas tornou-se 
também uma grande questão política. 
A matéria principal desta edição abordar essa 
tentativa de reformulação na estrutura do 
TCE-MT. Ainda sobre a questão do combate 
à corrupção trouxemos uma entrevista com o 
policial federal, Newton Ishi, mais conhecido 
como o “Japonês da Federa”, que revelou 
com exclusividade como foi sua atuação 
na Operação Lava Jato e também sobre os 
bastidores de uma guerra eleitoral que se 
arrasta por dois tribunais de justiça em prol 
da disputa pela presidência da Federação das 
Indústrias de Mato Grosso (Fiemt).
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A
O TRIBUNAL DOS 
TRIBUNAIS 

#bombounarede

fatos da semana

#BRASILEIRA É MORTA NO PARAGUAI

entre aspaseditorial

“Cês lembram que falei pra vocês que Wilson Santos, daquela vez, me lançou 
aquele desafio para que eu provasse aquilo que eu falei sobre a delação do 
Alan Malouf? Acabei de ver aqui que a Folha de São Paulo divulgou hoje que 
a divulgação foi homologada, acho que eu não preciso mais provar, né?” Depu-
tada estadual Janaína Riva (MDB) ao ironizar um desafio lançado pelo parlamentar Wilson Santos 
de que ela deveria renunciar caso fosse comprovado que a delação de Alan Malouf contra Pedro 
Taques, homologada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, era mentira.  

“Peço a confiança de vocês e a minha única promessa será trabalhar, traba-
lhar e trabalhar. Os hospitais estão superlotados, são demandas do interior 
vindo para Capital e até de outros países como Venezuela e Bolívia” Candidato 
a deputado federal Emanuelzinho Pinheiro (PTB), que é filho do atual prefeito Emanuel Pinheiro, 
ao começar a campanha e pedir votos no bairro Santa Isabel, em Cuiabá.  

“Jamais, em hipótese alguma. Não faria isso com meu filho, não faria isso com 
Cuiabá e não faria isso com minha biografia política. Não vou prejudicar a ges-
tão em hipótese alguma”  Prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) ao negar que o uso da máquina 
pública para ajudar a candidatura do seu filho Emanuelzinho Pinheiro (PTB) à Câmara Federal.  

“Nossa análise é positiva. Os números do relatório de campo mostram um 
cenário indefinido e um crescimento dos índices de intenção de voto em nos-
sa candidatura” Senador e candidato ao governo Wellington Fagundes (PR) ao avaliar como 
positiva uma pesquisa que o coloca no terceiro lugar nas eleições deste ano.  

“As pesquisas refletem o momento. Estamos crescendo a cada dia nas intenções 
de votos. No começo do ano, as pessoas ainda estavam distantes do debate 
eleitoral. Conforme a eleição vai se aproximando, o cidadão vai analisando 
os candidatos e suas propostas”  Governador Pedro Taques (PSDB), que vai a reeleição 
neste ano, ao comentar uma pesquisa de intenção de votos em que aparece no segundo lugar.  

A estudante Erika de Lima Corte, 29 anos, foi encontrada morta na madrugada de 
segunda-feira (20) na cidade de Pedro Juan Caballero, Paraguai, onde morava e cursa-
va medicina. O corpo dela foi trasladado e chegou à cidade de Pontal do Araguaia (525 
km de Cuiabá) na terça-feira (21). Lá, foi velado na Câmara Municipal. Erika era filha do 
ex-prefeito da cidade, Raniel Corte. Como não podia deixar de ser, os internautas ficaram 
chocados com o feminicídio.  A vítima recebeu várias homenagens. Erika era formada em 
enfermagem e possuía mestrado em Saúde Pública. Estava no Paraguai há dois anos, mo-
rando com uma amiga. O eletricista paraguaio Cristopher Andrés Romero Irala, 27, e um 
estudante de medicina brasileiro, cujo nome não foi divulgado, são os principais suspeitos 
do assassinato de Erika. O paraguaio fora acusado pelo assassinato de outra jovem, anos 
antes, e o brasileiro foi visto na frente da casa de Erika minutos antes da morte dela. 

O 
eletricista paraguaio 
Cristopher Andrés Ro-
mero Irala, 27, e um 

estudante de medicina brasileiro, 
que também mora no Paraguai, 
são os principais suspeitos de ter 
assassinado Erika de Lima Corte, 
29, que foi encontrada morta na 
madrugada desta segunda-feira 
(20), em uma residência localiza-
da na Rua 15 de agosto com José 
de Jesús Martínez, nº 740, no 
bairro Bernardino Caballero.

O primeiro suspeito Cris-
topher é acusado de cometer 
homicídio semelhante no ano 
de 2012, quando assassinou 
a estudante universitária pa-
raguaia Daisy Patrícia Benítez 
Gómez, 26, utilizando o mesmo 
modus operandi. De acordo com 
as investigações da polícia para-
guaia Cristopher teria realizado 

a manutenção elétrica em uma 
residência vizinha a de Erika, e 
a partir de então os dois se co-
nheceram. Após conhecer a bra-
sileira, o eletricista teria tentado 
um relacionamento amoroso com 
Erika que se negou. Na terça-feira 
(21) a polícia de Amambay, inva-
diu a residência do irmão de Cris-
topher por volta das 18:50.

O suspeito não estava na 
casa, mas algumas provas foram 
apreendidas. As roupas serão 
analisadas para determinar se 
estão relacionadas ao crime da 
brasileira.Os policiais então mon-
taram uma campana em frente à 
residência para aguardar o eletri-
cista, e informações preliminares 
da polícia paraguaia, é que por 
volta das 04h20min desta quar-
ta-feira (22) o suspeito foi detido 
ao sair do carro.

O
s refugiados da Vene-
zuela que vivem em 
Cuiabá afirmam que 

foram bem recebidos e que não 
têm medo de conflitos com a po-
pulação. O sonho de reconstruir 
a vida no Brasil é uma realidade 
para eles, como afirma a dona de 
casa Ligibeth Carolina Salazaron, 
de 33 anos, que está morando há 
25 dias com o marido e três filhos 
na Pastoral do Migrante, no bairro 
Carumbé.

“Somos bem tratados, te-
mos o que comer todos os dias 
e a oportunidade de recomeçar, 
só temos a agradecer pelo calor 
do povo cuiabano, isso ameniza 
a dor da saudade e o medo”. Ela 
acrescenta que só quem passou 
por um conflito sabe o que é fugir 
da fome e chegar a um lugar com 
cultura e língua diferentes.

“Viemos por acreditar que 
aqui é um país melhor, onde po-
deríamos oferecer uma boa vida 
à nossa família”. Ligibeth Caroline 
explica que passou por Roraima, 
mas preferiu seguir para Cuia-
bá, por causa do ‘acolhimento’. 
Animada, conta que o marido, 
Aquiles Daniel Amatima, 29 anos, 
conseguiu uma colocação como 
ajudante em uma empresa de car-
ga e descarga, inclusive começou 
a trabalhar nesta segunda-feira 
(20), com ou sem frio ele foi.

“Ainda sofremos muito por 
saber que o resto da família en-
frenta dias muito difíceis na Ve-
nezuela. Já a minha mãe e duas 
irmãs estão aguardando a possi-
bilidade de vir de Manaus tam-
bém para Cuiabá”. Ela se diz feliz, 
ao abraçar Angel, 4 anos, filho 
mais novo e serelepe.
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Eletricista e estudante 
brasileiro são suspeitos por 
morte brasileira no Paraguai

Diferente de Roraima, 
venezuelanos relatam calor 
humano vindo dos cuiabanos

INVESTIGAÇÃO REFUGIADOS EM MT

O 
pré-candidato a vice-
governador, Otaviano 
Pivetta (PDT), teve o 

registro de candidatura reprova-
do pela Procuradoria Regional 
Eleitoral (PRE). A impugnação 
foi divulgada em uma lista de 
nomes já avaliados pela Justiça 
Eleitoral em uma primeira etapa 
de apreciação. O pré-candidato 
à reeleição a deputado estadual, 
Max Russi (PSB), também teve 
seu pedido rejeitado.

A lista contém 33 nomes im-
pugnados, cujas situações jurídi-
cas começaram a ser avaliadas no 
sábado (18) pela coordenadoria 
de processos. Essa é a primeira 
etapa de consideração dos pedi-
dos, que vão passar pelo julga-
mento do pleno.  Dos 33 nomes 

com impugnação recomendada, 
25 são de pré-candidatos a de-
putado estadual, sete a deputado 
federal, e um a vice-governador.

 A impugnação de Otaviano 
Pivetta, que tenta concorrer ao 
lado de Mauro Mendes (DEM), é 
recomendada pelo membro Jac-
ques de Barros Lopes, com data 
desta segunda (20). Ele acatou 
recurso ingressado pela coligação 
encabeçada por Pedro Taques 
(PSDB), candidato à reeleição. 
A assessoria jurídica aponta a 
investigação contra Otaviano 
Pivetta durante seu mandato de 
prefeito de Lucas do Rio Verde, 
entre 2007 e 2010, período no 
qual a prefeitura firmou contrato 
com o Ministério da Saúde para 
serviços de R$ 100 mil.

Procuradoria Eleitoral 
reprova registro de Max 
Russi e Pivetta

A GUERRA DOS REGISTROS
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“Minha coligação com partidos tradicionais faz 
parte de acordo para conseguir tempo na propa-
ganda eleitoral e o eleitor consegue entender isso. 
Com 45 dias de campanha, não vou ter tempo de 
percorrer os 141 municípios de Mato Grosso, mas 
vou chegar pela TV, pelo rádio” Candidato ao governo 
Mauro Mendes (DEM) ao rechaçar críticas de que concorre 
nas eleições com partidos cujos filiados estão implicados em 
investigações por corrupção.

Estagiário:  
José Lucas Salvani

Reportagem:  
Rodivaldo Ribeiro
Reinaldo Fernandes 

Allan Pereira
Jefferson Oliveira



SOBE
 Produção e exportação de milho devem crescer na safra 

2018/2019. 

  Balança comercial tem superavit de US$1,6 bi na terceira 
semana do mês.     

 Venda de imóveis no Brasil cresce 17,3% no segundo 
trimestre. 

 Três milhões de desempregados buscam trabalho há mais de 
2 anos, aponta IBGE.      

 Confiança da indústria recuou 0,8 ponto em agosto, segundo 
prévia do FGV.   

  Contas públicas devem fechar o ano com deficit de R$ 148,17 
bilhões.  

DESCE
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AVISO DE ABERTURA DE LI-
CITAÇÃO 

A Secretaria de Estado de 
Fazenda De Mato Grosso - 
Sefaz/MT torna público para 
conhecimento dos interessados 
que realizará a sessão de aber-
tura de Licitação Pública na mo-
dalidade Pregão Eletrônico, ten-
do como objeto a contratação 
de empresa para fornecimento 
e instalação de placas remanu-
faturadas modelo ELU29 - 16 
ramais analógicos para Central 
Telefônica MD 110 do Com-
plexo I da sede da SefazZ/MT. 
Lançamento E Envio Da(S) Pro-
posta(S) no SIAG: entre os dias 
23/08/2018 e 04/09/2018, 
período integral, exceto quanto 
ao dia da abertura da sessão, 
quando o horário máximo de 
aceitação será até às 13h45 
- Horário local (Cuiabá/MT). 
Abertura das propostas e início 
da sessão: dia 04/09/2018 às 
14h. Horário local (Cuiabá/MT), 
através do endereço: http://
aquisicoes.gestao.mt.gov.br. 
EDITAL DISPONIBILIZADO:  No 
Portal de Aquisições: http://
aquisicoes.gestao.mt.gov.br; no 
Portal Transparência da SEFAZ 
em www.sefaz.mt.gov.br (após 
acessar o site da Sefaz, clicar 
em: 1-informações 2-licitações 
3-Sefaz), ou ainda através do 
link http://www.sefaz.mt.gov.
br/gac/app/acessoaberto/licita-
cao/consulta.xhtml (Após clicar 
em 1- Pregão Eletrônico). 

AVISO DE LICITAÇÃO PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 80/2018 

O município de Rondonó-
polis-MT torna público para 
conhecimento dos interessados 
que por ordem do Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal de Ron-
donópolis-MT., por meio do 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
realizará a licitação em epí-
grafe às 08h30min do dia 04 
de setembro de 2018, na sala 
de Licitações da Secretaria 
Municipal de Administração - 
Prefeitura, localizada à Avenida 
Duque de Caxias, n.º 1.000, 
Bairro Vila Aurora, procedendo 
a abertura dos envelopes n.ºs 
01 e 02, contendo: proposta 
comercial e documentos de 
habilitação, respectivamente, 
para o seguinte objeto: Registro 
de Preços para Futura e Even-
tual Prestação de Serviços  de  
Publicação  de  Atos  Públicos  
Legais  no  Diário  Oficial da 
União (D.O.U.), Diário Oficial 
do Estado de Mato Grosso 
(D.O.E.), em Jornal Impresso 
de Circulação Local/Regional 
e Estadual, que circule no 
mínimo cinco dias na sema-
na, para atender à Secretaria 
Municipal de Administração, 
através de aquisição cm/
col. (centímetro por coluna), 
conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos 
no edital e seus anexos. Os 
interessados poderão retirar o 
edital completo gratuitamente 

no endereço eletrônico www.
rondonopolis.mt.gov.br opção: 
Licitação, ou no endereço acima 
citado, horário das 12h00min 
às 18h00min horas, telefone 
para contato (66) 3411-5741, 
Departamento de Compras/
Licitação. Rondonópolis-MT, 
21 de agosto de 2018.José 
Eduardo de Souza Siqueira – 
pregoeiro. 

AVISO ADESÃO À ATA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS PROCES-
SO DE LICITAÇÃO Nº 36/2018º 

O município de Santa Tere-
zinha, Estado de Mato Grosso, 
pessoa jurídica de Direito 
Público Interno, com sede 
administrativa à rua 25, s/nº, 
Bairro Centro, nesta cidade, 
inscrito no C.N.P.J./MF sob o n° 
15.031.669/0001-18, ADERE 
AO SISTEMA DE  ATA REGISTRO 
DE PREÇO Nº 032/2018 na 

modalidade de pregão eletrô-
nico nº 4455/2017 da Secre-
taria de Estado de Saúde do 
Estado do Tocantins para aqui-
sições de 02 (02) ambulâncias 
simples remoção tipo (A) com 
valor total de R$ 158.500,00 
(cento e cinquenta e oito mil 
e quinhentos reais) Do outro 
lado a proponente INOV9 
COMERCIAL E SERVIÇOS EIRE-
LI-ME, inscrita no C.N.P.J./MF 
sob o n.º 03.478.563/0001-
88, estabelecida Av. Brasilia 
s/n quadra 33 lote 09 setor 
aeroporto cidade de FAZEN-
DA NOVA -GO, Não havendo 
interposição de recurso, o 
objeto da licitação será ho-
mologada e adjudicado a pro-
ponente acima mencionada. 
licitacaostz@gmail.com Santa 
Terezinha-MT, 21 de agosto 
de 2018. GUSTAVO KOVALSKI
-Pregoeiro oficial

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

Carta ConVite  as mais Comentadas

pÉrolas
A TAL CASA     
O vereador Justino Malheiros (PV) entra na reta 
final de seu mandato na presidência da Câmara 
de Cuiabá quase como o iniciou, em meio a po-
lêmicas e ações esdrúxulas. Desde que assumiu 
a cadeira, Malheiros articulou para enfraquecer 
CPI que investiga o atual gestor municipal, teve 
que demitir milhares de servidores por falta de 
recurso, emplacou 13º salário aos vereadores 
(depois barrado) e tentou proibir a pecha de 
“Casa dos Horrores” atribuída à Câmara, que 
não é de seu tempo, mas não deixou de perder 
o mote. Se não for à Casa dos você-sabe-o-que 
é, no mínimo, do espanto.       
 
PASSANDO BATIDO  
A juíza aposentada Selma Arruda ainda não foi 
vista nos eventos de candidatos do PSDB. Na 
primeira semana de campanha, os tucanos que 
assumiram o microfone para pedir voto não ci-
taram o nome da candidata ao Senado, e quando 
lembrada pelo nome o que mais chamou a aten-
ção foi a falta de entusiasmo dos apoiadores. Ela 
deve estar na conserva por causa de seu posicio-
namento sobre alguns pássaros no ninho tucano.                 

DELAÇÃO DE ALAN MALOUF  
A tão polêmica e aguardada delação do empresá-
rio Alan Malouf, que finalmente foi homologada, 
começa a vazar aos poucos. Fontes desta colu-
nista comenta que o nome do ex-secretário Paulo 
Brustolin aparece diversas vezes nas declarações 
do empresário – claro, que não tanto quanto a de 
Pedro Taques, que é o centro da delação. Disse 
ainda a mesma fonte, que Alan devolverá R$ 10 
milhões aos cofres públicos e deve permanecer 
dois anos usando tornozeleira eletrônica.  

Onça-pintada em Cáceres, Mato Grosso

 CENAS DO CIRCUITO
JULIANA ARINI

Ao menos um nome já está confirmado para compor um provável go-
verno de mauro mendes. o do atual prefeito de lucas do rio Verde 

e seu vice na chapa na disputa majoritária, otaviano pivetta. “ele é um 
vice de peso, estamos fazendo campanha lado a lado”, disse mendes, 
ainda durante a coletiva de imprensa que apresentou a chapa na sede do 
dem de Cuiabá, nesta terça-feira (22). uma das promessas de mendes é 
caso seja eleito usar da experiência de seu vice como um dos possíveis 
secretários de seu governo. A proposta é seguir o exemplo do governa-
dor pedro Taques, que incorporou o seu ex-vice e atual desafeto, Carlos 
fávaro, ao seu governo como secretário de estado de meio Ambiente. Ao 
ser questionado sobre qual seria a função de pivetta, mendes  diz ainda 
não estar certo, mas que certamente não será apenas de mero substituto. 

18/08/2018 - Moradores se revoltam e ex-
pulsam venezuelanos
Eva Cardoso da Silva: meu deus!   
Haron Alvares: demorou pra acontecer...
João Pedro Moraes: o governo federal não toma 
nenhuma atitude cara.
Marcos Barriga: Que ignorância.

20/08/2018 - Emanuelzinho começa campa-
nha pela região do Santa Isabel
Welton Bastos: filho de peixe, peixinho é. só 
lembrando do dinheiro no paletó.   
Hélio Carlos de Carvalho: Que renovação está 
prometendo? neto e filho de político.  mais um 
entrando para a “profIssão” ser político.
Sebastiao N. Rodrigues: o cara ai não foi nem 
vereador e já quer ser deputado federal. Calma 
ai parceiro.
Bueno Dias Marcelo: por isso que o Brasil vai 
de mal a pior. não acredite em politico. na época 
da eleição aparece ate lobo mal e chapeuzinho 
vermelho. Bando de mentirosos.
Elizete Moreira: Até a quinta geração desses po-
líticos bandidos e ratazanas que roubaram nosso 
dinheiro tem que morrer na cadeia.
Ivo Trevisan: emanuelzinho do paletózinho dos 
bolsos grandes!!!! Campanha pago com dinheiro 
roubado pelo papai ladrão. e tem mais gente, Ja-
naína do riva, os filhos dos Campos e por aí vai ...

20/08/2018 - Minha participação em aliança 
não envolve secretários corruptos, rebate 
Mauro Mendes
Neoceli de Andrade Moraes: Que coisa feia fica-
rem se alfinetando. há pouco tempo eram aliados. 
não gosto desse tipo de candidato.   

21/08/2018 - Deputado prometeu renunciar 
caso justiça prove acusações de Maluf
Féliquinho Almeida: Já poderia ter renunciado.   
Pedro Cesar de Oliveira: Alguém acredita que 
este cara cumpre o que fala.
Nene Ramos: mais uma promessa que o malandro 
não vai cumprir

PIVETTA SENDO PIVETTA 
O candidato a vice-governador na chapa de 
Mauro Mendes, Otaviano Pivetta, é famoso 
por não mandar recado. Em declaração à 
imprensa nesta 3ª, 22, ele disparou contra 
o Governo de Taques, ao comentar sobre a 
quantidade de secretários de Estado presos 
nesta gestão. “Primeiro não pode ter cor-
rupção. O governante, além de não roubar 
não pode deixar roubar. Governante que se 
diz sério e ao redor acontece uma banda-
lheira, de tudo que é que esquema ilegal e 
não republicano, não tem moral para acusar 
ninguém” - e emendou:  “Se ele diz que não 
sabia de nada disso, então, tem que se auto-
declarar incompetente. Só tem duas chances: 
ou ele não sabia e é incompetente, ou sabia e 
fingiu que não viu. Mas as duas situações não 
dá para aceitar em um governante”, disse.  

O PRIMEIRO SECRETÁRIO DE MENDES
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ma das sessões mais impor-
tantes de Mato Grosso acon-
tece nas manhãs de terças e 
quartas-feiras. Em uma es-
pécie de palco fixo sete pes-
soas debatem sob os mais 

variados tópicos um só tema crucial para os 
3,376 milhões de mato-grossenses, o uso do 
dinheiro público repassado para os governos 
do estado e municípios.

Entre as muitas questões votadas na ter-
ça-feira (22) estava a avaliação de resultados 
fiscais das despesas com pessoal dos pode-
res e órgãos constitucionais do estado. Entre 
entidades como a Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso, a Defensoria Pública do Esta-
do, a Procuradoria Geral de Justiça, o pró-
prio Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso (TCE-MT). 

A auditoria Especial foi realizada para 
avaliar a fidedignidade dos números lança-
dos como Despesa Total com Pessoal (DTP) 
nos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), 1º, 
2º e 3º Quadrimestres de 2016, dos Poderes e 
Órgãos Autônomos Estaduais. A decisão da 
corte de contas foi de julgar extinto o pre-
sente processo sem resolução de mérito.

Não é a primeira vez que o TCE-MT ex-
tingue um processo que analise as ações de 
seus membros. Em 2016, o Tribunal apurou 
uma denúncia anônima recebida na Corre-
gedoria Geral e que envolvia seis conselhei-
ros efetivos da casa; José Carlos Novelli, 
Sérgio Ricardo, Waldir Teis, Valter Albano, 
Antônio Joaquim e o atual presidente da en-
tidade, Campos Neto.  A decisão, divulgada 
em maio de 2017, foi pelo arquivamento por 
falta de provas. 

Conforme o conselheiro Moisés Maciel, 
ao longo do processo, a Comissão respon-
sável pela Instrução Sumária não encontrou 
nenhuma evidência de irregularidades en-
volvendo os conselheiros. Ele fez questão de 
destacar a decisão da direção do TCE-MT de 
determinar o procedimento administrativo 
de apuração da denúncia anônima, até como 
forma de demonstrar transparência total. Ele 
observou também que todo o processo admi-
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SENHOR DAS PRÓPRIAS REGRAS

Quem fiscaliza o tribunal fiscal de Mato Grosso?
Criação de nova Secretaria Geral de Controle Externo (Secexs) promete reduzir desgovernos dentro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Por Juliana Arini e Rodivaldo Ribeiro nistrativo foi realizado com independência 
e lisura. Mesmo sendo uma denúncia anôni-
ma, como citava seis membros do TCE-MT, 
a Corte de Contas tratou com muita respon-
sabilidade o caso, disse.

A Corte de Contas é o órgão máximo de 
controle das contas de praticamente toda a 
estrutura estatal. Julga e dá pareceres aos 
gastos de 141 prefeituras. Também cuida 
do dinheiro empregado por outros poderes, 
como a Assembleia Legislativa, autarquias, 
fundações e o próprio governo do Estado. 
Das suas próprias contas, entretanto, nin-
guém cuida ou controla, a não ser o próprio 
TCE. 

Nesse quesito, há números nem um pou-
co desprezíveis. Em duodécimos (relativos 
ao custeios do mês de janeiro) foram mais de 
R$ 31 milhões. Desse montante, mais da me-
tade, ou R$ 15.936.175,55, é consumida com 
o pagamento dos salários dos 698 funcioná-
rios ativos do órgão. O duodécimo para cus-
teio e investimentos é de R$ 14.179.197,09.  
Ao todo o orçamento do TCE em 2018, foi 
reduzido em 20%, mas ainda assim é supe-
rior aos gastos estaduais com saúde, que não 
chegam a dois bilhões de reais. 

Uma pesquisa do Instituto Bradel, liga-
do a Fundação Armando Álvares Pentenado 
(FAAP), revelou que o TCE-MT está entre 
os sete mais caros do Brasil, perdendo apen-
sa em volume de gastos para estados como 
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. 
A Corte de Contas mato-grossense chega a 
custar R$ 100 milhões a mais do que a de 
Mato Grosso do Sul, estado com habitantes 
e dimensões semelhantes.

O repasse atual do TCE-MT é de R$ 
357.784.472,10, milhões.  A Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso custa R$ 
506.845.937,52, o Tribunal de Justiça- R$ 
1.016.583.190,00, a Procuradoria-Geral de 
Justiça - R$ 410.593.989,73 e a Defensoria 
Pública - R$ 126.268.411,60. O TCE-MT é 
o terceiro mais caro do estado. 

 Um dos pontos que pesam nessa conta 
são os gastos com os servidores comissio-
nados. O TCE-MT possui 410 cargos de ser-
vidores efetivos, 218 cargos exclusivamente 
de comissionados e 70 cargos comissiona-
dos para efetivos. . Os salários deles variam 

de R$ 2.766,09 (a menor remuneração) até R$ 
14.277,61, a maior, excluindo-se, como já ci-
tado, os próprios conselheiros.

O conselheiro substituto do TCE-MT, Luiz 
Henrique Lima, defende os servidores comis-
sionados do órgão. No início do ano, ele ar-
gumentou que esses servidores, a maioria nos 
cargos por indicação, normalmente de polí-
ticos, representam apenas 5,55% do número 
total de trabalhadores do funcionalismo públi-
co, estimado em 100 mil pessoas no Estado 
(entre efetivos, contratados e comissionados).

“Quanto aos gastos com o pessoal, consi-
dero importante desmistificar uma afirmação 
frequente nos debates públicos sobre o assun-
to. O de que a redução no número de servido-
res comissionados ou a redução de sua remu-
neração é o caminho para reduzir o impacto 
das despesas de pessoal no Estado. Com efei-
to, em dezembro de 2017, o poder executivo 

de Mato Grosso dispunha de 6.365 servidores 
comissionados, representando 5,55% do to-
tal”, disse.

Luiz Henrique Lima também lembrou 
que a média salarial dos efetivos chega a ser 
de mais que o dobro dos comissionados, de 
acordo com estimativa do próprio TCE. “E ao 
contrário do que tanto se apregoa, no mês de 
dezembro de 2017, a média remuneratória dos 
servidores efetivos foi de R$ 8.853 e a dos 
comissionados foi de R$ 3.657”, continuou.

Para tentar melhorar a própria gestão e dar 
mais transparências as suas ações, desde o 
início do ano o TCE-MT vem mudando sua 
estrutura.  No caso, além da especialização 
das unidades técnicas, da distribuição iguali-
tária de processos, o assento permanente dos 
conselheiros substitutos nos órgãos colegia-
dos do Tribunal de Contas, com direito a voz. 
Essa mudança também foi contemplada no rol 

de resoluções normativas aprovadas em agosto 
de 2018. 

O projeto do novo modelo de atuação do Tri-
bunal de Contas de Mato Grosso foi iniciado 
em 2016, com a mudança no foco da fiscaliza-
ção da entidade.  Antes era concentrado, prin-
cipalmente, em contas anuais dos mais de 600 
órgãos jurisdicionados. O foco passou a ser em 
processos de atos de gestão, segundo critérios 
de materialidade, relevância e risco.

Também foi dada maior ênfase à fiscaliza-
ção concomitante, de tal maneira que sobres-
saiu nos últimos dois anos a atuação cautelar 
dos conselheiros relatores. A prática isso signi-
fica mais autonomia a área técnica do tribunal 
e menos poder aos conselheiros indicados pelos 
poderes, como o Governo do Estado e a Assem-
bleia Legislativa. 

Os estudos para essa adequação seguiu mo-
delos já utilizados por Tribunais de Contas como 
o Tribunal de Contas da União (TCU). Estão 
alinhados com as instruções visando o aperfei-
çoamento do controle externo aprovadas em ní-
vel nacional pela  Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). 

A última grande alteração da estrutura de 
fiscalização do TCE-MT havia ocorrido em 
2005, com extinção da Secretaria Geral de 
Controle Externo (Secexs) e criação de seis 
Secexs generalistas, vinculadas diretamente 
aos Gabinetes de Conselheiros.

A reformulação aprovada em agosto 
criou as seguintes Secretarias de Contro-
le Externo: de Administração Estadual, de 
Administração Municipal, de Atos de Pes-
soal, de Contratações Públicas, de Saúde e 
Meio Ambiente, de Educação e Segurança, 
de Obras e Infraestrutura, de Previdência e 
de Receita e Governo. 

Uma das grandes mudanças é a redução 
de poder dos conselheiros efetivos sobre as 
pautas da Secexs. Agora, cada secretaria 
contará com supervisões temáticas, que no 
total abrangem 24 áreas especializadas de 
fiscalização. 

A coordenação do trabalho dessas Secexs 
será feita pela Secretaria Geral de Controle 
Externo, responsável pela elaboração de um 
plano anual de fiscalização, a ser aprovado 
pelo Colegiado de Membros, composto pe-
los conselheiros, conselheiros substitutos e 
procuradores de contas. A escolha do secre-
tário-geral e dos chefes das Secexs está, a 
partir de agora,  condicionada à indicação 
pela Presidência e aprovação pelo Pleno do 
Tribunal.  Antes, cada Secex estava subordi-
nada diretamente ao gabinete de um dos sete 
conselheiros efeitos. 

A reestruturação previu ainda redistri-
buição igualitária da carga de trabalho de 
processos entre os conselheiros titulares e 
conselheiros substitutos. Com essa mudan-
ça, os conselheiros substitutos, que antes re-
cebiam, para instruir e formular proposta de 
voto,  somente processos de unidades gesto-
ras de menor volume de recursos orçamen-
tários, agora também terão como atribuição 
formular proposta de voto em todos os de-
mais processos de unidades gestoras. 

A exceção ficará para os processos rela-
tivos ao chefe do Poder Executivo,  dos Po-
deres Legislativo e Judiciário e dos órgãos 
estaduais autônomos, Ministério Público, 
Defensoria Pública e Tribunal de Contas, 
que continuam privativos de conselheiros 
titulares. 

Se por um lado a fiscalização passará a 
ser por especialização temática e, em geral, 
tendo como base atos de gestão, denúncias, 
representações de natureza interna e externa, 
consultas, a distribuição de processos entre 

maneira como são escolhidos 
os sete conselheiros que man-
dam no TCE-MT também enseja 
questionamentos. Hoje, os con-

selheiros, cujos ganhos, entre salários e 
benefícios, podem chegar a R$ 60 mil, são 
escolhidos em uma espécie de rateio entre 
os poderes. 

Três são indicados pelo governador em 
mandato, mas a aprovação deve ser prévia 
por parte da Assembleia Legislativa, sendo 
que um destes é definido necessariamente 
pelo governador, dois saem ou entre os 
auditores do próprio TCE (indicados de uma 
lista tríplice do órgão por antiguidade e ou 
merecimento) e membros do Ministério Pú-
blico, em regime de alternância, conforme 
as vagas forem surgindo.

As outras quatro vagas são escolhidas 
por indicações da Assembleia Legislativa 
do Estado. E o cargo é vitalício, com direito 
à aposentadoria, salvo fatores externos, 
como o afastamento este ano de seis dos 
sete conselheiros pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) devido à delação premiada 
feita pelo ex-governador Silval Barbosa 
(PMDB) à Procuradoria Geral da República 
(um renunciou).

O ex-governador disse que cinco con-
selheiros do TCE teriam participado de 
esquema de corrupção em Mato Grosso. E 
ele deu nomes. Em 2013, enquanto conse-
lheiro Antônio Joaquim teria recebido, em 
conjunto com Waldir Teis, Sérgio Ricardo, 
Walter Albano e José Carlos Novelli, o 
valor de R$ 53 milhões para a liberação 
do andamento de obras do programa MT 
Integrado, entre as quais várias da Copa do 
Mundo 2014, diversas estradas a cargo do 
Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT), outras da Petrobras 
e várias outras.

Normalmente, os critérios para essas 
indicações são alvo de denúncias formais 
e informais de barganha política, troca de 
cargos e venda (por valores por volta dos 
R$ 4 milhões, em média, mas há quem fale 
que o preço verdadeiro chega aos R$ 6 mi-
lhões) pura e simplesmente. O fato de que 
ex-deputados, ex-governadores e políticos 

A sem mandato sejam rotineiramente indicados 
não ajuda a dirimir as suspeitas populares e 
denúncias na justiça.

Hoje, quem ocupa as sete vagas do TCE são 
servidores de carreira. A medida é provisória, 
até que os políticos voltem a indicar novos 
ocupantes para os cargos. Cada um deles pode 
contratar um número não revelado de asses-
sores. Em numeração macro, entretanto, o que 
mostra o Portal da Transparência (de onde 
saíram, aliás, todos os números apresentados 
aqui) são 218 cargos exclusivos para serem 
ocupados por comissionados, indicados pelos 
conselheiros e ou outros funcionários da corte. 
Setenta desses cargos comissionados estão 
ocupados por funcionários efetivos. 

Do afastamento recente, somente o atual 
presidente, Campos Neto, não foi afastado pelo 
Supremo. Para os lugares dos afastados Valter 
Albano, Antônio Joaquim, José Carlos Novelli, 
Waldir Júlio Teis e Sérgio Ricardo de Almeida 

foram nomeados os conselheiros substitutos 
egressos de concurso público Isaías Lopes (pri-
meira relatoria), Jaqueline Jacobsen (segunda 
relatoria), Moisés Maciel (terceira Relatoria) e 
João Batista Camargo (quarta relatoria).

A medida foi necessária para manter o fun-
cionamento do Tribunal Pleno. Os conselheiros 
substitutos Luiz Henrique Lima e Luiz Carlos 
Pereira já haviam assumido interinamente a 
quinta e a sexta relatorias, respectivamente. 
O conselheiro Ronaldo de Oliveira continuou 
conselheiro substituto junto à presidência.

O TCE-MT é um dos poucos do país que 
mantém como titulares em seu corpo deli-
berativo apenas conselheiros com indicação 
política. Os técnicos exercem somente o 
cargo de conselheiros substitutos adquiridos 
mediante concurso público. Mato Grosso é 
um dos últimos estados do Brasil em que o 
modelo constitucional de composição dos 
Tribunais de Contas ainda não foi devidamente 

obre as negociações para as vagas 
do TCE, a discussão sobre o tema 
é antiga. Hoje, nem mesmo os pré-
candidatos escapam. Uma reporta-

gem publicada há um mês revelava supostas 
negociações que levaram o MDB a apoiar a 
candidatura do ex-prefeito de Cuiabá, Mauro 
Mendes (DEM), ao governo de Mato Grosso. 

Segundo a informação da matéria veiculada 
no jornal A Gazeta, um acordo entre Mendes e 
o deputado federal e presidente do MDB, Carlos 
Bezerra, havia sido feito uma semana antes. 
Esse acordo envolvia recursos financeiros 
para as campanhas emedebistas nas chapas 

S

QUASE TODOS CONSELHEIROS EFETIVOS SOB SUSPEITA EM MT 

proporcionais e duas secretarias de Estado de 
“porteira fechada”.

Além disso, o acordo exigia a filiação do 
ex-vice-governador Carlos Fávaro (PSD) ao 
MDB, além da indicação da ex-deputada Teté 
Bezerra, esposa de Carlos Bezerra, para uma 
vaga no TCE, além da indicação do ex-secretário 
Francisco Faiad (MDB) na lista tríplice da Or-
dem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso 
(OAB) para a próxima vaga de desembargador 
no Tribunal de Justiça.

Mauro Mendes negou as supostas negocia-
ções veiculadas na matéria, disse que jamais 
participou disso e classificou como mentirosa a 

notícia publicada. Segundo o agora candidato, 
a notícia falsa foi publicada a mando de seus 
adversários, com o propósito de enfraquecer 
a campanha.

“Essa história é a mais absoluta mentira, 
uma armação patrocinada, e nós sabemos a 
serviço de quem ela foi feita. É uma grande 
mentira, nunca houve esse tipo de negociação. 
No meu mandato na Prefeitura de Cuiabá, não 
tive nenhum escândalo de corrupção e nenhum 
secretário meu foi preso. Felizmente, posso 
andar de cabeça erguida nesta cidade”’, disse.

A fila de aspirantes ao cargo na Corte 
de Contas é grande. Já sonharam e ocupar 

consolidado.
Uma das próximas disputas na casa será 

a vaga de Humberto Bosaipo que renunciou 
em 2014. Desde então, a cadeira movimenta 
os interesses de diversos candidatos. Mas o 
debate foi afastado pelas diversas denúncias 
de venda da vaga que acabaram afastando 
os candidatos mais afoitos, como o deputado 
estadual Gilmar Fabris (PSD).

O debate sobre o controle do TCE-MT che-
gou a ser alvo de críticas do governador Pedro 
Taques em entrevista à imprensa em 2017. “O 
TCE, a meu ver, está se permitindo rebaixar 
mais uma vez. A primeira vez aconteceu quan-
do permitiu as negociatas de venda de vagas, 
antes veladas e agora reveladas por denúncias 
que pipocam a todo lado”, disse, ao acrescen-
tar que “ali teve de tudo pra ocupar vaga até 
conselheiro hereditário” numa referência a 
Campos Neto, que assumiu a vaga do deixada 
pelo pai, Ary Leite de Campos.

os conselheiros relatores continuará sendo 
feito por sorteio, considerando a quantidade 
de unidades gestoras estaduais e municipais, 
da Administração direta e indireta. 

O tempo de relatoria dos processos tam-
bém foi reduzido de quatro para dois anos. 
Assim, um relator ficará apenas um biênio 
responsável pelas contas de um ente público. 

Apesar de toda reestruturação ainda não 
há uma entidade que regula o TCE-MT. A 
ONG Transparência Brasil revelou, em es-
tudo publicado em 2017, que oito em cada 
dez conselheiros de contas do país exerce-
ram mandatos eletivos ou altas funções em 
governos.  Uma realidade ainda presente na 
composição do TCE-MT, apesar de parte de 

seus membros estarem afastados a pedido do 
Supremo Tribunal Federal (STF).

O levantamento mostra que 23% dos 233 
conselheiros e ministros respondem a pro-
cessos ou já foram punidos na Justiça e até 
mesmo nos próprios tribunais de contas. Os 
supostos guardiões do dinheiro público são 
acusados de fraudar licitações, superfatu-
rar obras e enriquecer ilicitamente. A mais 
comum acusação que recai sobre eles: im-
probidade administrativa. Em Mato Grosso, 
mais da metade dos membros do TCE-MT 
seguem dentro destas estatísticas.

Resta saber se mesmo sem um órgão con-
trolador a entidade vai conseguir reduzir as 
denúncias que pairam sob seus membros.

as cadeiras do plenário, ex-mulheres de 
governadores e deputados, ex-senadores, 
muitos outros políticos no final de carreira.  
Entre os nomes mais controversos estão a 
ex-primeira-dama do Estado Roseli Barbo-
sa, do vice-governador Chico Daltro (PSD) 
e o próprio ex-governador Silval Barbosa 
(PMDB). Outra interessada em bater o 
martelo nas contas públicas foi a mulher 
do ex-deputado José Riva, a ex-secretá-
ria de estadual cultura Janete Riva. Um 
ponto comum entre todos são os diversos 
processos de corrupção e uso indevido do 
dinheiro público.  

A DANÇA DAS CADEIRAS QUE MOVIMENTA A POLÍTICA EM MT
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ma das sessões mais impor-
tantes de Mato Grosso acon-
tece nas manhãs de terças e 
quartas-feiras. Em uma es-
pécie de palco fixo sete pes-
soas debatem sob os mais 

variados tópicos um só tema crucial para os 
3,376 milhões de mato-grossenses, o uso do 
dinheiro público repassado para os governos 
do estado e municípios.

Entre as muitas questões votadas na ter-
ça-feira (22) estava a avaliação de resultados 
fiscais das despesas com pessoal dos pode-
res e órgãos constitucionais do estado. Entre 
entidades como a Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso, a Defensoria Pública do Esta-
do, a Procuradoria Geral de Justiça, o pró-
prio Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso (TCE-MT). 

A auditoria Especial foi realizada para 
avaliar a fidedignidade dos números lança-
dos como Despesa Total com Pessoal (DTP) 
nos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), 1º, 
2º e 3º Quadrimestres de 2016, dos Poderes e 
Órgãos Autônomos Estaduais. A decisão da 
corte de contas foi de julgar extinto o pre-
sente processo sem resolução de mérito.

Não é a primeira vez que o TCE-MT ex-
tingue um processo que analise as ações de 
seus membros. Em 2016, o Tribunal apurou 
uma denúncia anônima recebida na Corre-
gedoria Geral e que envolvia seis conselhei-
ros efetivos da casa; José Carlos Novelli, 
Sérgio Ricardo, Waldir Teis, Valter Albano, 
Antônio Joaquim e o atual presidente da en-
tidade, Campos Neto.  A decisão, divulgada 
em maio de 2017, foi pelo arquivamento por 
falta de provas. 

Conforme o conselheiro Moisés Maciel, 
ao longo do processo, a Comissão respon-
sável pela Instrução Sumária não encontrou 
nenhuma evidência de irregularidades en-
volvendo os conselheiros. Ele fez questão de 
destacar a decisão da direção do TCE-MT de 
determinar o procedimento administrativo 
de apuração da denúncia anônima, até como 
forma de demonstrar transparência total. Ele 
observou também que todo o processo admi-
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SENHOR DAS PRÓPRIAS REGRAS

Quem fiscaliza o tribunal fiscal de Mato Grosso?
Criação de nova Secretaria Geral de Controle Externo (Secexs) promete reduzir desgovernos dentro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Por Juliana Arini e Rodivaldo Ribeiro nistrativo foi realizado com independência 
e lisura. Mesmo sendo uma denúncia anôni-
ma, como citava seis membros do TCE-MT, 
a Corte de Contas tratou com muita respon-
sabilidade o caso, disse.

A Corte de Contas é o órgão máximo de 
controle das contas de praticamente toda a 
estrutura estatal. Julga e dá pareceres aos 
gastos de 141 prefeituras. Também cuida 
do dinheiro empregado por outros poderes, 
como a Assembleia Legislativa, autarquias, 
fundações e o próprio governo do Estado. 
Das suas próprias contas, entretanto, nin-
guém cuida ou controla, a não ser o próprio 
TCE. 

Nesse quesito, há números nem um pou-
co desprezíveis. Em duodécimos (relativos 
ao custeios do mês de janeiro) foram mais de 
R$ 31 milhões. Desse montante, mais da me-
tade, ou R$ 15.936.175,55, é consumida com 
o pagamento dos salários dos 698 funcioná-
rios ativos do órgão. O duodécimo para cus-
teio e investimentos é de R$ 14.179.197,09.  
Ao todo o orçamento do TCE em 2018, foi 
reduzido em 20%, mas ainda assim é supe-
rior aos gastos estaduais com saúde, que não 
chegam a dois bilhões de reais. 

Uma pesquisa do Instituto Bradel, liga-
do a Fundação Armando Álvares Pentenado 
(FAAP), revelou que o TCE-MT está entre 
os sete mais caros do Brasil, perdendo apen-
sa em volume de gastos para estados como 
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. 
A Corte de Contas mato-grossense chega a 
custar R$ 100 milhões a mais do que a de 
Mato Grosso do Sul, estado com habitantes 
e dimensões semelhantes.

O repasse atual do TCE-MT é de R$ 
357.784.472,10, milhões.  A Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso custa R$ 
506.845.937,52, o Tribunal de Justiça- R$ 
1.016.583.190,00, a Procuradoria-Geral de 
Justiça - R$ 410.593.989,73 e a Defensoria 
Pública - R$ 126.268.411,60. O TCE-MT é 
o terceiro mais caro do estado. 

 Um dos pontos que pesam nessa conta 
são os gastos com os servidores comissio-
nados. O TCE-MT possui 410 cargos de ser-
vidores efetivos, 218 cargos exclusivamente 
de comissionados e 70 cargos comissiona-
dos para efetivos. . Os salários deles variam 

de R$ 2.766,09 (a menor remuneração) até R$ 
14.277,61, a maior, excluindo-se, como já ci-
tado, os próprios conselheiros.

O conselheiro substituto do TCE-MT, Luiz 
Henrique Lima, defende os servidores comis-
sionados do órgão. No início do ano, ele ar-
gumentou que esses servidores, a maioria nos 
cargos por indicação, normalmente de polí-
ticos, representam apenas 5,55% do número 
total de trabalhadores do funcionalismo públi-
co, estimado em 100 mil pessoas no Estado 
(entre efetivos, contratados e comissionados).

“Quanto aos gastos com o pessoal, consi-
dero importante desmistificar uma afirmação 
frequente nos debates públicos sobre o assun-
to. O de que a redução no número de servido-
res comissionados ou a redução de sua remu-
neração é o caminho para reduzir o impacto 
das despesas de pessoal no Estado. Com efei-
to, em dezembro de 2017, o poder executivo 

de Mato Grosso dispunha de 6.365 servidores 
comissionados, representando 5,55% do to-
tal”, disse.

Luiz Henrique Lima também lembrou 
que a média salarial dos efetivos chega a ser 
de mais que o dobro dos comissionados, de 
acordo com estimativa do próprio TCE. “E ao 
contrário do que tanto se apregoa, no mês de 
dezembro de 2017, a média remuneratória dos 
servidores efetivos foi de R$ 8.853 e a dos 
comissionados foi de R$ 3.657”, continuou.

Para tentar melhorar a própria gestão e dar 
mais transparências as suas ações, desde o 
início do ano o TCE-MT vem mudando sua 
estrutura.  No caso, além da especialização 
das unidades técnicas, da distribuição iguali-
tária de processos, o assento permanente dos 
conselheiros substitutos nos órgãos colegia-
dos do Tribunal de Contas, com direito a voz. 
Essa mudança também foi contemplada no rol 

de resoluções normativas aprovadas em agosto 
de 2018. 

O projeto do novo modelo de atuação do Tri-
bunal de Contas de Mato Grosso foi iniciado 
em 2016, com a mudança no foco da fiscaliza-
ção da entidade.  Antes era concentrado, prin-
cipalmente, em contas anuais dos mais de 600 
órgãos jurisdicionados. O foco passou a ser em 
processos de atos de gestão, segundo critérios 
de materialidade, relevância e risco.

Também foi dada maior ênfase à fiscaliza-
ção concomitante, de tal maneira que sobres-
saiu nos últimos dois anos a atuação cautelar 
dos conselheiros relatores. A prática isso signi-
fica mais autonomia a área técnica do tribunal 
e menos poder aos conselheiros indicados pelos 
poderes, como o Governo do Estado e a Assem-
bleia Legislativa. 

Os estudos para essa adequação seguiu mo-
delos já utilizados por Tribunais de Contas como 
o Tribunal de Contas da União (TCU). Estão 
alinhados com as instruções visando o aperfei-
çoamento do controle externo aprovadas em ní-
vel nacional pela  Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). 

A última grande alteração da estrutura de 
fiscalização do TCE-MT havia ocorrido em 
2005, com extinção da Secretaria Geral de 
Controle Externo (Secexs) e criação de seis 
Secexs generalistas, vinculadas diretamente 
aos Gabinetes de Conselheiros.

A reformulação aprovada em agosto 
criou as seguintes Secretarias de Contro-
le Externo: de Administração Estadual, de 
Administração Municipal, de Atos de Pes-
soal, de Contratações Públicas, de Saúde e 
Meio Ambiente, de Educação e Segurança, 
de Obras e Infraestrutura, de Previdência e 
de Receita e Governo. 

Uma das grandes mudanças é a redução 
de poder dos conselheiros efetivos sobre as 
pautas da Secexs. Agora, cada secretaria 
contará com supervisões temáticas, que no 
total abrangem 24 áreas especializadas de 
fiscalização. 

A coordenação do trabalho dessas Secexs 
será feita pela Secretaria Geral de Controle 
Externo, responsável pela elaboração de um 
plano anual de fiscalização, a ser aprovado 
pelo Colegiado de Membros, composto pe-
los conselheiros, conselheiros substitutos e 
procuradores de contas. A escolha do secre-
tário-geral e dos chefes das Secexs está, a 
partir de agora,  condicionada à indicação 
pela Presidência e aprovação pelo Pleno do 
Tribunal.  Antes, cada Secex estava subordi-
nada diretamente ao gabinete de um dos sete 
conselheiros efeitos. 

A reestruturação previu ainda redistri-
buição igualitária da carga de trabalho de 
processos entre os conselheiros titulares e 
conselheiros substitutos. Com essa mudan-
ça, os conselheiros substitutos, que antes re-
cebiam, para instruir e formular proposta de 
voto,  somente processos de unidades gesto-
ras de menor volume de recursos orçamen-
tários, agora também terão como atribuição 
formular proposta de voto em todos os de-
mais processos de unidades gestoras. 

A exceção ficará para os processos rela-
tivos ao chefe do Poder Executivo,  dos Po-
deres Legislativo e Judiciário e dos órgãos 
estaduais autônomos, Ministério Público, 
Defensoria Pública e Tribunal de Contas, 
que continuam privativos de conselheiros 
titulares. 

Se por um lado a fiscalização passará a 
ser por especialização temática e, em geral, 
tendo como base atos de gestão, denúncias, 
representações de natureza interna e externa, 
consultas, a distribuição de processos entre 

maneira como são escolhidos 
os sete conselheiros que man-
dam no TCE-MT também enseja 
questionamentos. Hoje, os con-

selheiros, cujos ganhos, entre salários e 
benefícios, podem chegar a R$ 60 mil, são 
escolhidos em uma espécie de rateio entre 
os poderes. 

Três são indicados pelo governador em 
mandato, mas a aprovação deve ser prévia 
por parte da Assembleia Legislativa, sendo 
que um destes é definido necessariamente 
pelo governador, dois saem ou entre os 
auditores do próprio TCE (indicados de uma 
lista tríplice do órgão por antiguidade e ou 
merecimento) e membros do Ministério Pú-
blico, em regime de alternância, conforme 
as vagas forem surgindo.

As outras quatro vagas são escolhidas 
por indicações da Assembleia Legislativa 
do Estado. E o cargo é vitalício, com direito 
à aposentadoria, salvo fatores externos, 
como o afastamento este ano de seis dos 
sete conselheiros pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) devido à delação premiada 
feita pelo ex-governador Silval Barbosa 
(PMDB) à Procuradoria Geral da República 
(um renunciou).

O ex-governador disse que cinco con-
selheiros do TCE teriam participado de 
esquema de corrupção em Mato Grosso. E 
ele deu nomes. Em 2013, enquanto conse-
lheiro Antônio Joaquim teria recebido, em 
conjunto com Waldir Teis, Sérgio Ricardo, 
Walter Albano e José Carlos Novelli, o 
valor de R$ 53 milhões para a liberação 
do andamento de obras do programa MT 
Integrado, entre as quais várias da Copa do 
Mundo 2014, diversas estradas a cargo do 
Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT), outras da Petrobras 
e várias outras.

Normalmente, os critérios para essas 
indicações são alvo de denúncias formais 
e informais de barganha política, troca de 
cargos e venda (por valores por volta dos 
R$ 4 milhões, em média, mas há quem fale 
que o preço verdadeiro chega aos R$ 6 mi-
lhões) pura e simplesmente. O fato de que 
ex-deputados, ex-governadores e políticos 

A sem mandato sejam rotineiramente indicados 
não ajuda a dirimir as suspeitas populares e 
denúncias na justiça.

Hoje, quem ocupa as sete vagas do TCE são 
servidores de carreira. A medida é provisória, 
até que os políticos voltem a indicar novos 
ocupantes para os cargos. Cada um deles pode 
contratar um número não revelado de asses-
sores. Em numeração macro, entretanto, o que 
mostra o Portal da Transparência (de onde 
saíram, aliás, todos os números apresentados 
aqui) são 218 cargos exclusivos para serem 
ocupados por comissionados, indicados pelos 
conselheiros e ou outros funcionários da corte. 
Setenta desses cargos comissionados estão 
ocupados por funcionários efetivos. 

Do afastamento recente, somente o atual 
presidente, Campos Neto, não foi afastado pelo 
Supremo. Para os lugares dos afastados Valter 
Albano, Antônio Joaquim, José Carlos Novelli, 
Waldir Júlio Teis e Sérgio Ricardo de Almeida 

foram nomeados os conselheiros substitutos 
egressos de concurso público Isaías Lopes (pri-
meira relatoria), Jaqueline Jacobsen (segunda 
relatoria), Moisés Maciel (terceira Relatoria) e 
João Batista Camargo (quarta relatoria).

A medida foi necessária para manter o fun-
cionamento do Tribunal Pleno. Os conselheiros 
substitutos Luiz Henrique Lima e Luiz Carlos 
Pereira já haviam assumido interinamente a 
quinta e a sexta relatorias, respectivamente. 
O conselheiro Ronaldo de Oliveira continuou 
conselheiro substituto junto à presidência.

O TCE-MT é um dos poucos do país que 
mantém como titulares em seu corpo deli-
berativo apenas conselheiros com indicação 
política. Os técnicos exercem somente o 
cargo de conselheiros substitutos adquiridos 
mediante concurso público. Mato Grosso é 
um dos últimos estados do Brasil em que o 
modelo constitucional de composição dos 
Tribunais de Contas ainda não foi devidamente 

obre as negociações para as vagas 
do TCE, a discussão sobre o tema 
é antiga. Hoje, nem mesmo os pré-
candidatos escapam. Uma reporta-

gem publicada há um mês revelava supostas 
negociações que levaram o MDB a apoiar a 
candidatura do ex-prefeito de Cuiabá, Mauro 
Mendes (DEM), ao governo de Mato Grosso. 

Segundo a informação da matéria veiculada 
no jornal A Gazeta, um acordo entre Mendes e 
o deputado federal e presidente do MDB, Carlos 
Bezerra, havia sido feito uma semana antes. 
Esse acordo envolvia recursos financeiros 
para as campanhas emedebistas nas chapas 

S

QUASE TODOS CONSELHEIROS EFETIVOS SOB SUSPEITA EM MT 

proporcionais e duas secretarias de Estado de 
“porteira fechada”.

Além disso, o acordo exigia a filiação do 
ex-vice-governador Carlos Fávaro (PSD) ao 
MDB, além da indicação da ex-deputada Teté 
Bezerra, esposa de Carlos Bezerra, para uma 
vaga no TCE, além da indicação do ex-secretário 
Francisco Faiad (MDB) na lista tríplice da Or-
dem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso 
(OAB) para a próxima vaga de desembargador 
no Tribunal de Justiça.

Mauro Mendes negou as supostas negocia-
ções veiculadas na matéria, disse que jamais 
participou disso e classificou como mentirosa a 

notícia publicada. Segundo o agora candidato, 
a notícia falsa foi publicada a mando de seus 
adversários, com o propósito de enfraquecer 
a campanha.

“Essa história é a mais absoluta mentira, 
uma armação patrocinada, e nós sabemos a 
serviço de quem ela foi feita. É uma grande 
mentira, nunca houve esse tipo de negociação. 
No meu mandato na Prefeitura de Cuiabá, não 
tive nenhum escândalo de corrupção e nenhum 
secretário meu foi preso. Felizmente, posso 
andar de cabeça erguida nesta cidade”’, disse.

A fila de aspirantes ao cargo na Corte 
de Contas é grande. Já sonharam e ocupar 

consolidado.
Uma das próximas disputas na casa será 

a vaga de Humberto Bosaipo que renunciou 
em 2014. Desde então, a cadeira movimenta 
os interesses de diversos candidatos. Mas o 
debate foi afastado pelas diversas denúncias 
de venda da vaga que acabaram afastando 
os candidatos mais afoitos, como o deputado 
estadual Gilmar Fabris (PSD).

O debate sobre o controle do TCE-MT che-
gou a ser alvo de críticas do governador Pedro 
Taques em entrevista à imprensa em 2017. “O 
TCE, a meu ver, está se permitindo rebaixar 
mais uma vez. A primeira vez aconteceu quan-
do permitiu as negociatas de venda de vagas, 
antes veladas e agora reveladas por denúncias 
que pipocam a todo lado”, disse, ao acrescen-
tar que “ali teve de tudo pra ocupar vaga até 
conselheiro hereditário” numa referência a 
Campos Neto, que assumiu a vaga do deixada 
pelo pai, Ary Leite de Campos.

os conselheiros relatores continuará sendo 
feito por sorteio, considerando a quantidade 
de unidades gestoras estaduais e municipais, 
da Administração direta e indireta. 

O tempo de relatoria dos processos tam-
bém foi reduzido de quatro para dois anos. 
Assim, um relator ficará apenas um biênio 
responsável pelas contas de um ente público. 

Apesar de toda reestruturação ainda não 
há uma entidade que regula o TCE-MT. A 
ONG Transparência Brasil revelou, em es-
tudo publicado em 2017, que oito em cada 
dez conselheiros de contas do país exerce-
ram mandatos eletivos ou altas funções em 
governos.  Uma realidade ainda presente na 
composição do TCE-MT, apesar de parte de 

seus membros estarem afastados a pedido do 
Supremo Tribunal Federal (STF).

O levantamento mostra que 23% dos 233 
conselheiros e ministros respondem a pro-
cessos ou já foram punidos na Justiça e até 
mesmo nos próprios tribunais de contas. Os 
supostos guardiões do dinheiro público são 
acusados de fraudar licitações, superfatu-
rar obras e enriquecer ilicitamente. A mais 
comum acusação que recai sobre eles: im-
probidade administrativa. Em Mato Grosso, 
mais da metade dos membros do TCE-MT 
seguem dentro destas estatísticas.

Resta saber se mesmo sem um órgão con-
trolador a entidade vai conseguir reduzir as 
denúncias que pairam sob seus membros.

as cadeiras do plenário, ex-mulheres de 
governadores e deputados, ex-senadores, 
muitos outros políticos no final de carreira.  
Entre os nomes mais controversos estão a 
ex-primeira-dama do Estado Roseli Barbo-
sa, do vice-governador Chico Daltro (PSD) 
e o próprio ex-governador Silval Barbosa 
(PMDB). Outra interessada em bater o 
martelo nas contas públicas foi a mulher 
do ex-deputado José Riva, a ex-secretá-
ria de estadual cultura Janete Riva. Um 
ponto comum entre todos são os diversos 
processos de corrupção e uso indevido do 
dinheiro público.  

A DANÇA DAS CADEIRAS QUE MOVIMENTA A POLÍTICA EM MT
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s indústrias de Mato Grosso são 
um setor com atrofiado desenvol-
vimento na comparação a outros 
Estados, mas já tem alguma mag-
nitude, que tem provocado a dis-
puta judicial entre o ex-secretário 

estadual e empresário Gustavo Oliveira e o em-
presário Domingos Kennedy Garcia Sales pelo 
comando da instituição que representa a área 
pelos próximos quatro anos. 

A variedade de sindicatos ligados à Fiemt 
(Federação das Indústrias de Mato Grosso), re-
sultado da articulação iniciada há mais de 40 
anos, o peso financeiro, além do viés político 
do cargo de presidente, chamam a atenção. 

No ano passado, a federação movimentou 
mais de R$ 117 milhões em suas atividades. O 
montante ganhou formas de empréstimos, con-
vênios e aplicações em serviços. Conforme ba-
lanço disponível no site da instituição, somente 
as aplicações de liquidez imediata em bancos 
estatais (Caixa Econômica e Banco do Brasil) 
somou R$ 8,1 milhões. As negociações em 
convênio e acordos, a maioria deles com sin-
dicatos, ficaram em R$ 151.637. A quantia foi 

por reinaldo Fernandes

A GUERRA PELA FEDERAÇÃO 

Fiemt é caminho do ouro ao poder
Federação tem histórico de proximidade de presidentes com governo e relações estranhas de serviços e contratos, além de 
movimentar milhões por mês 

A
negociada com 17 das 38 entidades representa-
tivas de subsetores industriais em Mato Grosso.

Em 2018, a Fiemt deve ter movimentação 
financeira parecida com a registrada no ano 
passado. Os balancetes mensais publicados até 
junho mostram movimentação acima de R$ 13 
milhões, somando mais de R$ 78 milhões de 
atividade financeira no primeiro semestre.

As cifras milionárias das finanças estão bem 
longe do conjunto do que é produzido em Mato 
Grosso. Conforme a CNI (Confederação Na-
cional das Indústrias), o PIB do setor em Mato 
Grosso é hoje de R$ 17,1 bilhões, equivalente a 
1,5% de tudo o que é produzido no país, mesmo 
com as condições modestas – em 10 anos, entre 
2005 e 2015, o PIB estadual aumentou apenas 
0,5%. 

Esse volume do PIB tem 88,1% concentra-
do em cinco setores industriais. A construção 
civil lidera com folga o ranking com represen-
tação de 37,8% do total, o setor de alimentos 
fica em segundo como responsável por 30,6%, 
ambos impulsionados pelos serviços imobiliá-
rios e do agronegócio que nos últimos anos ti-
veram avanço acelerado. Mas, com a ressalva 
de estagnação da construção civil a partir do 
fim de 2014, quando a crise econômica, que 

ainda ressoa no país, chegou a Mato Grosso. 
O setor foi o primeiro a sentir a retração com a 
suspensão de obras do programa Minha Casa, 
Minha Vida.

A indústria de serviços e utilidade pública 
aparece em terceiro lugar, mas menos da me-
tade do peso das duas primeiras. Ela é respon-
sável por 13,6%. A seguir vem a indústria de 
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Após décimA decisão, cAndidAturA de oliveirA é cAncelAdA

jurídica da chapa está avaliando qual é o melhor 
recurso a apresentar e até, no máximo, terça-
feira teremos uma resposta sobre o próximo 
passado. esperamos que a situação esteja 
resolvida até novembro, quando o encerra o 
prazo oficial para fiemt eleger nova diretoria”.

desde o lançamento de campanha à presi-
dência da fiemt, mas de dez decisões judiciais 
contradizentes foram julgadas pela Justiça 
do Trabalho e pelo Trf-1 (Tribunal regional 
eleitoral da 1ª região). Caso, a disputa judicial 
extrapole o fim do prazo de empossamento 
de nova diretoria, uma comissão governante 
provisória deverá ser escolhida para admi-
nistração a federal até a definição de novos 
membros titulares.

definição da nova presidência da 
fiemt voltou à guerra. na quarta 
(15), o juiz Ademar martins peixoto, 
da 6ª sexta Vara do Trabalho, julgou 
o mérito do processo e entendeu 

que o ex-secretário Gustavo oliveira não tem 
condições de se candidatar e assumir o cargo 
de presidente.

o magistrado acatou recurso da chapa 
2 na disputa, encabeçada pelo empresário 
Kennedy sales. ele argumenta que o perfil do 
ex-secretário não cumpre requisito de período 
no exercício da atividade para a apresentação 
do nome para candidatura.  

“essa decisão foi julgada em primeira 
instância, não tem trânsito julgado. A equipe 

A

química com 3,1% e de derivados e biocombus-
tíveis com 3%. O setor de bebidas tem 2,9%.

A Fiemt é composta por entidades do Sis-
tema S (Senai, Sesi e IEL) e arrecada dinheiro 
de contribuições das pessoas associadas aos 38 
sindicatos sob o guarda-chuva e de associações 
federativas.  Da primeira rubrica foi arrecadado 
R$ 13.855 em 2017 e da segunda, R$ 19.721.últimos presidentes dA fiemt erAm ligAdos Ao governo

da mineração, oliveira é outro questionado por 
contrato de sua empresa com o estado durante 
sua gestão. 

o empresário Alexandre furlan é outro 
ex-presidente da fiemt com passagem por car-
go público de confiança de governadores. ele 
comandou a secretaria da Indústria, Comércio, 
minas e energia no governo de Blairo maggi 
(2003-2010). ele esteve à frente da federação 
entre 2000 e 2003, e em 2015 chegou a ser 
convocado por membros de CpI na Assembleia 
legislativa que investigava fraudes na conces-
são de incentivo fiscal.

Carlos Antônio de Borges Garcia também 
manteve relação próxima com o estado. ele foi 
responsável pela parte de engenharia de alguns 
projetos de obras para a Copa do mundo de 
2014. por exemplo, as de revitalização do córre-
go e da Avenida 8 de Abril, no bairro porto, que 
continuam em execução. Também está ligado aos 
serviços de restauração do Centro histórico de 
Cuiabá, contratados em 2017 e com previsão de 
entrega para abril de 2019. Garcia foi antecessor 
de furlan na chefia do fiemt, entre 1994 e 2000.

histórico de presidentes da fiemt 
mostra proximidade da instituição 
com a esfera política em mato Grosso. 
o ex-prefeito de Cuiabá e candidato 

ao governo, mauro mendes (dem), saiu do 
comando da federação direto para a prefei-
tura de Cuiabá 2013. o empresário do ramo 
da metalurgia chefiou a fiemt entre 2007 e 
2012. o cargo foi ocupado por Jandir milan, 
cujo mandato encerra neste ano. milan foi o 
primeiro vice-presidente durante o mandato 
de mendes na prefeitura de Cuiabá. no mesmo 
período, o empresário foi credor de mendes em 
procedimento de recuperação judicial.

milan ainda tem contratos com o governo e 
com a prefeitura de assistência de informática 
e rede. sua empresa prestou serviço para a 
própria fiemt no valor de r$ 71 mil em 2017. 
em 2011, a federação assinou nove licitações 
com a Jandir milan no total de r$ 34 milhões. 

hoje, ele defende a candidatura de Gus-
tavo oliveira, ex-secretário de fazenda e de 
planejamento no governo pedro Taques até 
dezembro do ano passado. ligado ao segmento 

O dois sindicAtos se dividem sobre AtuAção dA federAção

articulação de política de incentivo”, comenta.
ele defende a “desburocratização”, entrave 

que permitiu que empresas fechassem as portas 
com a concentração de atividades em alguns 
nichos. “A federação precisa de uma democra-
tização maior, nos últimos anos ela tem ficado 
muito ligada ao presidente e nas ações que o 
presidente achava interessante”.

o diretor do sindalcool (sindicato das 
Indústrias sucroalcooleiras de mato Grosso), 
Jorge dos santos, diz que a fiemt cumpre seu 
papel de assistência trabalhista e tecnológica 
no desenvolvimento do ramo, com ressalva da 
pouco expressiva capacidade de mudanças na 
prática empresarial. essas atividades estariam 
ligadas às entidades do sistema s.

“A fiemt, por caracterizar e por sua ligação 
com a Confederação nacional das Indústrias 
(CnI) e outras 27 federações, a massa de ma-
nobra, de mudança de rumo, o que o presidente 
faz é muito institucional e menos operacional”.

A reportagem também tentou entrar em 
contato com o presidente do sindiminério (sin-
dicato das Indústrias extrativistas de minérios), 
Antônio silva Toledo pizza, que preferiu não se 
pronunciar por causa da ligação com o processo 
eleitoral na federação.

epresentantes de sindicatos im-
portantes se dividem na avaliação 
da competência da fiemt na admi-
nistração de demandas industriais. 

Claramente posicionados quanto à disputa 
judicial entre Gustavo oliveira e domingos 
Kennedy Garcia sales eles evitam comentários 
mais incisivos contra a federação.

o presidente do sindusCon (sindicato das 
Indústrias da Construção Civil), Júlio flávio 
Campos de miranda, afirma que há falhas no 
trabalho para desenvolvimento da área. o prin-
cipal gargalo é a falta de política de incentivo 
fiscal para atração de novas empresas e expan-
são das já instaladas em mato Grosso. ele diz 
que o segmento enfrenta um período de duas 
décadas de dificuldade de desenvolvimento, 
desde 2017 o quadro piorou com o aumento 
da cobrança fiscal.

“Até 2016, a cobrança fiscal do governo 
estadual sobre as indústrias da construção civil 
varia entre 0 e 3%. em 2017, margem subiu 
para 6% e neste ano para 7%. esse peso fiscal 
sobre as empresas dificulta o desenvolvimento, 
ainda mais com o período de crise nos últimos 
anos [desde 2014]. A fiemt dá ferramentas 
para atender algumas demandas, mas falha na 

R

ligAção com  estAdo prejudicA setor industriAl em mt

Taques, com a descoberta das fraudes na 
concessão de benefícios durante o governo 
silval Barbosa (2010-2014). “hoje, o setor 
industrial está um pouco inibido porque houve 

remodelagem da concessão de benefícios. 
por causa da descoberta das fraudes, 

o governo colocou normas que 
estão levando as empresas a 
saírem do estado por falta 
de renovação, e a fiemt não 
fez nada ainda para lutar por 
uma política de incentivo 
adequada”.

Quanto à lei Kandir, o eco-
nomista diz prevalecer o inte-

resse do agronegócio que, benefi-
ciado pela suspensão de impostos na 

exportação de commodities não se incomoda 
com a falta de implantação de indústria para 
trabalho dos produtos brutos. o governo diz 
que atualmente a arrecadação de mato Grosso 
pela exportação de commodities estaria na 
casa dos r$ 4 bilhões caso impostos fossem 
recolhidos.   

economista Kaike rachid vê certos 
vícios na ligação entre presidentes 
da fiemt e o governo, que tem 
deixado escapar a implantação de 

medidas mais arrojadas para o desen-
volvimento da indústria em mato 
Grosso.  ele aponta três áreas com 
necessidade de mudanças das 
regras gerais para equilibrar o 
setor. hoje, esse descompasso 
causado principalmente pela 
lei Kandir, que suspende a co-
brança de commodities sobre 
produtos primários.

“os últimos presidentes da 
fiemt são empresários, industriais 
que, basicamente, são fornecedores 
de serviços para o estado. eles dificilmente 
se colocaram em posições antagônicas para 
discutir política industrial com o governo. 
Qualquer atitude do governo é aceita como 
normal, pacificamente”.

ele cita como efeito deste comportamento 
a restrição de incentivo fiscal no governo 
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ato Grosso precisa de 
uma legislação tribu-
tária mais transparente, 
eficiente e que leve em 
conta as suas particula-
ridades. O Estado, por 

conta dos 275 mil Processos Administrativos 
Tributários (PAT) acumulados, que esperam ser 
analisados, deixa de arrecadar de R$ 10 a 15 bi-
lhões, sem correção monetária. Com 5% desse 
valor Mato Grosso receberia uma grande ajuda 
para sair da grave crise financeira que passa”. 
Com essa afirmação o advogado e especialista 
em Direito Tributário, Thiago Dayan, ressaltou 
a importância do livro “Processo Administrati-
vo Tributário no Estado de Mato Grosso”, que 
foi lançado nesta terça-feira (21.08), na sede 
da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato 
Grosso (OAB-MT), em Cuiabá.

A obra servirá como manual sobre a legisla-
ção do Imposto sobre Circulação e Mercadorias 
(ICMS) e dos procedimentos do Processo Ad-
ministrativo Tributário no Mato Grosso. Além 
disso, traz princípios e instrumentos de créditos 
tributários, aspectos do PAT e artigos de diver-
sos juristas sobre o tema. Thiago Dayan é um 
dos coordenadores do livro em parceria com 
auditor fiscal e especialista em economia do se-
tor público, André Fantoni. Dayan aponta quais 
são as causas principais para o aumento no nú-
mero de Processos Administrativos Tributários.

“A principal é a falta de clareza na legisla-
ção, que é confusa, pois o Estado acaba legis-
lando por meio de decreto e portaria. Além de 
ser alterada com uma frequência. O que gera 
uma insegurança absurda e impede uma unifor-
mização nos julgados”, apontou.

André Fantoni complementa ainda que Mato 
Grosso tem uma tributação diferente de outros 
Estados, o que gera dúvidas e consequentemen-
te muitos processos. “Aqui a sistemática de tri-
butação foi invertida. O ICMS é um imposto 
via de regra lançado por homologação. Porém 
aqui nós não esperamos o contribuinte declarar 
o que ele deve, mas sim o Estado diz que tem 

da redação

DIREITO TRIBUTÁRIO

MT deixa de arrecadar até R$ 15 bilhões 
Livro “Processo Administrativo Tributário no Estado de Mato Grosso”, lançado nesta terça-feira (21), ajudará a lidar com as 
peculiaridades da legislação tributária 

“M

condições de auditar as operações antes de o 
contribuinte fazer isso. Por um lado possuímos 
capacidade para isso, por outro nem sempre sai 
correto e por isso gera processo. Muitas vezes 
o contribuinte não aceita em parte aquele lan-
çamento e tem que entrar com ação para im-
pugnar e lutar pelo direito dele. Enquanto essa 
corre o Estado deixa de arrecadar”, destacou o 
auditor fiscal.

Tanto que 30% das empresas brasileiras pa-
gam mais tributos - seja ele federal, estadual ou 
municipal - do que devem, por desconhecer a 
legislação ou por medo de combater a ação fis-
cal. “Por essa falta de conhecimento da legisla-
ção os contribuintes acabam pagando o tributo 
de maneira errada, seja pagando mais do que 
devem ou menos do que deveriam pagar. Por 
exemplos como esses, que a reforma tributária 
é imprescindível para o Estado”, argumentou 
Thiago.

Dayan ressaltou ainda que em Mato Grosso 
são protocolizados de cinco a sete mil proces-
sos por mês e julgados em média três mil, o que 
mostra que um determinado número vai fican-
do para trás.

“É preciso fazer algo de forma efetiva para 
mudar isso. Sem falar que se hoje eu faço um 

protocolo na Secretaria de Fazenda, no setor 
que tem 10 analistas, cada um pensa de manei-
ra diferente o mesmo assunto. É preciso criar 
súmulas de entendimentos acerca das matérias 
mais discutidas. Afinal um processo parado es-
perando análise é dinheiro que deixa de entrar 
na conta do Estado. Pois, se houvesse agilidade 
na análise dos processos, o contribuinte poderia 
providenciar o pagamento com menor incidên-
cia de juros, multas e correção”, afirmou.

O coordenador do livro ainda traz outro 
ponto importante, que é a questão dos prazos, a 
lei prevê que o recurso seja interposto de forma 
extemporânea, desde que alguns requisitos se-
jam atendidos. “Eu sou advogado, e tenho que 
obedecer aos prazos judiciais. Defendo que na 
esfera administrativa esses prazos também de-
veriam ser respeitados, assim como na justiça. 
Não é o caso atual, a qualquer momento, inde-
pendente de ser 1 ou 2 anos eu posso protocolar 
o PAT. É claro que fazendo após o prazo legal 
de 30 dias eu não tenho exigibilidade do cré-
dito suspensa,  apesar que depende a matéria. 
Além disso, não podemos esquecer que é um 
Processo Administrativo, que ainda nem bateu 
as portas do Poder Judiciário, caso vá para a 
Justiça levará mais anos ainda e o Estado deixa 

de arrecadar”, explicou.
Thiago Dayan espera que enquanto essas 

mudanças não ocorram o livro torne-se uma 
ferramenta para fiscais tributários, advoga-
dos tributaristas, contadores, administradores, 
economistas e empresários, que precisam se 
manter atualizados com a legislação tributária 
mato-grossense. Além disso, que exista uma 
discussão mais acirrada a respeito da legisla-
ção estadual, principalmente no que se refere 
ao PAT. “Queremos que haja um diálogo maior 
entre o Fisco e o Contribuinte para que che-
guem ao bem comum. O contribuinte sério quer 
pagar os tributos, mas aqueles por ele realmen-
te devido. E esperamos que o livro, que é uma 
ação inédita no Estado, tire muitas dúvidas dos 
interessados e contribua para o fomento de uma 
discussão saudável”, finalizou.

Para a Mestra e Doutora em Direito Tribu-
tário pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, Fabiana Del Padre Tomé, que elabo-
rou o prefácio da obra e palestrou sobre o tema 
“A prova no Processo Tributário”, o livro é um 
conteúdo muito importante para todos que li-
dam com o Direito Tributário.

“No livro os autores trazem de uma forma 
muito didática, seja para quem já atua no âmbi-
to tributário, seja pra quem quer se iniciar nes-
sa área, explicando como se faz isso, quais são 
os problemas enfrentados, como se posicionar 
e assim por diante. E um ponto que chamo a 
atenção sempre é que existe um pensamento re-
trógado de que os atos administrativos de lan-
çamento tributário tem uma presunção de legi-
timidade, que a autoridade administrativa pode 
emitir do jeito que bem entender, cabendo ao 
contribuinte expor de modo contrário, provar 
de modo contrário. Mas na verdade o ônus da 
prova é do Fisco. É ele que tem que apresentar a 
prova da não ocorrência da operação, demons-
trar que o contribuinte tinha conhecimento de 
que houve uma fraude. Se não, ele não tem 
como exigir uma tributação diferente. Do mes-
mo jeito que você não pode imputar uma pena, 
uma punição a alguém sem provar que ele tem 
feito da mesma maneira o fisco, não pode dar 
uma multa tributária sem que o contribuinte 
tenha feito algo errado”, argumentou Fabiana.
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uma época em que cortes no or-
çamento destinado à Educação 
brasileira são cada vez mais fre-
quentes, os últimos resultados 
divulgados da Prova Brasil as-
sustam. Este exame, aplicado em 

todo o território brasileiro, tem por objetivo 
avaliar as competências de Língua Portuguesa 
e Matemática de alunos do 5º e 9º anos, turmas 
em início e finalização do ensino fundamental. 
Para avaliar o desempenho, tem-se por refe-
rência quatro níveis de proficiência, sendo eles 
insuficiente, básico, proficiente e avançado.

Os últimos resultados divulgados são de 
2015 e mostram que tanto em Mato Grosso 
quanto no Brasil, existe ainda um longo ca-
minho a percorrer. Enquanto a referência ofi-
cial de competência adequada a ser alcançada 
é de 70%, os resultados das escolas públicas 
da rede municipal de Mato Grosso nesta Prova 
mostram que dos 21.882 alunos do 5º ano na 
rede, somente 7.960 (apenas 37%) demostra-
ram ter conseguido resolver os problemas de 
matemática. Em relação aos alunos do 9º ano, 
dos 5.748 alunos, somente 832 (apenas 14%) 
obtiveram resultado satisfatório. 

Na rede estadual de ensino os resultados 
são piores. Dos 16.845 alunos do 5º ano, so-
mente 5.771 (34%) demostraram algum enten-
dimento do que era pedido na prova. Entre os 
alunos do 9º ano, esta porcentagem cai para 
10%: de 32.487, somente 3.094 alunos con-
seguiram pontuação satisfatória no que diz 
respeito à resolução de problemas de matemá-
tica. Os resultados da Prova Brasil 2017 serão 
divulgados em dezembro deste ano. 

No caso da avaliação da prova de Mate-
mática, alunos do 5º ano que alcançarem uma 
pontuação de até 174 pontos tem desempenho 
considerado insuficiente; de 175 a 224 pon-
tos, desempenho considerado básico; de 225 
a 274, proficiente; e pontuação igual ou maior 

da redação
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Prova Brasil aponta índices preocupantes 
Em relação aos alunos do 9º ano, dos 5.748 alunos de Mato Grosso, somente 832  (14%) obtiveram resultado satisfatório

N

que 275 pontos, desempenho considerado 
avançado. Em relação aos alunos do 9º ano, 
para ser considerado insuficiente, a pontuação 
deverá ser de até 224 pontos; básico entre 225 
a 299; proficiente entre 300 a 349 pontos; e 
avançado entre 300 a 349 pontos ou mais.

Em Mato Grosso, na avaliação do desem-
penho de alunos da rede municipal e estadual 
em Matemática, os melhores índices de de-
sempenho vêm dos alunos de Lucas do Rio 
Verde, cujo desempenho em matemática no 5º 
ano representa 62% e no 9º ano, 28%. Já o mu-
nicípio de Nossa Senhora do Livramento está 
entre as cidades com piores níveis: na rede es-
tadual, os alunos do 9º ano – justamente aque-
les que deveriam estar prontos para ingressar 
no Ensino Médio – tiveram um desempenho 
de apenas 3%. 

Para Elisabete Queiroz, diretora da Tra-
vessia, empresa especializada em estratégia e 
diagnósticos, o sucesso da educação nos mu-
nicípios depende da gestão. “Muito mais que 
captação de recursos, o sucesso dos alunos em 
avaliações como a Prova Brasil é resultado de 

uma boa gestão da educação, que depende de 
fatores como planejamento, comprometimen-
to, engajamento do corpo docente com a base 
curricular nacional, com a formação continu-
ada dos profissionais de educação e também 
da avaliação contínua e periódica, não somen-
te dos alunos, mas de todo o corpo docente”, 
explica.

Segundo a diretora, ter um planejamento 
baseado no Plano de Metas e Resultados e 
Plano de Desenvolvimento Escolar é funda-
mental. Este, por sua vez, deve estar alinhado 
ao Projeto Político Pedagógico (PPP), além 
de contar com o comprometimento da equipe 
pedagógica, diretores e coordenadores peda-
gógicos em todo o ano letivo. “É preciso ainda 
engajamento com a base curricular nacional 
elaborada nos Planos Pedagógicos e formação 
continuada dos professores, bem como uma 
avaliação contínua. Assim como a aprendi-
zagem dos alunos é avaliada periodicamente, 
precisamos também avaliar como está o nível 
de engajamento do corpo docente e da direção 
escolar com o ensino que está sendo oferta-

do”, frisa Queiroz. 
Segundo a diretora, um exemplo de bom 

desempenho na educação atrelada à gestão de 
qualidade é o município de Sobral, no interior 
do Ceará, onde apesar de a renda domiciliar 
per capita ser relativamente baixa (R$ 436,87 
em 2010) o comprometimento com a gestão da 
educação pública se mostrou um case de su-
cesso para todo o Brasil. Na avaliação da Pro-
va Brasil de 2015, Sobral registrou uma taxa 
de 95% de sucesso entre os alunos do 5º ano 
e 63% entre alunos do 9º ano, ambos na disci-
plina de matemática. Em Lucas do Rio Verde, 
cidade que apresentou o melhor desempenho 
na prova em Mato Grosso, mas ainda assim 
não atingiu a média oficial de 70%, a renda 
domiciliar per capita era, em 2010, maior que 
o dobro de Sobral (R$ 892,15). 

A renda média domiciliar per capita repre-
senta a soma dos rendimentos mensais dos mo-
radores do domicílio, em reais, dividida pelo 
número de seus moradores. O levantamento 
de Renda domiciliar per capita foi elaborado 
a partir dos censos demográficos disponibili-
zados pelo DATASUS que, por sua vez, utiliza 
fontes do IBGE.

Em Sobral, o remodelamento de processos 
de gestão foi fundamental para tornar a cida-
de um exemplo, como a adoção de processo 
qualificado de seleção de diretores, isentando-
se de influências político partidária; seleção 
pública e por concurso dos gestores escolares, 
além da estruturação da política educacional 
por meio de um conjunto de ações articuladas, 
sendo elas o fortalecimento da gestão escolar 
(concursos públicos de diretores e professores, 
formação continuada, autonomia administrati-
va, pedagógica e financeira para as escolas), 
fortalecimento da ação pedagógica (qualifi-
cação e organização do trabalho em sala de 
aula, formação continuada dos professores, 
material pedagógico e didático estruturado e 
avaliação externa), bem como a valorização e 
reconhecimento por desempenho e qualifica-
ção docente.
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ewton Hidenori Ishii, 63 anos, 
ficou internacionalmente 
conhecido como o Japonês da 
Federal. O policial ganhou 
des taque  e  no tor iedade 
realizando a condução de 

presos renomados como Marcelo Oderbrecht, 
José Carlos Bumlai e Léo Pinheiro, entre 
outros envolvidos na operação Lava Jato, 
da Polícia Federal (PF). 
Newton esteve em Cuiabá para lançar 
a sua biografia “O Carcereiro”, escrita 
pelo jornalista Luís Humberto Carrijo 
e concedeu uma entrevista especial ao 
Circuito Mato Grosso. Na entrevista, ele 
falou sobre a sua exposição na imprensa, 
desmente o polêmico texto publicado na 
Folha de S. Paulo, no qual teria dito que a 
prisão de Lula “foi por uma besteira”, falou 
sobre política, o suposto envenenamento 
de Alberto Youssef e critico a série “O 
Mecanismo”, que tratou dos bastidores da 
Operação Lava Jato.
Hoje aposentado, Newton Ishi viaja pelo 
Brasil para divulgar o livro que conta sua 
história e faz revelações sobre a maior 
operação policial do Brasil. 

 
Circuito Mato Grosso:  Quando ocor-

reu seu ingresso na Polícia Federal? 
newton Ishi: Eu entrei na Polícia Fede-

ral em 1975, em Brasília. A decisão foi por 
influência do meu ex-sogro, na época eu 
estava namorando a filha dele, que tinha 15 
anos e eu tinha 18. A minha namorada veio 
dar o recado, que o pai dela havia falado 
que abriria concurso para a Polícia Federal 
e que era para eu fazer. Fiz sem saber qual a 
competência da PF, então estudei, prestei o 
concurso e passei, apesar de não ser o meu 
sonho ser policial.

CMt: Qual era o seu 
sonho nesse tempo? 

n.I.: Eu queria ser piloto 
de voo comercial, mas apesar 
de não ser o meu sonho, após 
trabalhos como policial, me 
senti em casa e amei essa 
profissão, esse sacerdócio. 
Foi meu único emprego pra-
ticamente.

CMt: Qual seu maior or-
gulho como policial federal? 

n.I.: É de poder ajudar a 
sociedade e o próprio país, 
pois é de competência da 
Polícia Federal, e graças a Deus é uma ins-
tituição muito séria e respeitada.

CMt: Você disse em entrevista à jor-
nalista Mônica Bergamo, da Folha de 
São Paulo, que a prisão do ex-presidente 
Lula foi por uma besteira. Como se deu a 
declaração? 

n.I.: O que aconteceu de fato é que 
eles pegaram uma parte da minha resposta, 
colocaram como título para chamar a aten-
ção. O que eu disse realmente é que entre 
todos os crimes praticados por ele, de que 
ele é acusado, a compra do triplex era uma 
besteira. Ele podia e foi orientado a passar 
o triplex para o nome dele, e ele não quis, 
pois era uma quantia irrisória pela situação 
financeira dele, pelos bens que ele possui, 

N

é isso o que eu disse. Não falei que a prisão 
dele foi uma besteira de se analisar.

CMt: Apesar de ser considerado um 
valor “irrisório”, você concorda que a pri-
são dele foi fundamental para a Operação 
Lava Jato? 

n.I.: Sim. Aliás, todas as prisões foram 
fundamentais. A Polícia Federal fez um 
trabalho impressionante e elogiado, pois 
conseguiu obter provas para que pudesse, 
através da procuradoria, que o Sérgio Moro 
expedisse os mandados de prisão, por meio 
das provas obtidas e ninguém era preso 
para ser investigado. Todos os presos foram 
investigados e havia provas robustas e a 
consequência disso era a prisão.

CMt: E como foi realizar 
a prisão de tantas pessoas 
influentes no País, como 
empresários e políticos? 

n.I.: Eu não gostaria de 
ter prendido essas pessoas.  
E aí você tem duas inter-
pretações. “Ai, não queria 
prendê-los por quê?”, porque 
não gostei mesmo, pois eu 
queria estar vivendo em um 
País onde eles não tivessem 
cometendo crimes. Seria bom 
a PF não ter que prender essas 
pessoas, nós queríamos que 
essas pessoas estivessem 
agindo corretamente, sem 

cometer crimes.

CMt: E esse clamor de parte da socie-
dade em apoiar o ex-presidente e querer 
condenar a Polícia Federal e o Juiz Moro, 
dizendo que é uma prisão política, de es-
querda contra direita? 

n.I.: Aí é a opinião de cada um, são pes-
soas, por exemplo, que não entendem nada 
da parte legal. Isso aí é a opinião deles, assim 
como existe a opinião de que o Lula não vai 
sair jamais da cadeia, e opinião é opinião. 

CMt: Mas esse apoio a alguém con-
denado, você acredita que é por causa da 
cultura do povo brasileiro? 

n.I.: A cultura do brasileiro, justamente 
é isso que sempre falo: enquanto nós não 

mudarmos a nossa 
cultura, e nossa que 
digo, é a minha, a 
sua, a dele, de chegar 
e jogar um papel na 
rua, um cigarro no 
chão, de ultrapassar 
pelo acostamento, 
coisas simples em 
que você está come-
tendo um ato infra-
cional. Essa futilida-
de que faz a pessoa 
cometer algo ainda 
maior. Veja bem, se 
essa pessoa tiver essa 
mudança de cultura 
achando que você 
deve cumprir o seu 
papel em respeito 
ao terceiro e ao Es-
tado, poxa, o Brasil 
vai para frente, mas 
tudo isso depende da 
educação.

CMt: A falta de 
impunidade não leva 
a essa falta de cul-
tura do povo brasi-
leiro? 

por Jefferson oliveira

JAPONÊS DA FEDERAL

‘Nunca disse que a prisão de Lula foi uma besteira’

n.I.: Acredito que não, pois se você é 
uma pessoa séria, você vai ser sério. Em 
algum momento que te oferecerem alguma 
coisa você vai negar, agora se você aceitar, 
você já não era uma pessoa séria, só estava 
esperando uma oportunidade para ganhar. 
Por isso eu digo a importância de nossa 
cultura, e vem lá debaixo a educação. Você 
nunca aceitou uma propina de R$ 10 mi-
lhões, pois não teve a oportunidade, agora 
se te oferecerem e não pegar é porque teve 
uma educação, uma base familiar forte. Não 
vamos falar que todo mundo é corrupto ou 
não, isso depende da formação.

CMt: Dentro da PF já ouve ofereci-
mento de propina à sua pessoa? 

n.I.: Claro que você recebe esse tipo de 
proposta, mas na Lava Jato eu nunca recebi, 
pois eles sabem que a mudança está sendo 
feita. Mas aí você tem que ter postura, pois 
não adianta eu chegar para o preso e começar 
a reclamar da vida: “Putz, estou com uma 
dívida, sem dinheiro”, ai o cara vai se tocar 
e dizer: “Não leve a mal não, eu te ajudo, 
tome um dinheiro”, entendeu? 
Agora, se manter a postura e, 
sendo sério, jamais o preso vai 
oferecer valor ilícito.

CMt: A Lava Jato é a 
maior operação policial da 
história da Polícia Federal? 

n.I.: Dessa magnitude é 
maior operação feita aqui, e a 
primeira ou segunda do mun-
do, pelos envolvidos.

CMt: Até quando deve 
durar a Lava Jato? 

n.I.: Dentro da expectativa 
que eu tinha quando estava 
trabalhando, a operação vai 
furar mais uns 10 anos.

CMt: Você acompanhou a série O Me-
canismo? Qual sua avaliação da produção?

n.I.:  Eu tentei acompanhar, mas não 
consegui, pois nada daquilo é realidade. Se 
for comparar o que aconteceu, é uma frau-
de, mas é lógico que aquilo ali é um filme, 
arte, então vamos respeitar a produção do 
cara (José Padilha), que é muito bem feita 
por sinal. Mas nada a ver com a realidade 
que ocorreu. Mesma coisa o filme Polícia 
Federal Lei Para Todos, também nada a ver.

CMt: É muita diferença? 
n.I.: Eu nunca vi, por exemplo, sem 

querer criticar, um delegado sentar e dirigir 
uma viatura. Quem faz o trabalho de rua são 
os agentes, mas deixando claro que sempre 
com a participação do delegado, fazem o 
trabalho deles, só que no filme (O Mecanis-
mo) só eles que fazem, e nós (agentes) não 
fazemos nada.

CMt: Então se pode dizer que O Me-
canismo nada tem a ver com a realidade 
dos fatos? 

n.I.:  Temos que respeitar a excelente 
produção, respeitar um profissional (José Pa-
dilha) conhecido mundialmente, mas a série 
não se refere ao que se passou na Operação 
Lava jato. Não estou dizendo que é falso, 
ele (diretor) pode ter entendido aquilo para 
ele, como a realidade e o público gostou.

CMt: Na série mostra alguns detalhes, 
como presos comendo camarão, indo à cela 
vizinha para se comunicar, então é tudo 
mentira?

n.I.: Eu participei da Lava Jato, a cus-
tódia era de minha responsabilidade, e eu 

nunca vi ninguém receber dinheiro lá den-
tro, pois tem câmera em tudo. Eu nunca vi 
alguém com telefone lá dentro e, quando 
vi retratado na série, pensei, “por que eu 
vou assistir isso?”. É uma arte, mas não a 
realidade.

CMt:  Você ganhou muita notorieda-
de durante a condução dos presos, veio o 
apelido de Japonês da Federal, como foi 
essa exposição e relação com a imprensa? 

n.I.:  Eu não vejo televisão, não vejo 
noticiário e nem leio jornal, porque fiquei 
desgostoso com a própria imprensa de ter 
divulgado notícias que não eram reais a 
meu respeito. 

CMt: Quais dessas notícias não eram 
reais? 

n.I.: Várias. Uma que me fez pesar bas-
tante na balança foi que a imprensa noticiou 
que o Alberto Youssef tinha sido envenenado 
na sede da Polícia Federal, foi levado ao 
hospital e morreu. Ele realmente estava no 
hospital com problemas cardíacos, tinha que 

fazer exames, pois tinha passa-
do por cirurgia e logo após foi 
preso. Eu com ele no hospital e 
a imprensa divulgando que ele 
morreu envenenado.

CMt: Alguma outra que 
pode citar? 

n.I.: Saiu que o Japonês da 
Federal perdeu o cargo de chefia 
do núcleo de operações por va-
zamento de informações, quan-
do na realidade eles (imprensa) 
acabaram me condenando por 
um fato que não cometi, tanto 
que existe um inquérito hoje e 
só duas pessoas são indiciadas 
e eu não estou incluído nelas. 

CMt:  Acredita que as acu-
sações podem ter partido devido à sua expo-
sição e fama e às pessoas que apoiavam os 
presos querendo prejudicar seu trabalho?

n.I.: Sim, mas na Lava jato não acredito 
em oposição, o que existe são pessoas que 
cometeram crimes, estavam sendo investi-
gadas, denunciadas e ficaram temerosas de 
serem condenadas, então a maneira que a 
defesa e os advogados encontraram era ten-
tar manchar a imagem da Lava jato, e quem 
estava aparecendo na imprensa, com memes 
e tudo mais, era o Japonês da Federal, então 
aí começou, e não conseguiram, é lógico. 

CMt: Partindo para o lado da política, 
como você avalia uma possível candidatura 
do ex-presidente Lula? 

n.I.: Veja bem, aí não é comigo, é com o 
próprio Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
que deve julgar sobre a elegibilidade dele 
e como ele foi condenado pela segunda 
instância ele não pode concorrer. O registro 
ele pode até conseguir, mas será impugnado 
pelo TSE e acredito que ele seja julgado.

CMt: E como você avalia a entrada de 
policiais federais na política? 

n.I.: Esse é o objetivo da nossa federa-
ção. Vendo essa gravidade que o Brasil está 
passando, de corrupção, ela (federação dos 
policiais federais) tem o objetivo de tentar 
eleger um candidato policial federal em 
cada estado do País, para que comece esse 
trabalho dentro do Congresso.

CMt: Há a pretensão de estender esse 
trabalho daqui a dois anos, nas eleições 
municipais? 

n.I.: Sim, pois a corrupção é sistêmica.

“estudei, 
prestei o 

concurso 
e passei, 
apesar de 

não ser 
o meu sonho 
ser policial”

 “se você é uma 
pessoa séria, 
você vai ser 

sério, agora se 
você aceitar, 

você já não era 
uma pessoa 

séria, só estava 
esperando uma 
oportunidade 
para ganhar”
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José Lucas Salvani

hipnose é conhecida popular-
mente com um cunho totalmen-
te voltado ao entretenimento. 
Programas de TV ajudaram a 

popularizar este lado da técnica, mostran-
do pessoas em transe tomando atitudes e 
conversando sem uma real consciência. En-
tretanto, a hipnose pode ajudar na supera-
ção de alguns vícios e trazer outros frutos 
através da hipnoterapia.

Trabalhando com a técnica há quase um 
ano, Elizandra Trindade, 42 anos, explica 
em entrevista ao Circuito Mato Grosso que 
a hipnose é “uma sugestão em estado de 
sonolência, é uma sugestão mental”. Assim, 
as pessoas que participam da hipnoterapia 
se reeducam e aprendem a se controlar, de-
pendendo do caso.

A procura pelo tratamento é feita por 
pessoas de diversas faixas etárias, desde 
idosos até mesmo crianças bem novas. Ge-
ralmente, elas buscam superar algum trau-
ma, como a síndrome do pânico, vícios, ou 
buscam autoconfiança. 

O tempo de tratamento varia de acordo 
com o problema apresentado pelo pacien-
te. Em alguns casos, uma única sessão basta 
para resolvê-lo, mas há também situações 
em que são feitas inúmeras sessões até que 

A

Primeiro contato 

tudo esteja resolvido. Ainda há também o 
fato de a própria pessoa não estar suficien-
temente aberta à hipnoterapia, dificultando 
o tratamento.

Elizandra explica que o processo de hip-
nose é feito de um jeito simples. “Eu começo 
um relaxamento solicitando a atenção do pa-
ciente para o pé, por exemplo. ‘Coloque sua 
atenção nos pés e relaxe-os’. Então, vou parte 
a parte pelo corpo, sempre de olhos fechados. 
O primeiro comando é fechar os olhos”, con-
ta. Finaliza o processo com uma contagem 
regressiva a partir do cinco, deixando o pa-
ciente em transe.

Com o transe em curso, Elizandra come-
ça as sugestões. Para cada um dos casos, ela 
constrói uma espécie de história, inserindo a 
mente do paciente em um contexto e cenário. 
Para retornar do transe hipnótico, é feita no-
vamente uma contagem regressiva, desta vez 
a partir do três, finalizando com um pedido 
para que o paciente abra os olhos.

Em um dos casos mais incomuns de hip-
noterapia que Elizandra pôde acompanhar 
e cuidar, ela conta que já atendeu um garoto 
de 11 anos que tinha uma reação negativa a 
todas as mulheres, em reflexo à relação com 
sua mãe. O comportamento do garoto é qua-
se como uma repulsa, impondo-se sempre 
contra e desafiando a figura feminina. 

De acordo com Elizandra, o menino pas-
sou a mudar completamente seu comporta-

O primeiro contato de Elizan-
dra Trindade com a hipnose foi 
por conta de seus alunos. Tam-
bém psicopedagoga, Elizandra 
fazia instruções aos alunos, bus-
cando incentivá-los aos estudos. 
Com os alunos mais agitados, 
visando sua atenção, ela explica 
que pedia para eles fecharem os 
olhos e relaxarem, quase em uma 
hipnose verbal, fazendo simples 
sugestões que surtiam um efeito 
nos estudantes.

Após algumas pesquisas, ela 
fez um curso de hipnose aqui 
mesmo na capital mato-grossen-
se com um professor paulistano 
para se profissionalizar. Hoje, ela 
atende no Centro Médico do CPA 
por R$ 150, gratuitamente no am-
bulatório da Associação Espírita 
Wantuil de Freitas, também no 
CPA, e nas Obras Sociais Meimei, 
no bairro Santa Rosa, pelo valor 
social de R$ 50.

Hipnoterapia na capital mato-grossense
Conhecida como entretenimento, a hipnose ajuda na superação de traumas

TRATAMENTO ALTERNATIVO

mento após a hipnoterapia, em uma única 
sessão. “Ele entrou como um homem impo-
nente e saiu como uma criança”, explica. Po-
rém, meses mais tarde, voltou a ter o com-
portamento anterior.

Elizandra alerta que são comuns casos 
onde o efeito da hipnoterapia não é satisfató-
rio a ponto de se estender por um longo pe-
ríodo. A validade do tratamento depende da 
pessoa tratada. “Depende muito da crença da 
pessoa”, conta. O envolvimento com o hipno-
terapeuta e a segurança do próprio paciente 
quanto ao processo também influenciam em 
seu efeito.

“Recomendo [a hipnoterapia] porque é 
mais rápida. Às vezes, a pessoa fica fazen-
do alguns tratamentos que têm sessões que 
chegam a fazer aniversário e ela não é libe-
rada desta sessão. Às vezes a pessoa se li-
berta de remédios. Toma durante anos me-
dicamentos que poderia estar sem”, ressalta 
Elizandra Trindade sobre a importância da 
hipnoterapia.

Há planos para a criação de um curso futu-
ro de hipnose, abordando um lado energéti-
co, visando suprir este módulo nada presente 
nos demais cursos que tem observado. “É o 

terapeuta ter uma visão holística, enquan-
to corpo, mente e espírito. Entender que a 
pessoa já traz a própria resposta [para o 
problema]”, conta. 

Curso de iniCiação em 
hiPnose

Neste domingo (26), a Coach’tigo -- Pa-
lestras e Treinamentos promove um Curso 
de Iniciação em Hipnose. A proposta do 
curso é trazer conhecimento básico sobre 
a técnica e seu uso como instrumento al-
ternativo para o tratamento de doenças, 
proporcionando um certificado de 10 
horas.

Indicado para coaches, palestrantes, 
terapeutas, psicólogos e médicos, o curso 
tem início às 07h30 e estende-se até às 
19h30. Serão três encontros ao longo do 
dia, realizados na Avenida Ipiranga, 405, 
no bairro Goiabeiras. Para adquirir os in-
gressos, disponíveis no valor de R$ 399, 
basta acessar o site da Coach’tigo:  www.
coachtigo.com.br/cursos/hipnose1/. Mais 
informações ou dúvidas: (65) 99967-3687 
ou (65) 3057-0100.
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Cuiabá EC cada vez mais perto da Série B
Time cuiabano irá enfrentar novamente o Atlético Acreano, em Rio Branco, na próxima segunda (27). Se vencer, ele será 
classificado para segunda divisão

Por Allan Pereira

Cuiabá Esporte Clu-
be está cada vez 
mais perto de entrar 
na Série B em 2019. 
Na noite da última 

segunda-feira (20), o Dourado ven-
ceu o Atlético Acreano por 2 a 0 no 
primeiro jogo das quartas de final da 
Série C. A partida acon-
teceu na Arena Cuiabá 
e contou com a partici-
pação de quase 25 mil 
torcedores.

O jogo, que aconteceu 
após dois dias de shows 
do festival Rock Arena 
e entre a chegada de um 
frio (fazia 23 graus na 
hora da partida), prometia ser difícil.

Contudo, dois jogadores do Cuia-
bá mudaram a história.  O primeiro 
gol veio no primeiro. Aos 36 minu-
tos, os donos da casa conseguiram 
vencer um bloqueio do time acrea-

O
no. O meia Alê aproveitou o passe de 
Eduardo Ramos para abrir o placar.

O segundo gol veio somente no 
finalzinho da partida. Aos 42 minu-
tos, o volante Escobar cobrou a bola 
do escanteio. O zagueiro Edson Bor-
ges apareceu livre para fazer o gol e 
garantir as metas do Cuiabá.

Se conseguir vencer o próximo 
jogo, o Cuiabá pode sair da Série C 
e entrar para então sonhada Série B. 

Pode ser o primeiro time 
do estado a participar de 
um campeonato inter-
nacional, que é a Copa 
Sul-Americana.

Fundado em dezem-
bro de 2001, o time já 
conseguiu diversos títu-
los. Somente em 2003 
o Cuiabá Esporte Clube 

entrou para o quadro profissional de 
futebol. Desde então ele vem transi-
tando entre a Série C e D.

O objetivo do time é claro - sair 
do mapa regional e ganhar uma posi-
ção nacional de destaque. Quem sabe 
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até uma Série A em 2020.
Este também era a meta do Atlé-

tico Acreano. Desde 1991, o time 
tenta buscar uma posição na segunda 
divisão. Neste mesmo ano, a equipe 
terminou na 60ºcolocação entre os 64 
participantes.

Segundo a Folha de S. Paulo, o 
Acre é um dos cinco estados do país 
que nunca teve equipes na elite do 
futebol. O Atlético sofria com falta 
de recursos e de estrutura com seus 
jogadores. Com acesso difícil, o Atlé-
tico só conseguiu chegar a Série C no 
ano passado.

O adversário do Cuiabá Esporte 
Clube foi definido logo após o tér-
mino da fase de grupos da Série C. 
Derrotado pelo Bragantino (SP), o 
Cuiabá acabou no terceiro com 32 
pontos que foram conquistados em 
18 partidas. 

No total, foram 10 vitórias, dois 
empates e seis derrotas. O time teve o 
melhor ataque da competição e mar-
cou 32 gols.

Já o Atlético Acreano terminou a 
fase de classificação com a segunda 

colocação. O time fez 30 pontos. 
Eles obtiveram nove vitórias, três 
empates e seis derrotas. No total, 
marcaram 25 gols e sofreram 22. 

O próximo jogo será contra o 
próprio Atlético Acreano no Estádio 
Florestão, em Rio Branco (AC), na 
próxima segunda (27). A previsão é 
que o jogo comece às 21h. O doura-
do pode até se dar o luxo de perder 
por um gol de diferença para garan-
tir a vaga nas semifinais.

Contudo, para desbancar o Cuia-
bá, o time acreano precisa conseguir 
uma vitória por três ou mais gols de 
diferença para garantir um lugar na 
Série B. É a única forma de desban-
car o Dourado. Caso a soma dos gols 
empate, o desfecho será decidido pe-
los pênaltis.

Para vencer (ou perder se o Atlé-
tico não fizer gols suficientes), o 
Cuiabá subirá definitivamente a se-
mifinal. O que o leva a ser classifi-
cado consequentemente a Série B de 
2019. Pode ser a primeira vez que o 
Dourado sobe de nível em 18 anos 
de história.

PÚBLiCo reCorde
O jogo, por si só, rendeu outra 

vitória. A partida entre Cuiabá e 
Atlético (AC) teve o maior público 
registrado em uma partida envol-
vendo um clube mato-grossense na 
Arena Pantanal. Quase 25 mil tor-
cedores compareceram ao jogo na 
noite desta segunda-feira (20).

Esta não foi à primeira vez. O 
maior público registrado envolven-
do equipes de Mato Grosso já per-
tencia ao Cuiabá. No dia 1º de maio 
de 2014, na terceira partida após a 
inauguração do estádio, 21.385 tor-
cedores acompanharam o empate 
entre o Dourado e o Internacional, 
por 1 a 1.

Os 24.636 presentes ao jogo des-
ta segunda são considerados o maior 
público mesmo envolvendo jogos 
de equipes de Mato Grosso con-
tra adversários da primeira divisão 
nacional.

ÁrBitro da FiFa
O árbitro Raphael Claus foi esca-

lado pela Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) para apitar a partida 
entre Cuiabá e Atlético (AC) na Are-
na Pantanal. Do quadro da FIFA, ele 
apitou nada menos do que  15 finais 
ao longo de sua carreira e foi eleito, 
no ano passado, o melhor árbitro da 
Série A do Campeonato Brasileiro.

Apenas em jogos da primeira di-
visão do futebol nacional, Claus já 
acumula 96 partidas apitadas. Entre 
os assistentes, todos filiados à FPF, 
está Danilo Ricardo Simon Manis, 
que também faz parte do quadro 
da FIFA. O quarteto de arbitragem 
é completado com Rogério Pablos 
Zanardo e Rodrigo Guarizo Ferreira 
do Amaral.
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Suspeito de matar brasileira é preso
O principal suspeito foi detido dois dias após o crime em Concepcion,cerca 200 km do local do crime que vitimou Erika

Por Jefferson Oliveira

eletricista Cristopher Andres 
Romero Irala, 27, foi preso na 
madrugada desta quarta-feira 
(22) em Concepcion no Para-
guai, por ser o principal sus-
peito de ter matado a estudante 

brasileira Erika de Lima Corte, 29, com 16 fa-
cadas em uma residência localizada na Rua 15 
de agosto com José de Jesús Martínez, nº 740, 
no bairro Bernardino Caballero.

Na terça-feira (21) a polícia de Amambay, 
invadiu a residência do irmão de Cristopher por 
volta das 18h50min. O suspeito não estava na 
casa, mas algumas provas foram apreendidas 
como, três bermudas com jeans pré-lavados 
e um par de tênis. As roupas serão analisadas 
para determinar se estão relacionadas ao crime 
da brasileira.

Os policiais então montaram uma campana 
em frente a residência para aguardar o eletri-
cista, e informações preliminares da polícia 
paraguaia, é que por volta das 04h20min desta 
quarta-feira (22) o suspeito foi detido ao sair 
do carro.

O suspeito Cristopher foi levado por volta 
das 09h20min ao Hospital Regional de Pedro 
Juan Caballero para fazer exame de corpo de-
lito e depois irá para a fiscalia para ser ouvido 
pelos promotores.

Segundo informações, Cristopher nega ser 
o autor do crime que vitimou a estudante Eri-
ka, mas não explica porque fugiu de Pedro Juan 
Caballero para Concepcion, cidade onde estava 
escondido.

Apesar de negar o crime, a polícia conse-
guiu imagens de câmeras de segurança onde 
aparece o suspeito em uma sorveteria utilizan-
do o mesmo boné com que foi preso, e também 
as roupas encontradas batem com as apreendi-
das na residência. 

O eletricista é acusado de cometer homicí-
dio semelhante no ano de 2012, quando assas-

O
sinou a estudante universitária paraguaia Daisy 
Patricia Benítez Gómez, 26, utilizando o mes-
mo modus operandi.

Cristopher após sair do flagrante se apresen-
tou a justiça paraguaia, mas por falta de provas, 
foi liberado no caso da morte de Daisy.

De acordo com as investigações da polícia 
paraguaia Cristopher teria realizado a manu-
tenção elétrica em uma residência vizinha a de 
Erika, quando se conheceram. Após conhecer 
a brasileira, o eletricista teria tentado um rela-
cionamento amoroso com Erika que se negou.

Além de Cristopher que foi preso nesta 
quarta-feira, a polícia paraguaia também inves-
tiga um estudante brasileiro que foi visto em 
frente à residência da estudante minutos an-
tes do crime. O jovem chegou a alegar que o 
aparelho da jovem havia desaparecido no ho-
micídio, mas a polícia acredita que o aparelho 
tenha sido destruído para dificultar o trabalho 
de investigação.

O Ministério Público do Paraguai pediu 
apoio a Polícia Civil de Ponta Porã (MS) para 
tentar rastrear o aparelho da brasileira e auxi-
liar nas investigações, além disso, irá represen-
ta contra Cristopher pelo crime de homicídio 
doloso.

Luto muniCiPaL
O prefeito de Pontal do Araguaia (525 km 

de Cuiabá-MT), Gerson Rosa, lamentou atra-
vés de nota a morte da estudante e decretou 
luto por três dias no município.

Na nota o prefeito enalteceu os serviços 
de Erika prestados ao município, e lamen-
tou a morte da estudante que sonhava em ser 
médica.

ConFira a nota:
“Erika prestou seu brilhante trabalho 

como enfermeira em Pontal do Araguaia, nos-
sa grande amiga que sempre prestou bons ser-
viços a comunidade. A sua morte nos pegou 
de surpresa e a levou de nós repentinamente.

Neste momento de dor e consternação, só 
nos cabe pedir a Deus que lhe ilumine e lhe 
dê paz, e que Deus dê conforto à sua família 
para que possam enfrentar esta imensurável 
dor com serenidade.

O prefeito Gerson Rosa decreta luto oficial 
por três dias no município de Pontal do Ara-
guaia (sic)”.

Erika era filha do ex-prefeito de Pontal do 
Araguaia Raniel Corte. Em entrevista Raniel 
disse que voltará ao Paraguai para acompa-
nhar as investigações e tomar ciência do de-
poimento de Cristopher sobre a acusação do 
homicídio de Erika.

Erika foi velada na Câmara de Vereadores 
de Pontal do Araguaia, onde vários amigos do 
município e cidades vizinhas compareceram 
ao velório levando às condolências a família 
da estudante.

Um cortejo em carro aberto foi realizado 
e mobilizou dezenas de pessoas até o velório.

A MORTE dA ESTudAnTE FOi uM 
FEMiniCídiO

Erika foi encontrada morta pela amiga 
em uma residência localizada na Rua 15 de 

m homem identificado como 
otacílio Parreira da Silva, 56, 
e a mulher Lucimene borges 
ferreira, 41, morreram na 

noite de domingo (20) ao se envolverem 
em um acidente na rodovia br-163 
na cidade de Nova mutum (242 km de 
Cuiabá-mT).

de acordo com as informações da 
Polícia rodoviária federal (Prf) o aci-
dente aconteceu por volta de 21h48 e a 
Concessionária rota oeste foi acionada  
para atendimento de uma ocorrência 
no sentido norte do km 616 da br-163.

ao chegarem ao local, os socorristas 
encontraram a caminhonete com a frente 
danificada atrás da carreta carregada 
de cimento. Com a batida o casal não 
resistiu aos ferimentos e morreu ainda 
no local.

em conversa com o motorista da 
carreta, este informou aos agentes da 
Prf que parou o veículo no acostamento 
após a carreta apresentar problemas 
mecânicos, e o condutor da caminhonete 
não teria visto ou perdido o controle e 
batido na traseira do veículo.

a Prf realizou teste de bafômetro no 
caminhoneiro e não constou consumo de 

u

ACidEnTE FATAl nA BR-163

Casal morre após bater caminhonete em carreta parada 
álcool. a pista só foi liberada por volta das 
04h15min desta segunda-feira (20).

outro aCidente
a manicure maria dos reis Costa, 34, 

morreu no Hospital regional de Sorriso 
(398 km de Cuiabá-mT) depois que de en-
trada na unidade ao ser atropelada na noite 
de terça-feira (21) enquanto caminhava 
na rua das Helicônias, que dá acesso ao 
bairro união.

de acordo com as informações locais, 
a vítima realizava caminhada quando 
foi atingida por uma motocicleta que era 
conduzida pelo jovem  renato Cardoso 
marques, 20. Com o impacto a mulher foi 
arremessada a alguns metros.

uma equipe do Corpo de bombeiros 
foi acionada e socorreu a vítima e a enca-
minhou para o hospital, porém a mulher 
não resistiu aos ferimentos e morreu. em 
conversa com os policiais, o jovem relatou 
que não possui carteira nacional de habi-
litação (CNH) e que não enxergou a vítima 
devido a falta de iluminação no trecho que 
a mulher caminhava.

o jovem também teve ferimentos le-
ves pelo corpo e foi encaminhado para o 
hospital.

agosto com José de Jesús Martínez, nº 740, 
no bairro Bernardino Caballero. No local 
os policiais encontraram a estudante sem a 
parte de cima das vestes e com calça e apre-
sentando diversas perfurações de objeto 
perfurocortante.

Em relato a polícia local, a filha de uma 
pensão vizinha, contou que por volta das 23h 
ouviu Erika conversando com um homem, e 
que o tom da conversa era amigável e que 
o casal dava risadas no imóvel, e após certo 
tempo não se ouviu mais nada. 

Este depoimento foi usado pela polícia 
para ajudar nas investigações, e crimes como 
passional não está sendo descartado. A tipifi-
cação do crime de feminicídio foi aprovado 
recentemente no Paraguai, e caso comprove 
motivo passional, Cristopher pode responder 
por femicídio.

A equipe de médicos legistas foi ao lo-
cal e constatou que a jovem sofreu cortes 
profundos no pescoço e peito e demais per-
furações espalhadas pelo corpo. A perícia 
constatou que Erika entrou em luta corporal 
com o assassino e que o mesmo seria do sexo 
masculino.
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A P R E S E N T A :

MORDIDA DO LEÃO      

Por Brasil.gov

Benefício é aplicado apenas ao cálculo de rendimentos provenientes de aposentadorias ou pensões

ós eleitores aguardamos as pro-
postas, sem mágicas ou promessas 
improváveis

foi dada a largada para que can-
didatos ao governo do estado apre-

sentem suas propostas, em especial no tocante 
buscar o equilíbrio entre os gastos públicos e a 
arrecadação tributária.

No ano passado a assembleia Legislativa 
alterou a Constituição do estado de mato Gros-
so para impor, no período de 10 anos, uma 
limitação para o aumento de despesas, em 
especial para impedir qualquer majoração nos 
vencimentos dos servidores do Poder executivo.

Tal proposta de fato foi um passo enorme 
para o equilíbrio financeiro do estado, porém 
não suficiente, uma vez que é sabido que a folha 
de pagamento em vigor consome grande parte 
da arrecadação estadual.

Partindo do princípio de que não há dinheiro 
público, mas sim dinheiro dos contribuintes, 
conforme sentenciado pela estadista britânica 
margaret Thatcher, é certo que na plataforma de 
propostas dos candidatos ao governo do estado 
será imprescindível tratar do assunto.

já defendi em outros artigos, inclusive 
apontei isso naquele ganhador do Prêmio Sávio 
brandão promovido pela assembleia Legisla-
tiva, sob o título “Pensando o futuro de mato 
Grosso”, que de acordo com a Lei Nacional que 
trata das normas gerais do iCmS, todas as ope-
rações destinadas à exportação estão isentas 
do aludido imposto.

assim, considerando que a economia esta-
dual tem como fonte principal as exportações 

da produção agrícola e pecuária, é certo que, 
para manter o equilíbrio fiscal, não será através 
dos milhões e milhões de reais gerados pelo 
agronegócio que o estado terá o implemento da 
arrecadação tributária.

e se não é através das exportações, a arreca-
dação de iCmS será então originada da indústria, 
do comércio e principalmente do consumidor 
final.

Sim! exatamente de nós consumidores de 
energia elétrica, combustíveis e telefonia.

então é importante notar que a maior carga 
tributária de iCmS incide justamente sobre o 
consumo, contrariando a própria Constituição 
federal que determina que quanto mais essen-
cial o produto ou serviço prestado ao consumi-
dor, menor deve ser a carga tributária.

Nesse contexto, fica a indagação aos can-
didatos como resolver essa equação, ou seja, 
diminuir a carga tributária nos moldes previstos 
na Constituição federal, sem contudo, com-
prometer as despesas do próprio estado. Nós 
eleitores aguardamos as propostas, sem mágicas 
ou promessas improváveis. 

Eleições e a carga tributária

ARTiGO

nualmente, entre os meses de mar-
ço e abril, as pessoas que se en-
quadram nos critérios da Receita 
Federal são obrigadas a declarar 
Imposto de Renda da Pessoa Físi-
ca (IRPF). Após aplicar o cálculo 

das deduções, o contribuinte fica sabendo se 
terá direito a restituir ou a pagar a diferença do 
imposto. No caso de pagamento, portadores de 
doenças graves têm direito à isenção. 

A isenção, no entanto, é aplicada apenas ao 
cálculo de rendimentos provenientes de apo-
sentadorias ou pensões. Caso o cidadão receba 
outros rendimentos tributáveis de mais de R$ 
28.559,70 no ano, como aluguéis, ou possua 
bens cujo valor somado supere R$ 300 mil, por 
exemplo, deve fazer a declaração, e esses valo-
res estarão sujeitos à tributação.

A Lei 7.713/88 assegura a isenção apenas 
aos contribuintes com alguma enfermidade 
grave, que recebe aposentadoria, pensão ou re-
forma (caso de militar), bem como proventos 
de aposentadorias motivadas por acidente em 
serviço ou moléstia profissional.

De acordo com a Receita Federal, contri-
buintes portadores de doenças graves que con-
tinuam realizando atividade econômica, com 
vínculo empregatício ou de maneira autônoma, 
não se enquadram entre os requisitos para a 
isenção. Isso porque o órgão diferencia a ori-
gem do rendimento para aplicar a isenção. 

Restituição de anos anteriores
Para restituir imposto já pago em anos ante-

riores é necessário que o beneficiado envie uma 
retificação de declaração de imposto de renda, 
com pedido de Restituição, Ressarcimento ou 
Reembolso e Declaração de Compensação. A 
restituição é limitada, no máximo, aos últimos 
cinco anos.

 “É importante que o médico do SUS diga 
no laudo quando iniciou a enfermidade, até para 
que o cidadão possa pedir restituição dos valo-
res, caso tenha havido incidência do Imposto na 
renda em anos anteriores”, explicou o advogado 
tributarista Manoel Arruda, procurador especial 
tributário da OAB/DF.

outros BeneFíCios
Deficientes físicos e portadores de doenças 

graves também podem contar com outros benefí-
cios, como a isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI), do Imposto sobre Opera-
ções Financeiras (IOF) e do Imposto Sobre Cir-
culação de Mercadorias (ICMS). Na compra de 
um veículo, por exemplo, a alíquota do IPI pode 
chegar a 30% sobre o valor.

Além disso, estão autorizados a sacar o Fun-
do de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e 
as cotas dos fundos dos programas de Integração 
Social (PIS). Desde que atendam às regras do 
programa, também podem ter acesso ao Benefí-
cio de Prestação Continuada (BPC), independen-
temente de contribuição à seguridade social, no 
valor de um salário mínimo. 

Doenças que permitem isenção do Imposto 
de Renda: AIDS (Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida), Alienação Mental, Cardiopatia Gra-
ve, Cegueira (inclusive monocular), Contamina-
ção por Radiação, Doença de Paget em estados 
avançados (Osteíte Deformante), Doença de 
Parkinson, Esclerose Múltipla, Espondiloartrose 
Anquilosante, Fibrose Cística (Mucoviscidose), 
Hanseníase, Nefropatia Grave, Hepatopatia Gra-
ve, Neoplasia Maligna, Paralisia Irreversível e 
Incapacitante e Tuberculose Ativa.

ViCtor maiZman é advogado e consultor tributário

A

CAnABidiOl

Segunda Turma do Superior Tribu-
nal de justiça (STj) negou provi-
mento a recurso da união e permi-
tiu, pela primeira vez, a importação 

direta de canabidiol (medicamento extraído 
da Cannabis sativa). o colegiado confirmou 
decisão da justiça federal que, além de per-
mitir a importação diretaw, também proibiu a 
união de destruir, devolver ou impedir que o 
canabidiol importado chegue ao seu destino.

Segundo os autos, o pedido de autorização 
para importação foi feito por um casal de 
Pernambuco que tem uma filha com paralisia 
cerebral. a criança sofre de epilepsia intra-
tável, tendo em média 240 crises epilépticas 
por mês. diante da ineficácia dos tratamentos 
tradicionais, os médicos indicaram o canabi-
diol como terapia alternativa. Como o medi-
camento não está disponível na rede pública 

STJ permite importação direta para criança que sofre de epilepsia
Por CNJ

a
ou privada, os pais resolveram importá-lo por 
conta própria. diante da proibição da importa-
ção e comercialização em território brasileiro, a 
família ajuizou ação contra a união e contra a 
agência Nacional de Vigilância Sanitária (anvisa) 
para garantir o acesso à medicação por meio da 
importação direta.

após o deferimento da tutela antecipatória, 
o pedido foi julgado procedente em primeira 
instância, decisão que foi mantida pelo Tribunal 
regional federal da 5ª região (Trf5).

em recurso apresentado ao STj, a união ale-
gou que o acórdão do Trf5 teria se omitido na 
apreciação de dispositivos legais essenciais para 
resolução da controvérsia. afirmou ainda que 
seria parte ilegítima para compor o polo passivo 
da demanda, uma vez que somente a anvisa 
poderia autorizar a importação do medicamento.

direito FundamentaL
ao votar contra a pretensão da união, o 

n

Doentes graves podem pedir isenção de IR

relator, ministro francisco falcão, afirmou 
que não houve omissão, já que os dispositivos 
legais citados pela união se limitam a definir 
a finalidade institucional da anvisa.

Segundo o ministro, a união pode figurar 
no polo passivo da ação, pois a controvérsia 
não trata de fornecimento de medicamento 
pelo poder público, mas de autorização de 
importação para garantir acesso ao produto.

 “Não se mostra razoável a conclusão de 

que a garantia de acesso aos medicamentos, 
inclusive pelo meio de importação direta, 
deva ficar restrita ao ente público responsá-
vel pelo registro. Tal qual ocorre no caso em 
análise, por vezes, o acesso aos fármacos e 
insumos não é obstado por questões finan-
ceiras, mas sim por entraves burocráticos e 
administrativos que prejudicam a efetivida-
de do direito fundamental à saúde”, explicou 
o ministro.



CUIABÁ, 23 A 29 DE AGOSTO DE 2018

CULTURA
Por Luiz Marchetti

Luiz Marchetti é cineasta 
cuiabano, mestre em 

design em arte midia, 
atuante na cultura de 

Mato Grosso e é careca.

YLLEN ALMEIDA IN CONCERT

HOJE, SETEMBRO E 
SEMPRE: BASAIA!

Segue até 28 de outubro na Galeria de Artes do SESC 
Arsenal um diálogo artístico, dezenas de objetos 
e palavras de dois artistas, BISPO DO ROSÁRIO 

E  VITÓRIA BASAIA. Num mesmo espaço, de um lado a 
exposição “Grande Veleiro de Bispo do Rosário” e do outro 
“Arqueologia dos meus Mares” de Vitória Basaia. É incrível. 
Este projeto artístico do SESC estimula uma artista do estado a 
estabelecer um diálogo com a obra de Bispo do Rosário. Com 
a curadoria de Serafim Bertoloto foi transposto do maravilhoso 
Ateliê de Basaia um espaço de criação com objetos fascinantes, 
uma espécie de instalação que examina poeticamente o 
inconsciente humano. Entrada franca. E atenção, em setembro 
na ARTO Galeria, também com a curadoria de Serafim Bertoloto 
haverá 'VARIAÇÕES INUSITADAS DE VITÓRIA BASAIA 
(O UNIVERSO)'. INFO: GALERIA SESC (65) 3616 6900 / 
ARTO GALERIA (65) 3025 2090

A sexta feira promete um 
encontro de talentosos 
músicos, todos convidados 

pelo violinista Yllen Almeida  para 
um show na Casa do Parque. A 
banda composta por Wellington 
Bach, Wander Soares, Marcão dos 
Santos e Welder da Vitória preparou 
um repertório com Queen, Bon Jovi, 
U2, Flávio Venturini, George Benson 

e Led Zepellin, entre outros. Numa 
realização em parceria com a Cia 
Sinfônica o show conta também com 
participações especiais do Maestro 
Fabrício Carvalho e  os cantores Tay 
Rodrigues e Luiz Sarraf. Imperdível! 
Será nesta sexta 24 de agosto as 
21h30 na Casa do Parque! Chame os 
amigos e reserve sua mesa. INFO: 
(65) 3365 4789 e 98116 8083

GIRAMUNDÁ- O CONGO 
E A DIÁSPORA

No município de Nossa Senhora 
do Livramento ocorre a Dança 
do Congo, manifestação artística 

de uma comunidade negra rural. Este teatro-
ritual representa a guerra entre dois reinos 
(Congo e Angola) e tem como centro da 
disputa uma questão territorial. A base desta 
expressão artística que reúne cenografia, 
coreografia, drama e música, é a devoção a 
São Benedito e tradicionalmente acontece no 
mês de abril. A fim de mostrar a importância 
dessa manifestação histórica para o Brasil, 

o Núcleo de Produção Digital (UFMT 
Araguaia) e o Projeto Cangoma apresentam 
a estreia do documentário Giramundá – o 
Congo e a Diáspora.  Em Cuiabá o filme será 
exibido nesta quinta 23 de agosto às 19h no 
Centro Cultural da UFMT e no município de 
Livramento, a projeção será sábado 25 de 
agosto às 19h na Casa de São Benedito. Com 
pesquisa de Herman Oliveira, o documentário 
tem a direção de Cláudio Dias e Gilson 
Costta.  Entrada franca. 

INFO: (66)99237 8227 e (65) 99298 0773

RUIDOLOGIAS Quem conhece e tem  a sorte de conversar com  a pensadora Maurília Valderez 
Amaral, sabe de seu olhar afiado, referências e a capacidade, com muito bom 
humor, em levantar comentários essenciais para o aqui e agora. 

Marchetti: A noite-piloto Ruidologias decolou! O encontro filosófico já tem sua próxima 
edição marcada no Espaço cultural Metade Cheio em setembro, qual a intenção do Ruidologias?

 Valderez: Ruidologias pretende desenvolver leituras do cenário  atual privilegiando 
abordagens filosóficas em conexão com as esferas da arte, da política,  da ética e da ciência. 
Nasce de uma urgência de pensar coletivamente o ‘intolerável que bate a nossa porta’: o 
preconceito,  a violação às leis e aos Direitos Humanos, os abusos do poder, a violência em 
todas as suas cores, as desigualdades, o extermínio de populações, a destruição da natureza. 

Marchetti:  Um catálogo amplo para muitos encontros! 
Valderez: Bem,  a lista é enorme, mas o que está em questão nessa reflexão é tudo aquilo 

que empobrece e  inviabiliza a vida. E quando menciono a vida me refiro a vida em seu 
sentido amplo e não apenas a vida humana porque pensar o contemporâneo na perspectiva 
da vida é pensar as ações humanas na perspectiva da  Terra para ouvir os seus gritos e seus 
clamores. Brevemente, trata-se de examinar a racionalidade política que dá sustentação a 
configuração política que nos governa. Assistimos hoje uma proliferação de discursos em 
defesa da vida que cobrem os mais diferentes campos do saber: da manipulação genética 
até aqueles que defendem guerras planetárias. E, no entanto, nunca se matou tanto e ainda 
que pareçam paradoxais, os massacres se tornaram vitais. Objeto de disputas pelo capital a 
vida tornou-se a fonte primordial de valor: ela se tornou alvo e ao mesmo tempo ‘o’ capital 
por excelência instaurando no coração da condição contemporânea esse estranho paradoxo: 
sendo a vida ‘o’ capital por excelência o poder sobre a vida se transforma em potência da vida 
sinalizando a emergência de novas subjetividades coletivas e outros modos de ser e habitar a 
contemporaneidade. Considerando esse contexto, num gesto de ousadia do pensamento, porque 
o momento político exige, em parceria com Metade Cheio e In-Próprio Coletivo, Ruidologias 
quer ouvir os ruídos da máquina social provocados pela colonização das diferentes esferas 
da vida  para diagnosticar nessa escuta os seus efeitos na subjetividade. Em meio à captura 
das forças vitais como resistir a barbárie que se aproxima? Como inventar modos outros de 
pensar e habitar o mundo para escapar dessa linha de destruição decorrente da política niilista? 
Pensamos que promover ações como Ruidologias é um gesto de resistência e uma forma de 
inventar um mundo possível através de ações coletivas. 

Você não pode perder Maurília Valderez na próxima edição de Ruidologias, será no dia 20 
de setembro as 19h30 no Espaço Cultural  Metade Cheio. 

INFO: (65) 99617 5150
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MULHERES DE LIDERANÇA I
Quando nos referimos a liderança, no caso 

de mulheres de políticos, envolvem vários fato-
res de espontaneidade, exemplos: simplicidades, 
sorrisos nato, liderança, simpatia, criatividade, 
respeitabilidade, por onde elas passaram deixa-
ram essas marcas das suas qualidades. Desde, 
a década de 1960, Dona Maria Elisa Bocaiúva 
Corrêa da Costa fazia uma política que encan-
tava a todos. A cuiabaníssima Maria de Lourdes 
Ribeiro Fragelli tinha um carinho tão grande que 
conquistava a todos com a sua simplicidade. A 
suma da inteligência, Maria Lygia de Borges Gar-
cia sempre teve liderança, possuía um plano de 
ações que todos seguiam, onde deixou a sua mar-
ca de boas lembranças. Na sua simplicidade Ione 
de Azevedo Campos fez um papel bonito com 
liderança dando suporte aos mais necessitados. 
Muito jovem Maria Aparecida Borges Bezerra 
com a sua humildade fez um trabalho marcante a 
frente da PROSOL, prova disso é uma mulher que 
continua até hoje em altas rotatividades. É bom 
lembrar que essas lembradas primeiras damas 
fizeram para o Estado um marco da sua história. 
E eu presencie vários  trabalhos dessas damas. 

                  
MULHERES DE LIDERANÇA II 
Em se falar desse universo feminino onde en-

volve diversos fatores, principalmente alguns fa-
tores onde as lembradas primeiras damas enfren-
tavam com trabalhos e competência. A belíssima 
Maria Aparecida Pedrossian foi a primeira dama 
mais jovem do país. Fez um trabalho brilhante na 
área social. Amava tanto essa terra, teve um filho 
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Pedro Pedrossian Filho e era querida pelas tra-
dicionais famílias cuiabana. Profª Isabel Coelho 
Pinto de Campos foi uma grande dama, sempre 
valorizando os humildes, as doceiras, rendeiras, e 
o pequeno produtor da baixada cuiabana. Consi-
derada a primeira dama do povo.  Uma adminis-
tração que marcou foi de Lucimar Sacre de Cam-
pos, com belos eventos voltados para o social, 
sempre valorizando o pequeno trabalhador dan-
do suporte a eles. Com toda essa experiência da 
vida pública, hoje é a prefeita de Várzea Grande. A 
senhora Terezinha Maggi deixou a sua marca com 
o casamento comunitário, natal solidário e outras 
causas sociais. Outra também que conquistou al-
gumas famílias cuiabanas foi Roseli Barbosa, com 
o seu carisma trabalhou muito pelo social, deixou 
a sua marca de liderança. Uma verdadeira líder é 
Thelma de Oliveira, quando primeira dama en-
frentou várias enchentes, onde teve a maestria de 
sanar tudo com trabalho e competência e lutou 
pelo social. Serviço reconhecido, a prova disso, 
hoje é prefeita de Chapada dos Guimarães. E as 
bocas pintadas sempre a frente das lideranças na 
vida pública dos seus maridos.   

CASA DO MESTRE INÁCIO   
O lendário Bairro do Baú sempre foi festivo 

não se esquecendo das festas juninas, quitutes 
dançantes, aniversários dançantes, os vizinhos se 
sentavam a portas, as tradicionais festas de Santa 
Cecília e o Senhor Menino, sob a coordenação do 
mestre Inácio. Não se esquecendo que as noites 
eram bem agitadas com cabarés espalhados nas 
ruas, onde o respeito era ponto alto dessas moças 
que viviam do prazer. Quando aproxima a matan-
ça dos porcos, as cozinheiras se reuniam para o 
preparo das lingüiças que era de um sabor ini-
gualável, isto era pra ser servido na festa. Ficavam 
uma semana as cozinheiras na elaboração dos 
biscoitos, broa, francisquito, broinha e outras de-
licias. Já um dia antes da festa elas enrolavam os 
bolos de queijo e o bolo de arroz, eram assados no 
forno a lenha, acompanhado de mate queimado, 
chá de erva doce, capim cidreira e chocolate feito 
com gemas de ovos. Era um encontro fantástico 
na residência de Clementina e de Inácio Cons-
tantino da Silva, as cozinheiras voluntárias do 
Bairro do Baú, fazia aquilo com prazer. Enquanto 
os jovens só na espera dos assados dos bolos de 
queijo e bolos de arroz, onde passava nas mãos de 
Tininho. A lembrada casa do Mestre Inácio ficava 
no Baú Sereno, na Rua Vila Maria nº 255, onde foi 
palco de grande reunião política da antiga UDN e 
festas religiosas. Bons Tempos! 
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Carlinhos é jornalista
e colunista social 
cultura@circuitomt.com.br

arece que foi ontem. Foi uma ma-
drugada muito sofrida para meu 
velho. Respirava com muita difi-
culdade. Lembro bem do médico 
do Home care que veio à tarde:

- Pelo visto o senhor está escondendo dor.
- Que nada doutor.

Despistou enquanto assinava os papéis 
da empresa a qual trabalhava. Despachava 
todo dia de casa. Não perdeu cabelo. Não 
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João Carlos Manteufel, 
Publicitário, cineasta, pai do 
João, da Maria e do Francisco.

P

Saudades
perdeu a dignidade. Assim era meu pai, o 
Seu João. Fez a passagem do jeito que sem-
pre quis. Com a casa cheia, todos dormindo 
na sua casa. Parecia que a gente estava adi-
vinhando. E estava mesmo. O câncer é uma 
doença que vai exterminando aos poucos. 
Engraçado que quanto mais o tempo passa, 
mais aumenta a minha admiração por ele. 
Aliás, que herói. Pessoas como ele não exis-
tem por esses dias. Ajudou a todos que co-
nhecia, do jeito dele. Ah que falta ele me faz. 
Demorei tantos anos para entender o que 
ele era, representava, do que ele ensinava. 
Hoje sinto muita falta da pele, do toque, e 
principalmente, do cheiro. A como faz falta 
esse cheiro.3 anos que viram 3 décadas que 
parecem 3 longos dias. A gente perde tanto 
tempo com besteira. A vida vale tanto. Pena 
que a gente demora tanto pra entender isso. 
O que vale mesmo são as pequenas coisas.

- Papaeeeeeeeee

Rompe sala a dentro correndo meu caçula 
Francisco. Meu coroa não conheceu. Cara da 
minha parte da minha família alemã. Teimo-
so como todo alemão tem que ser. Briguento 
como todo alemão é. Inteligente que só ele. 
Deve estar lá em cima orgulhoso:

- É oreia, achou que ia ser moleza, né.



Não perca a exposição do ensaio 
fotográfico do documentarista 
Mario Friedlander, com  curadoria 
de Bene Fonteles, um projeto cul-
tural aprovado pelo edital Circu-
la-MT da SEC-MT. Estão previstas 
três exposições fotográficas em 
três cidades do estado, a primeira 
exposição está no MISC - Museu 
da Imagem e do Som de Cuiabá 
e aguarda sua visita até  22 de 
setembro. Entrada Franca. INFO: 
(65) 99983 5728
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Você pode participar do Garimpo Cultural submetendo 
sugestões para o seu evento, sua pesquisa artística, livros 
ou oficinas. Mande para marchetti@circuitomt.com.br

O grupo vocal Alma de Gato Vocal Acappella convida todos 
para este sábado 25 de agosto, o novo show dos "gatos e gatas" da 
voz. Uma viagem pela música pejorativamente conhecida como 
"brega", mas que é o retrato de um Brasil que cultuou, através do 

rádio, o romantis-
mo de seus ídolos, 
como Odair José, 
Amado Batista, Dia-
na, Reginaldo Rossi 
e tantos outros. O 
show será no Tea-
tro do Cerrado Zul-
mira Canavarros 
as 20h30 e custa R$ 
10,00 + 1 brinque-
do (meia solidária). 
Ingressos na bilhe-
teria do teatro 1h 
antes do show.

I N F O :  ( 6 5 ) 
99262 5669 (what-
sapp) e www.face-
book.com/almade-
gatocuiaba

Em comemoração ao 340º aniversário de nascimento do ita-
liano Antonio Lucio Vivaldi, o grupo UFMT em Cordas apresenta 
um repertório exclusivamente com obras do aniversariante. A 
violinista Waleska Sieczkowska e o violoncelista Anderson Fio-
relli, brasileiros radicados na Alemanha, são os convidados para 
se juntarem ao grupo e executarem, ao lado do professor Oliver 
Yatsugafu, peças camerísticas e solos de concertos consagrados 
para solistas e orquestra de câmara. Na quarta 29 de agosto às 
20h no Teatro Universitário. INFO: (65) 3615 8372

ALMA DE GATO -  SHOW BREGA ACAPPELLA >

VISIBILIDADE LÉSBICA NO BRASIL  >

O turismo de Chapada dos Guimarães ganha mais um ponto 
cultural neste final de semana. Você está convidado para a inau-
guração do Ateliê e Galeria ‘Casa de Arteira’, com exposição ARTE 
ENTRE TONS, de Meg Marinho. A vernissage apresenta 49 peças 
em Canson(acrílica, aquarela, lápis de cor) e 27 telas. Meg abre seu 
ateliê para alem de difundir obras acabadas,  oferecer a possibilidade 
dos residentes e turistas acompanharem seu processo inventivo. 
Um local para observar o ambiente criativo e incentivar as artes da 
região. A patrocinadora da abertura do ateliê, a Ferraz Energética, e 
a artista Meg Marinho convidam todos para um vinho nesse sábado, 
25 de agosto as 16h, na Rua Frei Canuto 297. INFO: (65) 99266 3699

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA SANTOS PANTANEIROS >

Com a intenção de ajudar sua filha na mudança para Bahia, o 
artista plástico Carlos Lopes está sorteando esta obra elaborada 
por ele. O quadro pode ser seu, basta colaborar pagando dez reais 
nesta conta do Banco do Brasil: Carlos R. F. Lopes, agência 3325-1, 
conta 13.635-2. O sorteio será no dia 8 de Setembro. Participe! 
INFO: (65) 99900 3320

CASA DE ARTEIRA >

RIFA DE CARLOS LOPES >

GARIMPO CULTURAL
Por Luiz Marchetti

CONCERTO VIVA VIVALDI! >

As mulheres lésbicas são alvo de violência verbal, psicoló-
gica, física e econômica em todos os espaços: família, trabalho, 
faculdade, rua, etc. Em Mato Grosso, depois de reuniões, lésbi-
cas residentes em Cuiabá criaram um dia para exigir respeito. 
SOMENTE PARA MULHERES, chamem todas, lésbicas ou não, 
para esta festa na Casa Cuiabana com entrada gratuita. Será 
26 de agosto das 15h as 23h, um domingo com Kyanaju, Ka-
rola Nunes, DJ Carioca, Paula Shaira, Laila Dutra, bate papo, 
documentários e poesia. INFO: (65) 3624 2064

http://www.facebook.com/almadegatocuiaba%0D
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 colorido natural das plantas re-
vigoram e ativam nosso sistema 
nervoso central. Assim ele fun-
cionará como uma espiral, irra-
diando bem estar e beleza a nossa 

volta. A beleza das flores e seus aromas atuam 
também no inconsciente, só que de uma manei-
ra sutil como uma reserva energética para se 
expressarem na hora de alguma exaustão. Para 
que tudo isto possa se expressar é preciso que 
se tome consciência. A cada vez que olharmos 
para uma planta tenha sempre uma intenção. 
A vida é um ritual de beleza e magia. As flores 
fazem parte da estrutura emocional, proporcio-
nando equilíbrio na vida pessoal e profissional. 
Também resgata uma firmeza interior. Protege 

as negatividades externas, trazendo confiança, 
alegria, paciência, força e coragem. Observa-se 
através das plantas e flores como que anda a 
energia dos que habitam o ambiente, uma ma-
neira de saber como que vai a saúde, e a sorte 
dos moradores. Um lugar sem plantas, ou flo-
res tem pouca energia. Se um objeto inanimado 
tem vibração e transmite frequências energéti-
cas, analise o quanto de energia que irradiam 
as plantas. Elas são vivas, respiram e recebem 
suas colorações do sol que é o condutor maior 
de irradiação energética. No canto da criativi-
dade é o lugar mais adequado para ser colocado 
os arranjos florais e as flores adequadas para 
trazer leveza bem estar e alegria. O formato dos 
vasos tem também importância, não podem ser 
de formato rígido. A forma ovalada e redonda 
são as mais propicias. Se caso não tiverem em 
casa estes formato, faça o arranjo de forma as-
simétrica, vários tamanhos fazendo um movi-
mento. É importante que as folhagens sejam de 
folhas bem largas. Depois que fizerem isto, sen-
ta-se por alguns minutos desliga-se de todos os 
movimentos externos com a atenção voltada 
apenas para o arranjo de flores que fizeram, e 
metalizem a palavra "SIM" e deixem o "SIM" en-
trar em todo o seu ser. E fica por alguns minutos 
repetindo, Sim...Sim...Simmmmm...Fazem isto a 
toda semana que irão notar a abertura que irão 
ter nos negócios e na vida.

O

As Plantas e Flores 
para ativar as 
energias

Theresa é arquiteta, consultora 
de Feng Shui e pregadora oficial 
de quadros de amigos
fengshui@circuitomt.com.br
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s mato-grossenses com tantas pro-
messas e rezas para a chegada das 
tão esperadas e desejadas chuvas 
que estão por vir. São momentos de 
um final de uma gravidez que está 

para parir.
 A temperatura altíssima, com os termômetros 

batendo recordes, a baixa umidade do ar, riscos e 
alterações fisiológicas. Assim como irritabilidade, 
fraqueza, ansiedade, depressão e incapacidade de 
concentração. O grande volume das queimadas 
incontroladas prejudicando todo o cinturão verde 
da cidade e dos nossos campos.

Os prejuízos dos nossos agronegócios são es-
tampados na falta da água em todas as regiões do 
estado. Com perdas nas colheitas e nas futuras 
plantações que irão substituir a safra passada.

Na construção civil é o período da dificuldade 
no ritmo de trabalho em dias de chuvas nas obras. 
Planejar a execução em condições climáticas e 
atmosférica da região é umas das melhores solu-
ções de planejamento da obra para que não haja 
dias de atraso no cronograma da conclusão do seu 
empreendimento.

Nesta época de chuva temos que tomar algu-
mas providências para não nos decepcionar: jane-
las bem fechadas, retirar os aparelhos eletrônicos 
das tomadas, cuidados com os vidros e fechadu-
ras, feche os registros de gás e água, escoamento 
correto das águas, limpeza de calhas e se houver 
possibilidade de fazer um seguro residencial vai 
dar mais segurança a este período desastroso.  

São muitas etapas na construção civil que te-
mos que prever durante o período das chuvas. Um 
bom planejamento é necessário compartilhar os 
ajustes com todos, desde arquiteto, engenheiros 
responsáveis até os operários, pedreiros e mes-
tres de obras. Eles devem saber exatamente o que 
fazer, quais tarefas devem priorizar ou antecipar 
e quais poderão realizar sem a interferência das 
chuvas, evitando a perda de materiais e otimizan-
do o tempo da mão de obra contratada para a sua 
obra.

As chuvas são abençoadas com a sua boa vin-
da onde vem nos alimentar em todos os nossos 
segmentos do viver bem. Vivemos num país com 
milhares de problemas principalmente socioeco-
nômicos e políticos, mas otimistas em morar num 
país onde todas as estações são definidas, evitan-
do surpresas desagradáveis.

Sejam bem vindas águas abençoadas.
www.facebook.com/arqedmilsoneid

O

Sejam bem vindas
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Edmilson é arquiteto 
e festeiro oficial da 
Praça Popular 
cultura@circuitomt.com.br
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este ano, o Brô MC’S comemora 
10 anos de carreira. Desde que 
surgiu, vem ganhando espaço no 
cenário musical e cultural do Bra-
sil e do exterior. Brô Mc’s é um 

grupo de rap formado por quatro indígenas 
da etnia Guarani Kaiowa da aldeia Jaguapirú, 
Dourados, Mato Grosso do Sul. O grupo, com-
posto por Bruno Veron, Clemerson Batista, 
Kelvin Peixoto e Charlie Peixoto, é conside-
rado o primeiro rap indígena do Brasil e tem 
como proposta a valorização da cultura indí-
gena. Suas composições, cantadas em guarani 
e em português, refletem o cotidiano vivido 
na aldeia: luta pela demarcação das terras in-
dígenas, suicídios, preconceito, exclusão so-
cial, desigualdade, violência física. 

N

Rap indígena 
Brô MC’S             

TE
RR

A 
BR

AS
IL

IS
Po

r 
An

na
 M

ar
ia

 R
ib

ei
ro

 C
os

ta

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

Dieta Low Carb pode 
aumentar o nível de 
mortalidade? 

m estudo publicado nesta quin-
ta-feira na prestigiada revista 
"Lancet Public Health" comprova 
que ingerir carboidratos de for-
ma moderada é essencial para 

uma longa expectativa de vida. Embora muitas 
dietas "low carb" preguem uma quantidade 
mínima de carboidratos, substituindo-os por 
proteína animal, a pesquisa traz evidências 
de que comer pouco carboidrato é tão ruim 
quanto comer demais. O estudo observacional 
analisou dados de 15.428 pessoas com idades 
entre 45 e 64 anos que participaram do Estu-
do de Risco de Aterosclerose em Comunidades, 
nos Estados Unidos. Descobriu-se que tanto 
as dietas de baixa ingestão menos de 40% das 
calorias provenientes de carboidratos, quanto 
as com excesso de carboidrato mais de 70% 
estão ligadas a um aumento na mortalidade. 
Enquanto isso, os consumidores moderados de 
carboidratos, representando 50-55%, tiveram 
o menor risco de mortalidade. Outro 
achado da pesquisa foi que trocar 
carboidratos por proteínas e gor-
duras animais, como carne bovina, 
porco, frango e queijos gordos, foi 
uma prática associada a uma mor-
talidade precoce. Ao passo que di-
minuir um pouco a ingestão de car-
boidrato para dar lugar a proteínas 
e gorduras de origem vegetal, como 
verduras, legumes e nozes, mostrou 

Wania Monteiro de Arruda  
é nutricionista funcional, 
aficcionada em receitas saudáveis 
e saborosas, que divulga em seu 
site e no Insta 
@wmarruda
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como resultado um índice de mortalidade me-
nor. Carboidratos vindos de frutas, verduras 
e leguminosas são os mais recomendados. As 
dietas "low carb", e algumas até que excluem 
completamente os carboidratos das refeições, 
podem ter um resultado imediato, com rápida 
perda de peso, mas não são boas no longo pra-
zo. O que observamos fazendo o estudo é que 
o corpo humano precisa de um nível moderado 
de carboidratos, de forma constante.  Se alguém 
quiser seguir uma dieta com menos carboi-
dratos deve optar por mais folhas, uma dieta 
rica em plantas e legumes. Não é aconselhado 
substituir carboidratos por proteínas, como é 
tão frequente nos Estados Unidos e em muitos 
países da Europa. Não é novidade que o equilí-
brio é sempre o melhor caminho. A médio e a 
longo prazo, a melhor alimentação é aquela an-
corada nos vegetais, chamada de "plant-based", 
que, por tabela, incluem quantidade razoável 
de carboidratos. A alimentação não precisa ser 
necessariamente vegetariana ou vegana, mas 
deve privilegiar leguminosas, verduras, grãos 
integrais e frutas.  As pessoas que consomem 
excesso de carboidratos, como nos Estados Uni-
dos, geralmente consomem muitos alimentos e 
bebidas ultra processados como sucos indus-
trializados com néctar da fruta e muito açúcar, 
doces, bolos, pães brancos, macarrão. Ou seja, 
não consomem muitos grãos integrais, legumi-
nosas e frutas, que contêm carboidratos de qua-
lidade. Por isso, ao invés de pensar em gramas 
ou percentual de carboidratos, transformando 
a alimentação em uma equação matemática, 
deveríamos pensar na qualidade dos alimentos.

U

Em maio deste ano, no Museu Weltkul-
turen, da aldeia para Frankfurt, Alemanha, 
participaram de seminários e workshops 
com escolas e a Universidade de Frankfurt e  
apresentaram seu trabalho em um show. No 
evento “Palavras Fortes – Alma Forte”, o gru-
po indígena de rap trocou experiências sobre 
a cultura indígena e a cultura alemã, o papel 
da música, da poesia, da dança e da língua, do 
mundo globalizado. Estudantes da Popakade-
mie Baden-Wurttemberg, conservatório públi-
co alemão de música popular, tocaram com os 
rappers indígenas.

 O Museu Weltkulturen, que possui um 
acervo de objetos oriundos de diversas parte 
do mundo, incluídos artefatos de indígenas do 
Brasil, promoveu duas exposições relaciona-
das ao Brasil: “Entre Terra e Mar – Arte Tran-
satlântica” e “Variações do Corpo Selvagem, 
fotografias de Eduardo Viveiros de Castro”, 
esta última em colaboração com o SESC São 
Paulo.

As vozes dos rapazes indígenas em can-
ções rappers poderiam ser ouvidas pelo Esta-
do brasileiro, especialmente no ano em que a 
Constituição Federal completa 30 anos. Seria 
um caminho diferente para sensibilizar nos-
sos governantes, já que a violência contra os 
povos indígenas – aumento do número de 
assassinatos, suicídios e mortalidade infantil 
– não é suficiente para tomada de sérias e ur-
gentes decisões.
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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

Medalha 
Milagrosa 

uitos de nossos leitores conhece-
ram ou já ouviram falar na peque-
na capela da Medalha Milagrosa 
situada em Paris, na estreita e 
quase calada Rue du Bac. Aque-

la capela, restrita e centenária, viu acontecer 
uma das mais belas e conhecidas histórias do 
catolicismo até hoje. Conta-se que em um 27 
de novembro, a noviça Catarina de Labouré, 
enquanto meditava na capela, teve uma visão 
esplendida e luminosa: a Virgem Maria, sen-
tada em uma poltrona que estava dentro da 
capela, a chamava para lhe passar instruções 
preciosas aos homens daquele século. Catari-
na nem sequer havia percebido a aproximação 
da aparição; apenas notou que estava acom-
panhada quando ouviu um som de tecido ro-
çando em algo dentro do espaço e dirigiu seu 
olhar em direção ao som que era causado pela 
aparição. Assustada, a jovem noviça pôs-se a 
ouvir o que lhe dizia a bela mulher que via a 
sua frente, mais tarde ela diria “...Fez me com-
preender o quanto é doce invocar a Santíssima 
Virgem, o quanto Ela é generosa com as pessoas 
que a invocam, quantas graças Ela concede às 
pessoas que a procuram e que alegria Ela sente 
em concedê-las. Naquele momento eu era e não 
era... Estava exultante. E então começou a se for-
mar ao redor da Santíssima Virgem um quadro 
um tanto oval, sobre o qual, no alto, numa espé-
cie de semicírculo, da mão direita para a esquer-
da de Maria se liam estas palavras, escritas com 

letras de ouro: “Ó Maria, concebida sem pecado, 
rogai por nós que recorremos a vós”. A bela mu-
lher pediu a Catarina que mandasse cunhar 
uma medalha seguindo o modelo daquilo que 
ela via a sua frente, ela lhe teria dito “...Mande 
cunhar uma medalha conforme este modelo; 
todas as pessoas que a carregarem, receberão 
grandes graças; leve-a principalmente no pes-
coço". “As graças serão abundantes para as 
pessoas que a carregarem com confiança”.  Um 
detalhe curioso a respeito da visão tida por 
Catarina é que a mesma notou que havia pe-
dras preciosas presentes nas vestimentas da 
Virgem entre as quais algumas que não emi-
tiam raios, não brilhavam e, quanto observava 
esse detalhe, ouviu a voz da Virgem Maria que 
dizia: “As pedras preciosas das quais não saem 
raios são símbolo das graças que não me foram 
pedidas por esquecimento”. O pedido da Virgem 
não se tornou uma daquelas pedras sem brilho 
pois seu pedido fora atendido 2 anos depois, 
em 1832, e a primeira pessoa a receber a me-
dalha foi exatamente Catarina , a qual, logo que 
a teve entre as mãos, a beijou várias vezes com 
afeto e disse: “Agora é preciso difundi-la”. 

A Medalha, num certo sentido, se propagou 
por si. As graças e os milagres, obtidos seja 
em benefício das almas, seja em benefício dos 
corpos, foram tantos e tão evidentes que, em 
pouco tempo, a Medalha foi chamada de “mi-
lagrosa” e é esse o nome que instintivamente 
foi dada a ela “Medalha Milagrosa”, você já tem 
a sua? 
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José Carlos Branco é 
empresário
cultura@circuitomt.com.br

esus abençoa a todos nós, aqui pre-
sente, trazendo a paz ao coração e o 
sustento às nossas almas.

Deveríamos chamar: não Evange-
lho das Mães!  Mas sim, a Consagração 
da Vida.  Pois aqui é uma celebração 

da nossa vida, aqui nós estamos eterniza-
dos,  vendo nossas mamães eternizando os 
nossos espíritos. Todos que vem aqui levam 
a certeza de que estamos vivos.

Quando minha mãe instituiu o Evange-
lho das mães, aqui em minha casa, ela  de-
terminou que a morte não existisse mais, 
ela quis passar e passa com muita pro-
priedade a certeza de que nós não fomos 
sepultados no esquecimento através do 
sofrimento. Não!... Nós estamos aprenden-
do todos os dias em que nós nos encontra-
mos aqui.  Aprendemos que a vida é eterna, 
que vivemos na plenitude do amor Divino 
e que o intercâmbio das comunicações vão 
se tornando cada vez mais frequentes e que 
vamos descortinando, tirando o véu  dessa 
mistificação.                

O Evangelho das Mães, a consagração  
da nossa eternidade, da nossa existência, a 
consagração da vida; está indo muito mais 
além do que a minha casa. Já leva o consolo 
às mães que estão distante daqui e mesmo 
não estando presente,  recebem o conforto.  
Muitos aqui perderam o parente, o amigo 
tão jovem e muitos   perguntam em dado 

momento da  vida se Deus existe, pergun-
tam: por que comigo, Deus?  Por que com 
a minha família? Por que com ele tão jo-
vem e cheio de vida?

Pois bem, nossos encontros tem revi-
talizado o coração de todos nós. 

 Vermos aqui tantas mães e um cari-
nho tão grande. 

Temos  a nossa irmã Marta recebendo 
o chamego do filho que chega, que beija, 
que abraça. Vemos Rodrigo, vemos Mar-
celo, vemos  tantos aqui que tem a opor-
tunidade de vir abraçar os pais. Muitos 
pedem perdão, pedem desculpas, obriga-
do, você não me matou, você me tem no  
coração vivo. 

A saudade nos é companheira nos pas-
sos tanto de cá, quanto do lado de lá, pois 
isso nós aprendemos  porque  cultivamos  
o amor.  

Sabemos que logo mais, no passo se-
guinte, Jesus nos permitirá aquele abraço 
forte, caloroso, gostoso,  saudoso, para 
olharmos  nos olhos marejados de lagri-
mas e dizer; acabou a saudade, porque o 
amor nos aproximou novamente. 

Então eu rogo a Jesus: Mestre, neste 
momento em que a tua luz, a luz do teu 
amor consagra os nossos espíritos na 
grandeza da eternidade que nos destes 
para vivermos; consagre este lar repre-
sentando o lar de todos aqui presente.  
Receba o meu abraço, como também de 
todos os filhos, almas de nossas almas, 
amor dos nossos corações e que seja in-
finito Senhor a nossa esperança do reen-
contro, que seja certa a presença, a Tua 
presença em nós.  

Mas que seja nobre, Senhor, o nosso 
caráter em dizer: Obrigado  pelo teu amor 
que envolve a todos nós.                                                 

Abençoe-me minha mãe,  abençoe-me 
meu pai, e que a paz esteja com todos nós! 

                                                                                

 Marco
Consagração da Vida (Evangelho 

das mães)
Psicofonado: André
Cuiabá - MT - 07/12/2017

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

epública da Estônia é um país do tama-
nho do Estado do Rio de Janeiro que faz 
parte da Europa. É uma das três repúbli-
cas bálticas junto com a Letônia e a Lituâ-
nia, fazendo fronteira com a Rússia.

No ranking mundial a Estônia esta em terceiro 
lugar em Ciências. Sexto lugar em Leitura. Nono 
lugar em matemática. No ranking geral, a Estônia 
é medalha de bronze, apenas atrás de Cingapura e 
Japão. É um pais seguro, limpo, com transporte pu-
blico gratuito para moradores, oferece condições 
de trabalhos decentes e o governo possue diver-
sos programas motivadores para a pessoa crescer 
profissionalmente, abrir seu próprio negocio ou 
comprar imóvel. Porem o mais interessante de tudo 
é que o pais é uma republica 100% digital. Com o 
maior banco virtual do mundo. Além da enorme 
liberdade econômica, facilidade de fazer negócios, 
capacidade de atrair e reter talentos, quer seja pela 
promoção das liberdades individuais, proteção da 
propriedade privada e baixa tributação. Em linhas 
gerais é um dos países mais bem colocados nesses 
quesitos, onde seus habitantes conseguem alcançar 
um alto padrão de vida e prosperar. Esta em primei-
ro lugar no quesito competitividade de impostos 
entre os membros da OECD. Primeiro em empreen-
dedorismo no Fórum Econômico Mundial. Primeiro 
no índice de economia e sociedade digitais da Co-
missão Europeia, Segundo em liberdade de internet 
segundo a Freedom House. Possui o maior número 
de start-ups por habitante na Europa. O Skype foi 
criado lá. A Transferwise também e outras empre-
sas inovadoras. Lá 86% das pessoas têm cartões de 
identidade digitais, 99% das transações bancárias 
são feitas eletronicamente, 96% das pessoas decla-
ram a renda eletronicamente e 87% da população 
usa a internet diariamente. É o país da atualidade 
de maior sucesso em digitalização. 99% dos ser-
viços públicos são online como: saúde, educação, 
polícia e as eleições (a Estônia foi o primeiro país 
a usar a internet para uma votação política). Exceto 

casamento, divórcio e negociação de imóveis reque-
rem presença física. Como prova de modernidade, o 
país é o primeiro do mundo a autorizar testes com 
veículos autônomos em vias públicas. É o primeiro 
da Europa a regularizar aplicativos como o Uber. E 
o único no mundo com o programa de e-residência; 
um programa onde o cidadão tem sua identidade 
digital. Ou seja, você mora na Estônia, sem morar 
na Estônia, entendeu? O programa consisti em dar 
ao cidadão que não more no país um status de “re-
sidente virtual”, permitindo que essa pessoa possa 
abrir uma empresa e tenha acesso a todo o sistema 
online do país. Sabe aquele de negócio de assinatu-
ra, reconhecimento de firma, autenticação e mais 
um monte de papelada inútil que fazemos no Brasil? 
Isso não existe na Estônia. Para se tornar um e-re-
sident, você preenche um formulário online, obvio, 
pois o pais é totalmente digital, no site do governo. 
Após a averiguação do seu nome e tudo aprovado, 
você precisará comparecer no consulado ou embai-
xada escolhido para retirar o documento e colher 
as digitais. Como na Estônia a embaixada do Brasil 
fechou, você precisará ir até Nova Iorque, Lisboa ou 
alguma outra cidade onde a Estônia tenha represen-
tação. Quem se beneficia do programa e-residência 
na Estônia? Empreendedores nômades, que não 
têm residência fixa. Empreendedores que vendem 
serviços online, que querem ter acesso a serviços fi-
nanceiros e ferramentas de negócio não disponíveis 
em seus países. Autônomos que trabalham sob con-
trato ou freelancers. Eu posso lhe ajudar a se bene-
ficiar. Essa é uma oportunidade valiosa em tempos 
de crise que não podemos desperdiçar. Tenho vistos 
muitas pessoas prosperarem.

Pequenas curiosidades: Na Estônia, pedestres e 
ciclistas devem, por lei, utilizarem refletores de se-
gurança em local visível durante a noite. O país tem 
wi-fi em todo lugar.  Os estonianos levam o esporte 
“carregamento de esposa” muito a sério. Esse esporte 
é nada mais do que uma corrida de obstáculos com 
o homem carregando uma mulher nas costas de ca-
beça para baixo. A capital Tallin, foi votada a mais 
intacta e mais protegida cidade medieval da Europa. 
É um dos países menos religiosos do mundo onde 
apenas 12% da população afirmam que a religião é 
uma parte importante de sua vida. E 69% acreditam 
que as árvores têm alma. O primeiro SPA do império 
russo foi inaugurado em Kadriorg, próximo a Tallin 
e existe um SPA para cada 10 residentes. A Estônia 
também é o país com o maior número de museus por 
pessoa no mundo. A primeira praia mista no mundo 
foi inaugurada em Pärnu em 1925. A primeira árvore 
de natal do mundo foi erguida em Tallin. Existe uma 
cidade subterrânea ‘escondida’ em Tallin construídas 
no subsolo da cidade há 300 anos.

E-Residência na 
Estônia

R
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Iracema Irigaray N. Borges, mãe 
de 3 anjos, ama comer tudo com 
banana, coach pelo ICI- SP, sonha 
em dar cursos na África, Índia, 
EUA, onde o destino a levar.
cultura@circuitomt.com.br
iracemairigaray@hotmail.com
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im, você já ouviu milhões de vezes que 
precisa agradecer, que é importante re-
conhecer os presentes que recebe, etc, 
etc. Eu te pergunto, qual a frequência 
com que você se SENTE grato mesmo? 

Recentemente terminando a aula em Querência 
um dos alunos veio até mim, aquela pessoa ob-
servadora, mais calada, simples e me disse:- pro-
fessora já me afeiçoei tanto a você, já estou com 
saudades antes de você ir. Imediatamente meu co-
ração aqueceu, agradeci, abracei forte (é claro!), e 
fui pra casa. Antes de dormir fui refletir sobre meu 
dia e agradecer, e a primeira coisa que me veio à 
mente foi ele, senti uma emoção forte, agradeci 
a Deus por ele e tantos alunos excepcionais que 
carrego no coração. Sabe o que percebi também 

naquele momento? A gratidão é um dos maiores 
SIMs que posso dar a vida, para experimentá-la 
preciso estar presente, olhar para as experiências 
de peito aberto e maduro. Quando acordo e ime-
diatamente digo SIM, faço um movimento interno 
de entrega, como já disse Lisboa no poema “Não 
basta esperar que um novo tempo amadureça. 
Nós somos este tempo que se transforma e renas-
ce dos restos de um tempo que se acaba. Quando 
espero que o milagre aconteça fora de mim, sou 
parte de um tempo antigo que resiste à mudan-
ça. Mas se vivo por inteiro essa existência, com as 
cores e as formas que ela toma para me enganar, 
sou parte da transformação que se ensaia e que 
está sempre mudando cada coisa devagar.” O con-
vite então é, abra as portas da gratidão e diga sim 
a vida, sim aos tombos que nos trazem clareza, 
aos erros que geram aprendizado, aos desencon-
tros que revelam quem realmente importa, inicie 
todos os dias com a força do SIM, olhe pra ele com 
maturidade, peito aberto e a certeza que absoluta-
mente tudo que nos acontece, todos os encontros 
nos transformam em alguém melhor. Esse exercí-
cio nos traz mais clareza do que realmente esta-
mos vivendo, não do que ‘dizemos’ que queremos 
viver. E junto com este sim vem a gratidão e nos 
conecta instantaneamente com o mundo espiritu-
al, eleva nossa energia e nossas emoções, é como 
se disséssemos: estou aqui Deus, estou sentindo 
você, confio em Ti. Mais uma vez quero te convi-
dar a dizer SIM à vida por meio das suas ações, 
neste setembro vamos CULTIVAR A VIDA, estar 
atentos ao que fazemos, se  diz SIM ou NÃO a ela. 
Viva por inteiro. Fique bem.

S

A porta da gratidão

folclore brasileiro é conhecido 
por sua riqueza e diversidade. 
Bebendo em fontes indígenas, 
africanas e europeias, reúne 
histórias transmitidas oralmen-

te por séculos a fio que nos encantam desde 
sempre.  

Walcyr Carrasco é um escritor brasileiro. 
Dramaturgo, roteirista e autor de telenove-
las. Publicou a obra Lendas e Fábulas do Fol-
clore brasileiro (2008), contos recontados 
pelo autor. As narrativas recebem três fortes 
influências que formaram o povo brasileiro: 
indígenas, africanos e europeus. Os contos 
cujos personagens são bichos têm origem in-
dígena ou africana como O macaco e a boneca 
de piche, por exemplo. Contos com bichos da 
floresta, como Cobra Norato, O jabuti e A pre-
guiça, assim como a lenda da Iara, são indíge-
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Rosemar Coenga é  
doutor em Teoria Literária e 
apaixonado pela literatura de 
Monteiro Lobato
cultura@circuitomt.com.br

A tradição oral 
brasileira: leituras 
para o mês do folclore

nas. Algumas narrativas envolvendo escravos, 
como O negrinho do pastoreio e outros contos. 

As histórias do rico repertório da cultura 
popular brasileira ganham destaque com vá-
rios textos de Ricardo Azevedo, que pesquisa 
o tema há mais de vinte anos. Em Contos de 
Adivinhação(2010), as histórias transitam 
pelos gêneros da quadra e da adivinha. Em 
Contos de enganar a morte (2003), quatro 
pessoas recebem a visita da morte e usam 
a criatividade para driblar a indesejada. No 
meio da noite escura tem um pé de maravilha 
(2009), o autor reconta dez lendas brasilei-
ras em tom coloquial. Reúne em suas obras 
contos, ditados, adivinhas, trava-línguas, 
personagens e outras manifestações do nos-
so folclore. Obras que chamam a atenção para 
a literatura oral brasileira, acompanhando a 
criança/jovem na descoberta desse rico uni-
verso cultural.

Luís da Câmara Cascudo foi um dos mais 
respeitados pesquisadores do folclore e da et-
nografia no Brasil. Viveu quase toda sua vida 
no Rio Grande do Norte. Lia muito e ouvia 
muitas histórias. Os dois volumes da Antolo-
gia do Folclore Brasileiro(2003), formam um 
painel sobre vários aspectos do folclore e da 
etnografia brasileira, através da reunião de 
cem textos de autores brasileiros e estran-
geiros, vários deles de acesso extremamente 
difícil.  São narrativas ricas e instrutivas para 
quem deseja se aventurar pelo universo cul-
tural da tradição oral brasileira.

O
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É preciso ler, esse hábito pode te ajudar 
a evitar produtos ultraprocessados, com 
aditivos, edulcorantes, conservantes, entre 
outras situações que podem prejudicar a 
saúde. Unimed #cuidardevocê

 Ziad Fares, superboss da ZF Comunicação, vai 
levar algumas pessoas da imprensa e formadores 
de opinião de Cuiabá, para a inauguração da sua 
agência em Goiânia, no dia 18 de setembro. Super 
honrada, estou eu pelo convite. Super obrigada 
amigo, #tmj desde sempre e para sempre! Sucesso!

Drª Mara Kenia Dier, odontóloga, especialista em 
harmonização facial, deixa sempre seus pacientes mais 
belos e funcionais, como a diretora deste jornal, Flávia 
Salem. Gente linda e competente, sou fã, de ambas!

A 1ª dama Márcia Pinheiro,  com seu filho 
Emanuelzinho que é candidato a deputado federal, e 
que tem muitas chances de vencer.  Supermãe!

Estar acima do peso, 
faz da vida um 

círculo vicioso, "pois 
não vou à estética por 

que estou acima do 
peso/ estou acima do 
peso então não vou à 

estética ". Na Estética 
Patricia Murai, que 

tem exclusividade 
nos procedimentos  

Priscila Palazzo, 
existe a solução com 
protocolos específicos 

para perda de peso 
e de medidas. Bom 
demais. Conheça: 

99224 0394

Achismo sobre a chatice do politicamente correto... 

Hoje, o bonito é ser igual. Reparem, 90% das pessoas são iguais. Começa em criança, os meninos saem com roupas iguais às do pai, e as meni-
nas com roupas iguais às da mãe. Sinceramente eu acho essa moda  patética. Ok, que eu me considero um ET nessa sociedade dos iguais, e todos 
os dias, espero que a minha nave mãe me resgaste, mas mesmo assim acho de uma falta de criatividade incrível - pra ser educada. Os jovens 
são iguais também. As mulheres e os homens de mais idade todos botocados em excesso - vejam bem que eu adoro botox , mas na medida - e 
as mulheres com cara de deusa - na verdade da cantora Rosana que cantava "Como uma Deusa". O bacana é a gente bancar as opiniões, é sim 
por pra fora tudo que a gente sente e o que a gente pensa, sempre com respeito ao próximo, diferente... Acabaram-se praticamente as discussões 
ideológicas − que ficam apenas e praticamente entre estes, os iguais − politicamente corretos a todo momento - e os humanos, aqueles que se per-
mitem errar, aqueles que olham os erros alheios com humanidade. Eu, nunca quis ser igual, nunca fui "gado" e nem consigo conviver com quem 
assim eu classifico. Sou demasiadamente humana. Gosto dos loucos, dos briguentos, dos diferentes,  dos que se bancam, porque os normais, ah, os 
normais,  me cansam absolutamente ... 

O gênio da atualidade, pensador Luis Felipe Pondé, tem várias pérolas sobre o assunto:

Novo parceiro da 
coluna, o Studio A 
Hair Spa, fica no 
Shangri-lá, num 
complexo de beleza, 
que já foi Casa Cor, 
e é um dos salões 
mais bem montados 
da cidade. A equipe 
também é excelente 
e essas mechas 
perfeitas quem fez 
foi Mateus Sampaio. 
Agende: 99214-5155

Em outubro vai ter Shopping Estação 
Cuiabá, e com ele, vem a Intimissimi, 
marca de lingerie italiana, com preços 
justos e qualidade fantástica. Tão lindas 
as peças ... 

Melhor academia, sempre com novidades 
para seus clientes. Inspire-se, também!


