CIRCUITOMATOGROSSO
Ano XI - Edição 691

www.circuitomt.com.br

DE 30 DE AGOSTO A DE 5 SETEMBRO DE 2018

R$ 2,00

Circulação: Cuiabá - Várzea Grande - Chapada dos Guimarães - Poconé - Primavera do Leste - Rondonópolis - Barra do Garças - Tangará da Serra - Campo Novo do Parecis - Barra do Bugres - S.J. do Rio Claro - Nova Mutum - Lucas do Rio Verde - Sorriso - Sinop - Juína - Juara - Brasília

Agora é com o Judiciário
As decisões judiciais das próximas
semanas poderão permitir que
políticos envolvidos em casos de
roubo do dinheiro público, mau uso,
reprovação de contas, falsificação de

cheques, caixa dois, trabalho escravo,
entre outras questões, saiam como
candidatos. A justificativa da Justiça
Eleitoral para essa “flexibilização”
é que os tribunais são apenas um

primeiro filtro e que a decisão maior
sobre o futuro político dos agentes
públicos envolvidos em casos de
corrupção cabe à sociedade que tem o
real poder nas urnas.
Pgs. 4 e 5

reprodução

As eleições 2018 em Mato Grosso
serão um teste para a eficiência
das novas regras eleitorais. Já são
mais de 74 pedidos de impugnação
com as mais diversas justificativas.

entrevista da semana

IMIGRANTES EM MT

divulgação

Trabalho e oportunidades
superam incertezas e medo

Pg.5
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DEPOIS DO CCC

Mauro Savi nega registro
de candidatura
pg.7

CANDIDATO AO GOVERNO
FALA DE SUAS PROPOSTAS
O ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (Democratas
– DEM) foi um dos últimos candidatos a confirmar
estar na disputa pela vaga majoritária das eleições
estaduais de 2018. Apesar de ter saído depois, as
pesquisas o apontam como um dos favoritos entre os
eleitores. O maior rival nas urnas do atual governador
Pedro Taques falou com exclusividade ao Circuito
Mato Grosso sobre suas propostas de governo e fez
uma avaliação sobre o atual governo.

Pg.8

JÁ NA SÉRIE B

Cuiabá ainda briga pelo
título da C
Pan.2

FANTASMA DO CANGAÇO

Agências bancárias voltam
a ser invadidas em MT
Pan.3

OMU OYÁ
Você está convidadx para o lançamento do primeiro disco –
OMU OYÁ – da artista PACHA ANA. Omu Oyá, em Yorubá,
significa Filha de Iansã. Será nesta sexta 31 de agosto às 19h
na praça principal do bairro Jardim Vitória. E sábado 1º de
setembro às 18h na praça principal do bairro Pedra 90. Quer
outras dicas culturais para tua semana? Confira tudo aqui!
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Não é juiz, mas o povo
que decidirá

E

m um ano em que a Justiça
se mostra mais política que
o próprio Legislativo, o
prometido endurecimento das
punições contra os crimes
eleitorais começa a dar os primeiros sinais
de falta de vigor. As justificativas são muitas,
falta tempo, o rito é complexo e a lei tem
muitas interpretações.
O direito ao contraditório, infelizmente,
tornou-se um instrumento que beneficia
(muito) os corruptos. Ele foi criado para
evitar que inocentes acabem na cadeia antes
de um julgamento, pois ninguém pode ser
considerado culpado antes que seja julgado
até a última instância recursal. A questão é que
com a lentidão da justiça brasileira isso pode
levar anos ou décadas. E, em muitos casos,
a própria acusação acaba se extinguindo no
meio do caminho.
Para as eleições 2018 já são mais de 72
pedidos de impugnação com as mais
diversas justificativas. As decisões judiciais
das próximas semanas poderão permitir
que políticos envolvidos em casos de roubo
do dinheiro público, reprovação de contas,
falsificação de cheques, trabalho escravo,
entre outras questões, sejam candidatos.
Afinal, pela lei, eles só serão impedidos após
uma segunda condenação, como revela nossa
matéria especial.
Nesta edição também revelamos como está
a vida dos imigrantes venezuelanos que
escolheram Mato Grosso como morada e
como a polícia está lutando contra a nova
onda de violência provocada pelos crimes do
“Novo Cangaço”.
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entre aspas
“Os secretários mais próximos do Alan Malouf ficaram sob o seu comando, como
eu, o Júlio Modesto (ex-secretário de Gestão) e Paulo Brustolin (ex-secretário
de Fazenda). E outros ficavam ligados ao Paulo Taques.” Ex-secretário Permínio
Pinto ao afirmar que governador Pedro Taques (PSDB) sabia do esquema de desvio de dinheiro de
obras de escolas operado no Estado e usava esse dinheiro para pagar dívidas da campanha de 2014.

“Caso a divisão de tempo do horário político não tenha isonomia, não se respeita a condição de mulher da candidata, que já é minoria nessa eleição. Não se
respeitando um acordo feito com a coligação, iremos sim buscar a Justiça para
garantir uma disputa no mínimo igualitária.” Candidata ao Senado Selma Arruda (PSL)
que deve acionar a justiça contra seu colega de coligação Nilson Leitão (PSDB) por distribuição de
tempo no horário eleitoral gratuito. Ela quer divisão igualitária de tempo agregado pelos partidos
de exposição na propaganda gratuita. Ambos concorrem ao Senado.

“Mantenho de pé minha fala, não mudo uma vírgula sequer do que falei. Está
registrado em ata e eu dei uma semana para ela provar o desvio de R$ 56
milhões, mas já se passaram quatro meses e ainda não provou nada e nem vai
provar.” Deputado estadual Wilson Santos (PSDB) ao comentar que mantém sua proposta de
renunciar ao cargo parlamentar caso seja provado participação do governador Pedro Taques nos
desvios de R$ 56 milhões da Seduc.

“Fui indicado pelo prefeito ACM Neto, que é um dos coordenadores nacionais
da campanha de Geraldo Alckmin e Ana Amélia, para ajudar com o projeto em
Mato Grosso. Estamos em uma aliança nacional com o objetivo de eleger o
ex-governador presidente do Brasil.” Deputado federal Fabio Garcia, que é candidato a
suplente de senador Jayme Campos, ao comentar a sua participação na coordenação da campanha
do presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB) em palanques mato-grossenses.

“Nós, os políticos, não podemos ser irresponsáveis de aproveitar a fragilidade
desse momento para aumentar a crise. Hoje, temos uma situação em que o
vice-governador [Carlos Fávaro, PSD] renunciou; eu vivi dois impeachments
no Brasil. Quando se perde a governabilidade, isso leva ao caos. Mas, é claro,
que qualquer processo traumático é muito prejudicial à democracia.” Wellington
Fagundes (PR), que concorre ao governo, ao comentar que o governador Pedro Taques perdeu a
“governabilidade”.

“A Assembleia é parte interessada também, é um
parlamento que fiscaliza o Executivo, as delações
envolvem diretamente o governador, nós queremos a quebra para que a Assembleia possa partilhar dessas informações.” Deputada Janaina Riva (MDB)

ao pedir a quebra do sigilo das delações do ex-secretário
Permínio Pinto e do empresário Alan Malouf acordadas com
o STF (Supremo Tribunal Federal) que envolvem o governador
Pedro Taques (PSDB) no esquema de suposto desvio de R$
56 milhões da Seduc.

#bombounarede
#BOMBOU NA REDE
O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) acabou levando uma bronca ao
vivo da apresentadora e jornalista Renata Vasconcellos durante entrevista no “Jornal Nacional”. Bolsonaro respondia a uma pergunta sobre
igualdade salarial entre homens e mulheres e insinuou que Renata não
ganharia o mesmo que William Bonner. “Eu poderia, até como cidadã e
como qualquer cidadão brasileiro, fazer questões sobre os seus proventos. O senhor é um funcionário público, um deputado federal há 27 anos,
e, como contribuinte, ajudo a pagar o seu salário. O meu salário não diz
respeito a ninguém! E eu posso garantir ao senhor que, como mulher,
jamais eu aceitaria um salário menor que o de um homem que exercesse
as mesmas funções e atribuições que eu”, rebateu a jornalista.

fatos da semana
SUSTO GRANDE

Permínio Pinto afirma
que Pedro Taques sabia e
integrava esquema na Seduc

Welington Fagundes e
Emanuel Pinheiro se
envolvem em acidente

reprodução

e ainda incentivava os desvios
de conduta, chegando mesmo a
ordenar em mensagens que seu
secretário facilitasse licitações.
Os depoimentos de Permínio
e de Malouf apontam que o governador, que está em campanha
por reeleição, era participante
ativo dos crimes desvelados pela
Operação Rêmora, operada e comandada pelo Grupo Especial de
Combate ao Crime Organizado
(Gaeco). Segundo o inquérito nascido da Rêmora, a Seduc superfaturava licitações direcionadas
às empresas integrantes de um
grande esquema de liberação de
dinheiro para a secretaria, para
Permínio Pinto e para Alan Malouf. Tudo operado sob auxílio
técnico direto de funcionários da
Seduc. De acordo com o Gaeco, R$
400 mil rodaram na trama.

Suposta ameaça de morte
à ex-juíza Selma foi usada
para montar escutas ilegais

O

cabo Gerson Correa
disse que uma suposta
ameaça de morte feita
em 2015 à ex-juíza e atual candidata ao Senado Selma Arruda
(PSL) foi usada como desculpa
para o cometimento de uma das
muitas escutas ilegais perpetradas pelo governo do Estado.
“A juíza procurou o Grupo de
Atuação Especial Contra o Crime
Organizado (Gaeco) para falar
da possível ameaça a ela. Fui designado para ir ao gabinete dela
para conversar como seriam essas ameaças. Ela me narrou que
uma assessora tinha recebido informações de que várias pessoas estavam em uma fazenda em
que [José] Riva também estava e
começaram a falar de Selma, que
queriam cabeça dela e ela seria
a chefe do Gaeco. Sabiam até a

rotina dela. Eu fiz a apuração”,
disse, em depoimento iniciado
por volta das 14h desta segunda-feira (27).
Sempre de acordo com o
cabo Correa, Selma oficializou a
denúncia e Silval, Antônio Barbosa e o empresário Filadelfo
dos Reis Dias foram incluídos
nos grampos assim que a apuração da ameaça a Selma terminou
e o promotor Marco Aurélio foi
informado disso.
“Falei ao doutor Marcos que
o crime de ameaça não gerava
interceptação. Então, simularam
o crime de organização para
poder grampear. Eu formulei a
denúncia anônima. Foi combinado com Selma para se declarar
impedida para julgar o caso que
envolvia a ameaça e repassado
ao substituto”, continuou.

os ocupantes do veículo passam
bem, assim como o condutor da
carreta. Em entrevista à Rádio
Capital, Fagundes contou que
escapou por pouco de morrer,
pois a carreta desgovernou-se,
carregada, em uma pista dupla.
“Capotou na nossa frente, a 300,
400 metros, outra carreta nos ultrapassou e acabou se chocando
com nosso carro na lateral, jogou
nosso carro pro acostamento, estourou o pneu do carro.
Foi extremamente grave, por
questão de centímetros poderíamos ter um choque muito mais
grave. Poderíamos ter falecido
como foi o acidente fatal do nosso
companheiro Jota Barreto”. Atribuiu o fato de estar vivo à proteção divina.
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O

CABO GERSON METRALHA

senador e candidato
ao governo de Mato
Grosso
Wellington
Fagundes (PR) e o prefeito de
Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB),
se envolveram em um acidente
automobilístico nas proximidades de Rondonópolis (215 km de
Cuiabá), na noite desta segundafeira (27).
O veículo em que estavam
foi atingido por uma carreta,
mas ninguém se feriu. Conforme
nota divulgada pela assessoria
do candidato, a batida aconteceu
na estrada que dá acesso ao aeroporto do município. O carro em
que os políticos estavam parou na
rodovia, devido a um acidente, e
foi atingido na traseira por uma
carreta. Apesar do susto, todos
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O

governador Pedro Taques (PSDB) sabia do
esquema de desvio
de dinheiro de obras de escolas
operado no Estado e usava esse
dinheiro para pagar dívidas da
campanha de 2014. É o que afirma o ex-secretário de Estado de
Educação Permínio Pinto ao Supremo Tribunal Federal (STF), de
acordo com uma matéria publicada na edição desta terça-feira
(28) do jornal Folha de S.Paulo.
Permínio Pinto foi preso em
2016, acusado de operar um
esquema de direcionamento de
licitação e desvio de dinheiro de
obras. A delação premiada, sempre de acordo com a Folha, foi homologada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF). O fato novo é a afirmação peremptória do ex-secretário de que o governador sabia
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PÉROLAS
UM ANO SEM CONVERSAR
Durante sua breve entrevista ainda na saída do Centro de Custódia da Capital (CCC), o ex-secretário da
Casa Civil e primo do atual governador Pedro Taques,
advogado Paulo Taques afirmou que não irá atuar na
campanha de reeleição. Ao ser questionado sobre o
envolvimento passado na campanha de Pedro Taques
(2014), quando atuou como coordenador, Paulo foi
taxativo: desta vez sua atuação será nula e há mais
de um ano sequer fala com o governador, pois estaria impedido por uma medida cautelar do Superior
Tribunal de Justiça. “Não posso ter contato como o
governador, com quem não falo há mais de ano. Então
não vou participar do pleito eleitoral e não acredito
que isso será muito utilizado e eu não sou candidato
a nada, as pessoas têm que avaliar a postura de cada
candidato e não a minha”, responde Paulo Taques.
118 DIAS E NÃO TRÊS MESES
“Senhores, eu não sou mais secretário, podem me
chamar pelo nome, Paulo”. Foi assim que o advogado Paulo Taques recepcionou a imprensa na
saída do Centro de Custódia da Capital, na sexta
(24), quando finalmente foi liberado pela justiça
de seus quase três meses de prisão, corrigidos por
ele mesmo com 118 dias. Sobre seu envolvimento
na Grampolândia Pantaneira, o esquema de escutas
ilegais de grampos que interceptava mais de 400
pessoas no estado, Paulo Taques afirmou que ele e
“outros ex-secretários” estão impedidos pela Justiça
de darem declarações públicas. Um bom “nada a
declarar”, para quem passou três vezes pelo CCC
e parece já tirar de letra como lidar com a situação.
A GUERRA DOS SOBRENOMES
Em Mato Grosso a sucessão política ainda é uma
tradição. Algumas famílias chegaram a lançar mais
de um nome à disputa. Além do mais conhecido filho
do atual prefeito Emanuel prefeito, a família também
conta com o nome do atual vereador Lilo Pinheiro
(PR) na disputa para estadual em uma chapa de
(quase) oposição à da família, apoiando Wellington

www.circuitomt.com.br

FIEMT, A NOVELA NÃO ACABOU
Sim, parece brincadeira, mas a briga pela presidência da Federação Mato-grossense das Indústrias
ganhou mais uma decisão na justiça. A disputa, que
segue com mais episódios do que as séries da rede
Netflix, está sem solução. Na tarde de quarta-feira,
o desembargador Edson Bueno, do Tribunal Regional
do Trabalho, acolheu pedido da Fiemt e suspendeu a
decisão que havia tornado o empresário Gustavo de
Oliveira inelegível. Agora (pela quinta vez) Gustavo,
que havia sido eleito novo presidente da entidade,
pode assumir o cargo. Isso, claro, até que a chapa de
oposição lute por outra decisão judicial... E o pote de
ouro das verbas sindicais patronais segue sem dono!

A Secretaria de Estado de
Segurança Pública (SESP) torna pública a RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
008/2018/SESP. Considerando
estarem presentes todos os
pressupostos autorizativos da
legislação que regula a matéria,
RATIFICO os termos do Parecer
n°399/2018/UJ/SESP/MT e
demais documentos e justificativas juntados aos autos do
Processo n° 529197/2017 e
AUTORIZO a locação por DISPENSA DE LICITAÇÃO do imóvel
de propriedade do Sr. Cleyton
Marcos Laurindo, inscrito no
CPF sob o n° 502.728.961-87,
localizado de imóvel situado na
Avenida Itaúbas, nº 2.331, CEP
78.556-100, Bairro Jardim Paraíso, Sinop-MT, onde abrigará
as instalações da Força Tática
do 3º CR/11º BPM - Sinop,
no prazo de 36 (trinta e seis)
meses, no VALOR MENSAL de
R$ 5.000,00 (Cinco mil reais),
VALOR ANUAL de R$ 60.000,00
(Sessenta mil reais) e VALOR
TOTAL DE R$ 180.000,00 (Cento
e oitenta mil reais) com fulcro
no artigo 24, inciso X da Lei
Federal nº 8.666/1993 e suas
alterações posteriores, juntamente com demais Legislação
pertinente. E, para a eficácia
dos atos, DETERMINO que a
presente ratificação e autorização sejam publicadas no
Diário Oficial do Estado de Mato

s eleições têm muitos fatos inéditos e outros já esperados,
como as denúncias contra o deputado estadual Gilmar Fabris
(PSD) oferecidas nesta terça-feira (28) pelo Ministério Público do
Estado de Mato Grosso. As duas denúncias contra Fabris, o genro
dele Fernando Ferrari Aguiar e o advogado Ocimar Carneiro de
Campos acusam o grupo de participar de esquema por meio da
utilização de cartões funcionais da Assembleia para abastecimento
de carros particulares. Feio, mas nada tão surpreendente quanto
o efeito lifting rejuvenescedor que o deputado revelou em seus
santinhos das Eleições 2018, nos quais quase não dá para perceber que se trata do próprio Gilmar Fabris. Será esta mais uma
estratégia para driblar a Justiça Eleitoral?

DESCE

População brasileira passa de 208,4 milhões de pessoas.

Índice de preços ao produtor tem alta de 1,13% em julho.

Balança registra superávit de US$ 441 mi na quarta semana
de agosto.
Dívida pública cai 0,14% e chega a R$ 3,748 trilhões em
julho.

Apenas 18% dos brasileiros pouparam em junho.
Economia piora para 72% dos varejistas, diz CNC.

as mais comentadas

Grosso, conforme prevê o art.
26, caput, da Lei nº 8.666/93.
Cuiabá-MT, 23 de agosto de
2018. (Original Assinado) LUIZ
GUSTAVO TARRAF CARAN Secretário Executivo de Segurança
Pública Ordenador de Despesas.

28 de agosto de 2018. Juliane
Bertila da Silva - Gerente de
Aquisições GEAQ/COAC/SAAS/
SEJUDH-MT(original assinado).
Cássia Marques Souza da Matta
Pregoeira SAAS/SEJUDH-MT.

munição antimotim

Sejudh avisa da abertura do PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 017/2018/SEJUDH-MT
PROCESSO 66219/2018SIAG
0066219. LANÇAMENTO E ENVIO DA(S) PROPOSTA(S) NO SIAG:
30/08/2018 a 11/09/2018, período integral, sendo que excepcionalmente no dia 11/09/2018
as propostas somente poderão
ser encaminhadas até às 13h45
(horário Oficial de Mato Grosso).
ABERTURA DAS PROPOSTAS:
11/09/2018 às 14h00 (horário
Oficial de Mato Grosso). OBJETO
DA LICITAÇÃO: Aquisição de ração para cães adultos e filhotes,

A Secretaria de Estado de
Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) torna público o aviso de
prorrogação de Pregão Eletrônico de Nº 015/2018/SEJUDH
-MT, Processo 202537/2018,
SIAG 0202537, cujo objeto
é a “aquisição de munição
antimotim calibre 12, a ser
disponibilizado para o Sistema
Penitenciário do Estado de
Mato Grosso”, marcado para ser
realizado no dia 06/09/2018 às
14h00 (horário oficial de Mato
Grosso). Será prorrogada pela
não disponibilização do edital
no prazo legal. A nova data
para realização do certame
será no dia 12/09/2018 às
14h00 (horário oficial de
Mato Grosso) via internet,
site da Secretaria de Estado de
Gestão: www.gestao.mt.gov.br.
Lançamento e envio das propostas no SIAG: 30/08/2018 a
12/09/2018, período integral,
sendo que excepcionalmente no dia 12/09/2018 as
propostas somente poderão ser encaminhadas até às
13h45min (horário Oficial
de Mato Grosso). Cuiabá/MT,

A

Sobe

CARTA CONVITE
BASE da PM - Sinop

O MILAGRE DOS SANTINHOS

Fagundes contra o MDB do prefeito. Entre os grupo
de aparentados também estão na corrida pelas urnas
uma sobrinha do parlamentar Zeca Viana, do PDT, e
Vander, filho de Saturnino Masson, que como Renata
Viana sonha com uma cadeira na Câmara Federal e
um lugar à sombra em Brasília. Já Elias Galli, filho
de Victório Galli, deseja traçar o caminho contrário
e sair de Brasília de volta para Mato Grosso, em uma
posição na Assembleia, bem próximo ao Paiaguás e
ao lado de nomes já consolidados na sucessão política
como de Janaina Riva, filha do ex-deputado José Riva
que já tem como garantida a sua reeleição na Casa.

ração para canil

para atender os canis das seguintes Unidades: Penitenciária
Central do Estado, Centro de
Detenção Provisória de Tangará
da Serra, Penitenciária de Rondonópolis, Cadeia Pública de
Barra do Garças e Base do Serviço de Operações Especiais (SOE).
LOCAL DA SESSÃO: www.gestao.
mt.gov.br. RETIRADA DO EDITAL:
site da SEGES - www.gestao.
mt.gov.br , Link: http:/aquisicoes.gestao.mt.gov.br/sgc/faces/
pub/sgc/central/EditalPageList.
jsp ou www.sejudh.mt.gov.br.
INFORMAÇÕES: As empresas
interessadas deverão providenciar o cadastro no Sistema
de Aquisições Governamentais
- SIAG, fone (65) 3613-3606.
TELEFONE PARA CONTATO: (65)
3315-1504 / 1505. PREGOEIRA:
Cássia Marques Souza da Matta.
ORDENADOR DE DESPESAS:
Fausto José Freitas da Silva.

21/08/2018 - Deputado prometeu renunciar caso justiça prove acusações de Malouf
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.
24/08/2018 - Réus da Bereré deixaram o
Centro de Custódia da Capital nesta sexta
Elizete Moreira: Aqui fazem o que fazem e
acaba tudo em pizza. Roubam do Estado o que
querem. Isso é vergonhoso.
27/08/2018 - Seis prefeitos do extremo
norte do Estado declaram apoio à reeleição de Bezerra
Fabio Almeida: Raposa velha. Não queremos
mais esse tipo aí.
Elizete Moreira: Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Nos livre desses políticos bandidos
e ratazanas. Pois há quanto tempo estão mamando nas nossas costas. Se trabalhassem em
favor do povo, educação, saúde e segurança
não estariam nesse caos. Sai fora, raposa velha,
esses bandidos e vermes nocivos têm que ser
banidos do mapa do Brasil.
Rodrigo Rangel: Se queremos mudanças no
nosso Estado, não votem nesses caras.
Izabel Schafer: Raposas velhas: Bezerra e
Campos, não querem largar a teta do governo.
27/08/2018 - TRE nega apreensão de 500
mil santinhos de Taques
Elizete Moreira: Mais uma vez nosso dinheiro vai ralo abaixo. Acorda! Será que pensa
que o povo é besta? Olha, a saúde, educação
e segurança estão um caos. E esse povo quer
continuar enganando o povo. Chega!
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ELEIÇ

Em MT Justiça terá que lidar

Lentidão dos trâmites e decisões políticas do Judiciário pod
Allan Pereira e Reinaldo Fernandes

O

Judiciário brasileiro terá
que lidar com questões
eleitorais e mostrar desenvoltura para não ser rechaçado pela sociedade, num
momento de forte conflito
político. Este processo eleitoral é o primeiro no país em que tanta corrupção está
escancarada, com vários agentes públicos
implicados que de novo tentam se manter
em posições que, segundo investigações,
usaram para adquirir benefícios próprios
em troca de dinheiro e favores espúrios.
Em Mato Grosso, são 74 impugnações
recomendadas contra registros de candidaturas por coligações. A Procuradoria Geral Eleitoral (PRE) e o Ministério Público
Eleitoral (MPE) são os órgãos fiscalizadores que mais pediram para barrar a concorrência de políticos fichas-suja, alguns por
crimes graves que geraram condenação em
reclusão, como o peculato que é a apropriação do dinheiro público e o enriquecimento ilícito.
Na lista dos órgãos aparece o atual governador Pedro Taques (PSDB), que concorre à reeleição e teve o registro impugnado por suposta fraude em ata de chapa
nas eleições de 2010. O Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso (TRE) julgou o
caso no fim de julho, com efeito de cassação do mandato do senador José Medeiros (Podemos) como concorrente como
primeiro suplente de Taques ao Senado. A
decisão foi suspensa em meados deste mês
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
que entendeu que não houve tempo para
a defesa do titular do cargo. Mas, na impugnação do registro contra Taques, em
decisão monocrática, o tribunal diz
desconhecer qualquer liminar
que suspenda sua decisão.
O deputado Gilmar Fabris
(PSD) estava preso menos
um ano atrás por efeito da
delação do ex-governador
Silval Barbosa e também
quer concorrer ao cargo de
deputado. No ano passado, ele
ficou detido no Centro de Custódia da Capital (CCC) entre 15 de setembro e 25 de outubro depois de fugir de

uma batida da Polícia Federal,
na madrugada de deflagração
da Operação Malebolge.
Romoaldo Júnior (MDB)
também é um parlamentar candidato à reeleição com condenação em seu currículo. O crime
ocorreu durante seu mandato de prefeito em Alta Floresta. O Tribunal de Contas

da União (TCU) recusou duas prestações
de contas do deputado por irregularidades
em contratação da prefeitura. Houve vícios
na compra de um veículo para uso itinerante como unidade de saúde com dinheiro do
Fundo Nacional da Saúde (FNS).
O candidato a vice-governador Otaviano Pivetta (PDT) também teve contas de
gestão na Prefeitura de Lucas do Rio Verde

rejeitadas pelo TCU. Seu nome aparece em
lista de gestores que fizeram mau uso do
dinheiro, documento que o em condição de
inelegibilidade pelo TRE-MT nas eleições
2016.
Ele é citado na Operação Sanguessuga, de 2006, que investigou o desvio de
dinheiro público por meio de compra de
ambulâncias.

A OCUPAÇÃO POLÍTICA DA JUSTIÇA

A

ocupação política do Judiciário no debate público pode
contaminar as decisões sobre
políticos, com efeito do posicionamento do TSE nas esferas inferiores.
O analista político Onofre Ribeiro usa
a disputa em torno da candidatura do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
como termômetro para avaliar a situação.
“As decisões regionais estão muito
contaminadas pelas decisões federais.
A questão [da candidatura] do Lula está
contaminando as eleições de cima abaixo. A pergunta é: como o TSE vai reagir?
Enquanto não for resolvido lá, aqui a
Justiça vai ficar em cima do muro, não
fica à vontade para tomar decisões. Se
liberam o Lula [para disputar as eleições],
por jurisprudência, muda tudo no Estado”, comenta.
O impacto que a decisão do TSE deve
causar no país se deve à transferência
de debates, em tese, com prevalência de
discussão no Poder Legislativo, para o
âmbito jurídico, uma mistura que coloca
em xeque o país. “O maior protagonista
jurídico no país é o Judiciário. As maiores
decisões que o país tomou nos últimos
15 anos foram tomadas pelo Judiciário,
e nessas eleições ele está mais político
que o Legislativo”.
O analista faz referência aos debates
sobre o uso de células-tronco, nascimento
de fetos acéfalos e o aborto, que voltou
a ser discutido neste ano, todos com
estabelecimento de medidas por meio
de decisões do STF (Supremo Tribunal
Federal). Em miúdos, a Justiça brasileira
acumula papéis que deveriam ser exercidos em esferas separadas. São debates
classicamente políticos cujos consensos
deveriam se transformar neste formato
ao Judiciário para fiscalização.
“Desde o mensalão, quando ficou claro
que o governo manobrava o Congresso,
o Judiciário passou a acumular papéis

e agora terá que lidar com suas próprias
contradições. Eles estão errando do mesmo
modo como o Congresso erra, mas a estrutura
do Congresso é de discussão mesmo e a do
Judiciário é de fiscalizar o cumprimento de
leis”.
Os partidos e coligações não foram os
únicos a impugnar o registro de candidaturas de futuros representantes. O Ministério
Público Eleitoral também abriu processos
para barrar inscrições daqueles que não
devem se (re)eleger. Só a entidade, por meio
da Procuradoria Regional Eleitoral em Mato
Grosso, impugnou 68 candidaturas.
O número é recorde se comparado com
eleições gerais anteriores. Em 2014, foram
41 impugnações. Já em 2010, o número de
contestações chegou a 32. Agora, os juízes
eleitorais terão até 17 de setembro para julgar todos estes processos na Justiça Eleitoral.
A impugnação eleitoral ao registro de
candidatura segue o mesmo rito que um

processo judicial comum. “Como a democracia defende a ampla defesa e o contraditório
e o devido processo legal, um processo de
[impugnação] de registro deve tramitar igual
para todos”, explica Daniel Taurines.
Taurines é analista judiciário no Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso (TER-MT).
Por conta das eleições deste ano, ele está atuando como coordenador interno e auditoria.
Cabe ao contador e advogado (por formação)
analisar os gastos de campanha do candidato
e do partido e emitir um parecer (favorável
ou não) ao juiz, como fazem os auditores dos
Tribunais de Contas.
Segundo o analista judiciário, o juiz eleitoral é o único que pode legitimar se um candidato está apto ou não a concorrer no pleito.
Ele explica que, após a publicação de uma
lista dos políticos que receberam um processo de impugnação, é dado um prazo para as
coligações, partidos ou políticos apresentarem a sua defesa perante a Justiça Eleitoral.
Enquanto o julgamento não ocorre e uma
sentença é proferida, o político continua (na
condição) de candidato e pode se apresentar
como tal. O caso mais emblemático e atual é
o do ex-presidente Lula que, mesmo condenado por corrupção e lavagem de dinheiro
no caso do tríplex do Guarujá, se inscreveu
para concorrer à Presidência pelo Partido dos
Trabalhadores (PT).
Por causa da condenação, Lula estaria
enquadrado no caso de inelegibilidade prevista na Lei da Ficha Limpa. A candidatura
do petista foi contestada pela ProcuradoriaGeral da República (PGR) com base nesse
argumento.
No entanto, o “poder de minerva” está
com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) –
pressionado por setores da classe política e
sociedade civil – para decidir se Lula é apto
ou não para concorrer nas eleições.
O mesmo ocorre para os demais candidatos fichas-suja. Taurines comenta que se
ninguém contesta a candidatura na Justiça
Eleitoral os candidatos podem concorrer nor-

malmente e até ser eleitos – mesmo aqueles
que têm uma condenação por crimes contra
a administração pública ou foram envolvidos com trabalho escravo, por exemplo.
“Se ele registra a candidatura e ninguém o
impugna, o juiz pode declará-lo apto para
disputar a eleição”, comenta.
Taurines ressalta que a condição de
ficha suja ou limpa é tratada no processo
de impugnação. É quando a coisa ganha
contornos práticos e a legislação é aplicada.
Mas, como a Constituição Federal garante
que todos têm o direito de se candidatar, o
processo da impugnação deve tramitar de
forma igual para todos.
Assim, dependendo da decisão (apto ou
não para concorrer às eleições), a legislação
brasileira também garante a possibilidade
de recurso. Neste caso, a ação sobe para o
TSE por se tratar de eleições gerais (quando são definidos os cargos de presidente e
governadores).
Aqui acontece o mesmo lance na primeira instância – enquanto o recurso não
é julgado e a ação não transita em julgado,
o candidato pode concorrer normalmente
nas eleições.
Caso o recurso não seja julgado a tempo
do término das eleições e até mesmo o candidato conseguir se eleger pelo voto, o seu
registro de candidatura pode ser cassado e
a sua conquista anulada. Isto acontece quando o TSE nega um eventual recurso contra
o cancelamento da sua inscrição. Assim, o
próximo mais votado assume a vaga ou uma
nova eleição é feita (quando é para assumir
o Poder Executivo).
Taurines comenta que, sozinha, a Justiça
Eleitoral não é capaz de mudar o sistema.
“Sozinha, não consegue combater o caixa 2
e sozinha não consegue mudar a representação legislativa”, comenta. Segundo ele, o
principal objetivo da Justiça Eleitoral é dar
transparência do processo para que a sociedade tome a melhor decisão e, consequentemente, escolha o melhor representante.
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com 74 pedidos de impugnação

dem fazer prevalecer a permanência de políticos condenados

E

m tese, todos esses candidatos se encaixariam nas regras da Lei da Ficha Limpa
que veta direitos políticos a pessoas
com condenação por irregularidades em
gestões anteriores, independentemente do cargo
ocupado. Mas a norma tem grandes chances de
continuar somente no papel.
O trâmite lento dos processos pode se alongar ao
longo do tempo de mandato daqueles que conseguirem reeleição em outubro próximo. Exemplo disso
é o caso que serviu de base para a impugnação da
chapa de 2010 de Pedro Taques, que culminou com
a quase perda do mandato do senador José Medeiros. Medeiros chegou a deixar o Senado em agosto,
voltando após uma liminar.
Os efeitos da Lei Complementar 135, de 2010
(Lei da Ficha Limpa) são amplos e tornam inelegível
por oito anos o governador ou prefeito que violar a
Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município;
condenados pela Justiça Eleitoral em processo de
apuração de abuso do poder econômico ou político;
condenados pelos crimes contra a economia popular,
a fé pública, a administração pública e o patrimônio
público, contra o patrimônio privado; crimes eleitorais, para os quais a lei determine a pena de prisão;
de lavagem ou ocultação de bens, e reprovação de
contas públicas.
Ao todo, são tipificados direitos e valores; de
tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos; de redução à condição
análoga à de escravo; contra a vida e a dignidade
sexual; e delitos praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando.
A Lei da Ficha Limpa ainda torna inelegíveis os
que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade
insanável que configure improbidade administrativa,
condenados por corrupção eleitoral, compra de votos, doação, captação ou gastos ilícitos de recursos

Lentidão da Justiça tende a favorecer novos mandatos

de campanha ou por conduta vedada aos agentes
públicos em campanhas eleitorais que impliquem
cassação do registro ou do diploma.
Nessas eleições, a Justiça Eleitoral terá até 17
de setembro para julgar os pedidos de registro de
campanha, mas esse prazo também deve ficar só
no papel. O próprio TRE-MT avalia ser impossível
concluir o trâmite na esfera estadual dos atuais 528
pedidos. Além disso, se houver indeferimento pelo
colegiado, os requerentes podem recorrer da decisão na esfera federal, e o prazo razoável prescrito
pela Justiça é de um ano de trâmite, mas a teoria
novamente se enrosca na prática judicial.

O CONTRADITÓRIO DIREITO AO
CONTRADITÓRIO
“Durante esse trâmite, o candidato não pode ter
seu direito barrado
por ferir prerrogativa constitucional
de direito ao contraditório e de defesa.
Ele pode participar
do processo e eventual cargo, para o
qual foi eleito, sub
judice”, explica o
professor de direito na Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT) Antônio Veloso Peleja
Junior.
Veloso afirma
que a Lei da Ficha
Limpa abriu caminho para a suspensão dos direitos políticos sem a neces-

QUEM FISCALIZA O PATRIMÔNIO DOS POLÍTICOS

sidade de trânsito em julgado dos processos, desde
que o caso tenha sido julgado por um colegiado de
juízes em segunda instância. Mas essa norma se
choca com as medidas já previstas na Constituição
Federal (ampla defesa e contraditório, por exemplo),
deixando brecha para a suspensão de decisões desfavoráveis aos gestores.
“O artigo 1º, inciso 1 e as alíneas dizem que são
inelegíveis os que forem condenados em trânsito em
julgado ou por um colegiado em segunda instância”,
pontua.
O julgamento da possível candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um exemplo da
confusão acerca da aplicação plena da Lei da Ficha
Limpa. O caso será julgado no Supremo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), com a relatoria do ministro
Luís Roberto Barroso.

MARCELO CARMAGO_AGÊNCIA BRASIL

LENTIDÃO DA JUSTIÇA TENDE A FAVORECER NOVOS MANDATOS

Lentidão da Justiça tende a favorecer novos mandatos

N

inguém. Os bens e propriedades
milionárias de muitos políticos
não são fiscalizados ou passam
por uma auditoria por nenhum
órgão público.
O analista judiciário e coordenador de
prestação de contas e auditoria de gastos de
campanha do Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso Daniel Taurines explica que a
Justiça Eleitoral não tem o poder de investigar ou fiscalizar o patrimônio declarado
dos candidatos. Com base na declaração
do Imposto de Renda, os políticos somente
cadastram seus bens e patrimônios. Contudo, não existem trabalhos para verificar
se a lista dos patrimônios é completa ou
fidedigna.
Ele ressalta ainda que o único papel da
Justiça Eleitoral é de divulgar e entregar
“essas informações à sociedade” para que
ela própria faça o seu controle.
“Nós não somos um órgão da Receita
Federal que faz um controle tributário. É
para nós termos uma noção do patrimônio
do candidato e, se ele usar dinheiro dele
na campanha, se é verdade isso ou só uma
simulação”, explica.
A ideia é fazer com que os próprios eleitores tenham ciência dessas informações e
as usem para pressionar os políticos de alguma forma a seu favor. “Então, é mais para
acompanhamento patrimonial para ver se
o que ele declarou é verdadeiro”, comenta.
Um dos casos em que é o dever da sociedade usar a declaração patrimonial é em
relação ao crescimento vertiginoso dos bens
do político no período em que ele ocupou
um cargo público, por exemplo.
Caso este crescimento envolva enriquecimento ilícito e à custa dos cofres públicos,
caberá aos tribunais de contas e ao Ministério Público Estadual ou Federal fazer a
denúncia.
Segundo Taurines, a declaração de
patrimônio é uma obrigação acessória ao
registro. Caso haja algum erro ou esteja
incompleto, o candidato será notificado por
um juiz – o único capaz de julgar e analisar
o registro de candidatura – para corrigi-lo.
Contudo, seria apenas uma medida de correção e não implicaria numa cassação no
registro de candidatura, por exemplo.
Questionado se a Justiça Eleitoral tem
como saber se essa declaração é completa e
contempla todos os bens, o analista diz que
cabe à sociedade e políticos concorrentes

questionarem e fazerem a denúncia junto
ao Ministério Público Federal ou Eleitoral.
“Se omitir informações, está omitindo
para a sociedade. Nós não vamos investigar o patrimônio dele. A gente divulga
e entrega essas informações para a sociedade”, disse.

Os valores de alguns bens declarados,
como os imóveis, podem divergir ou ser
irreais comparados ao valor de mercado. É
o que se chama de valor venal. Esta é uma
medida estabelecida pelo poder público
para parâmetros tributários e que pode
diferir do valor de mercado pelo qual é

vendido o bem.
Por fim, a declaração de patrimônio
é cruzada com a prestação de contas
dos gastos dos partidos e coligações na
campanha eleitoral. Após o término das
eleições, as siglas partidárias deverão
informar os gastos até 6 de novembro.
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REFUGIADOS EM MT

Oportunidades superam incertezas e medo
Entre 119 venezuelanos que passaram pela Pastoral do Migrante de Cuiabá neste ano, mais de 80% já conseguiram emprego
Por Rose Domingues

reprodução

S

e em Roraima a violência e o medo
geraram nas últimas duas semanas
retorno em massa de mais de ao
menos 50% dos imigrantes venezuelanos, os poucos que escolheram Mato Grosso como destino
afirmam que estão satisfeitos com a acolhida.
Os venezuelanos que vivem em Cuiabá relatam haver ‘calor humano’ e oportunidades para
recomeçar.
Apesar da onda migratória na fronteira com
a Venezuela, em Pacaraima (RO), que soma
mais de 100 mil pessoas em busca de refúgio
no Brasil, apenas 119 venezuelanos passaram
neste período pela Pastoral do Migrante de
Cuiabá, que vem prestando apoio às famílias,
mesmo sem receber apoio em recursos do programa de interiorização do governo federal.
Rafael Roja, de 29 anos, veio de bicicleta
com outros três amigos (Rafael, João e Robson) para Cuiabá. Eles viajaram de Santa Elena
de Uairén, cidadezinha venezuelana a 15 km
da fronteira com o Brasil, depois, seguiram até
Santarém, no Pará, mas, em razão do clima de
tensão e da falta de trabalho, preferiram descer
a Mato Grosso.
Com pouco mais de quatro meses em solo
cuiabano, todos estão trabalhando, dois em
uma empresa de transportes, outro em uma
fábrica de Várzea Grande e o quarto obteve

uma vaga em Campo Grande (MS), para onde
se mudou recentemente. “Já comecei a juntar
dinheiro para trazer minha esposa e meus dois
filhos”, conta Rafael, que alugou uma quitinete e está se adaptando ao clima e à cultura
cuiabana.
Pintor e funileiro profissional em seu país,
Roja sonha em encontrar uma vaga na área em
que já tem mais de 10 anos de experiência,
para poder comprar uma casa e se estabelecer
em solo brasileiro. Por enquanto, quer ficar.
“Ainda não consigo me sentir parte desta terra,
porque tenho muita saudade da Venezuela, mas
sem dúvida aqui é um paraíso se compararmos
ao que estávamos vivendo”.

Sim, gente do bem existe em toda a parte.
Durante a viagem, ele conta que dependeu da
compaixão da população mato-grossense nas
cidadezinhas, fazendas, postos de gasolina e
principalmente de caminhoneiros às margens
das rodovias, que ofereceram abrigo nos dias
de chuva, alimento, água e espaço para descansar nas noites geladas debaixo da boleia do
caminhão. “A gente começava a rodar às 4 da
manhã e só parava às 8 da noite, foram mais de
3 mil quilômetros, chegamos exaustos e sujos,
mas esperançosos”.
O colega de empresa Andreas Subero, de
22 anos, que tem formação como eletricista
pelo Instituto Universitário de Tecnologia Del

Trabalho sim, escravidão não

Fugindo da fome

U

O

ma parceria com o Sine (Sistema
Nacional de Emprego) permitiu que
refugiados venezuelanos conseguissem trabalho e um lugar para morar;
entre eles, há aqueles inclusive com formação
de nível superior: enfermeiros, professores,
contadores e engenheiros.
Além da capital, houve várias
vagas no interior, entre elas,
em Santo Antônio de Leverger,
Jaciara e Nova Ubiratã, para
trabalhar em fazendas. Há ainda
um grupo que vive em Tangará
da Serra (242 km de Cuiabá), que
recebeu apoio de um conterrâneo
que mora no Brasil há mais de
30 anos.
Os encaminhamentos para
trabalho são para todas as áreas
disponíveis, turismo, comércio,
indústria, construção civil e
também serviços gerais. “Nós
acompanhamos esses trabalhadores e damos suporte para que
sejam inseridos em boas vagas
de emprego, dentro da legislação
e com salários compatíveis com o
oferecido no mercado”, enfatiza
Marilete.
Uma das preocupações do Ministério do Trabalho e da próprio
Organização Internacional do
Trabalho (OIT) é com a possibilidade de esses refugiados serem
vítimas de trabalho análogo à
escravidão, algo que Rafael Roja
afirma não estar muito longe

de acontecer. “Era muito comum em Roraima
ou no Pará a gente não receber o salário ou
apenas uma parte, chegamos em Cuiabá com
medo”. O colega Robson, ainda meio ‘traumatizado’ com tudo que passou, preferiu não
conceder entrevista. “Não quero relembrar,
ainda dói”.

sonho de reconstruir a vida no Brasil
também já é uma realidade para
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.
“O calor do povo cuiabano ameniza a dor da
saudade e o medo”. Ela acrescenta que só quem
passou por um conflito como este, tendo que
fugir da fome e do desemprego, sabe o que os
venezuelanos estão passando.
“Viemos por acreditar que aqui é um país
melhor, onde poderíamos oferecer uma boa
vida à nossa família”. Ligibeth explica que
passou por Roraima, mas preferiu seguir para
Cuiabá, por causa do ‘acolhimento caloroso’.
Animada, conta que o marido, Aquiles Daniel
Amatima, 29 anos, conseguiu uma colocação

Acolhimento necessário

P

elo menos 300 mil pessoas, entre
imigrantes e migrantes, passaram
por Cuiabá nos últimos quatro anos,
a maioria estrangeiros, demanda
que vem sendo atendida pela Casa Pastoral
do Migrante, que há 27 anos oferece ajuda
humanitária aos que não têm lugar para ficar
ou o que comer.
Só neste ano mais de 460 estrangeiros
passaram pela instituição, demanda aproximadamente 40% maior que no ano passado, que
atendeu no total (entre janeiro e dezembro)
543 pessoas, a maioria composta por haitianos.
Este ano, a coordenação da Casa acredita que
o número total de migrantes acolhidos será
maior que em 2017.
Ainda sem apoio formal do governo federal, a Casa sobrevive de ajuda da Prefeitura
de Cuiabá e de doações da comunidade. “Toda
ajuda é bem-vinda. Normalmente eles chegam numa situação de muita vulnerabilidade
e ficam na casa um período de 45 dias, até
arrumar trabalho, alugar uma casa e receber
o primeiro salário. Mas esse tempo pode ser
estendido, depende da necessidade de cada

um”, explica Eliana Vitaliano, coordenadora da
entidade.
Nesse tempo as pessoas alojadas recebem
alimentação, têm lugar para dormir, além
de roupas, sapatos, orientações e ajuda com
documentação. Conforme a Pastoral, não há
nenhum impedimento para que os refugiados
possam migrar para o interior de Mato Grosso,
desde que tenham carteira de trabalho regular
e atuem de forma legalizada no mercado. É o
caso de Luzmar Blanco, 26 anos, contadora, que
veio sozinha para Cuiabá. “Enfrentamos crise
em todas as áreas, saúde, economia, política,
está tudo um caos”. Ela chegou a Cuiabá em
abril deste ano, junto com outros 65 migrantes.
Para se habilitar ao deslocamento, a
maioria foi imunizada contra doenças, como
sarampo, caxumba, rubéola, febre amarela,
difteria, tétano e coqueluche. Para facilitar na
contratação, principalmente para melhores cargos, a auditora do Trabalho Marilete explica que
a Pastoral oferece, por meio de uma parceria
com o Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), aulas de
Língua Portuguesa aos refugiados.

Mar Guayana, também chegou há poucos meses, mas com o avião da Força Aérea Brasileira
(FAB). Mais jovem e tímido, ele explica que
está se esforçando para conseguir fazer um trabalho diferente do que realizava em seu país,
onde deixou a mãe e os irmãos. “Mesmo feliz
com nosso progresso, ainda há um peso de não
sermos daqui, de sermos diferentes”.
Na Carvalima Transportes, a psicóloga
Leydy Anny dos Santos Dias afirma que os
próprios donos se solidarizam com a situação
dos imigrantes e buscaram meios de contratá
-los. O quadro de funcionários abrange três venezuelanos e três haitianos que têm inclusive
perspectivas de ascensão de cargo.
“Um dos haitianos, o Jean, vem se destacando muito por ser esforçado, comprometido
e de confiança. Só não foi promovido ainda
como conferente no setor dele porque esbarra na dificuldade com o computador, algo que
vamos buscar ajudá-lo a resolver”. O entrosamento com os demais não tem sido difícil,
mesmo com a barreira da língua, que no caso
dos haitianos é maior que com os venezuelanos. “Eles são muito fortes, resilientes e pensam muito na família”.
Marilete Mulinari Girardi, auditora fiscal
do trabalho no estado, esclarece que dos 119
venezuelanos recebidos com intermédio da
Casa Civil da Presidência da República, de três
grupos de interiorização, 35 eram menores de
idade (1 a 17 anos) e 84 adultos (18 a 57 anos),
sendo 30 mulheres e 54 homens. Uma parte deles com ensino médio e até superior completos.

como ajudante em uma empresa de carga e
descarga há duas semanas e logo poderão
alugar uma casa.
“Ainda sofremos muito por saber que o
resto da família enfrenta dias muito difíceis
na Venezuela. Já a minha mãe e duas irmãs
estão aguardando a possibilidade de vir de
Manaus também para Cuiabá”. Ela se diz feliz,
ao abraçar Angel, 4 anos, filho mais novo e
serelepe, que abocanhava um pão no café da
manhã; os mais velhos – Franel, 14, e Aquiles,
10 – aproveitavam a manhã fria de Cuiabá
para dormir.
Feliz com o primeiro salário de ajudante na
obra do novo shopping de Cuiabá, localizado
na Avenida Miguel Sutil, Albert Estrada, 22
anos, diz que recebeu com surpresa e tristeza
as dificuldades enfrentadas pelos venezuelanos em Roraima. Ele deixou a faculdade de
psicologia na capital Caracas para viver o
sonho de morar no Brasil há um ano e não
se arrepende.
“Já passei por Manaus, Porto Velho,
Roraima, mas resolvi comprar uma passagem para ir até São Paulo, mas ao parar
em Cuiabá gostei muito e preferi ficar. Inicialmente uma família me ajudou e depois
vim para a Pastoral. Não tenho do que
reclamar, sou tratado com respeito e tenho
uma boa perspectiva de futuro”, avaliou
o jovem que por enquanto não pensa em
retomar os estudos. “Quero trabalhar dia
e noite, ajudar minha família que ficou na
Venezuela”.
As barreiras com a língua não o impedem de fazer novos planos, quer avançar
com o aprendizado da Língua Portuguesa e
também se matricular em aulas de inglês.
Sem celular depois que foi roubado em
Porto Velho, lugar em que diz ter conhecido muitas pessoas ruins, ele se comunica
com o pai, a mãe e uma irmã apenas pelas
redes sociais (Facebook). “Minha mãe é
espanhola e queria que eu fosse morar na
Espanha, mas sei que por lá as coisas são
difíceis também, meu sonho sempre foi
vir para o Brasil, sempre amei este país”.

Copa do futebol e da imigração

D

iferente de Roraima, onde venezuelanos estão cruzando de volta a
fronteira por causa de ataques de
brasileiros, em Mato Grosso, desde
as obras Copa do Mundo, em 2013, o fluxo de
imigrantes começou e não parou mais. Pessoas
de muitas nacionalidades estão se instalando na
capital e no interior, entre eles, também cubanos,
haitianos, peruanos e brasileiros de regiões mais
pobres, como o nordeste. Marilete Girardi conta
que haitianos e venezuelanos costumam vir
sozinhos, deixando a família em seu país, para
depois se organizarem, trazê-los. Já os venezuelanos, talvez pela maior proximidade, têm feito o
êxodo até o Brasil carregando inclusive crianças

pequenas. “Claro que o preconceito existe, mas
percebemos que no nosso estado as pessoas
ligam, querem ajudar, sentem-se consternadas
com o sofrimento deles. Os empresários fazem
questão de oferecer oportunidade de trabalho”.
Na Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), a informação é de que
a Prefeitura de Cuiabá tem hoje a responsabilidade de acompanhar os imigrantes e oferecer,
com os recursos já disponíveis, o acolhimento
necessário. “A secretaria municipal também
está responsável por elaborar um plano de
interiorização para apresentar ao Ministério
(do Desenvolvimento Social – MDS)”, disse a
superintendente da área, Mirami.
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À ESPERA

Mauro Savi nega registro de candidatura
DEM teria que esperar renúncia de outro candidato e seguir medidas restritivas em campanha
Por Rodivaldo Ribeiro
Arquivo CMT

O

deputado estadual Mauro
Savi (DEM) mal saiu da cadeia e já busca articulações
para conseguir registrar sua
candidatura à reeleição. Na
terça-feira (28), quatro dias
depois de sair do Centro de Custódia da Capital (CCC), onde esteve preso sob acusação de
comandar um esquema de desvio de dinheiro
no Detran, ele foi à sede do partido participar
de reunião para decidir rumos eleitorais.
“Eu não tenho como registrar nada agora,
pois preciso consultar o partido. É impossível ser candidato sem apoio ou sem vaga”,
disse Savi por telefone ao Circuito Mato
Grosso no início da noite desta quarta-feira
(29).
O ex-primeiro-secretário da Assembleia
Legislativa negou a informação divulgada
pela imprensa de que ele já havia protocolado documentos de candidatura no DEM,
durante a reunião com os diretores da sigla.
“Estou me reunindo com as pessoas agora,
até porque estava sem contato com minhas
bases”, disse.
Perguntado se o desejo pessoal era disputar mais uma eleição, ele foi enfático: “Estou no meu sexto mandato, no qual eu recebi
mais votos do que todos, então, é claro que
quero me candidatar à reeleição, mas isso,
repito, depende de entendimento com o partido”, continuou.
De acordo com as regras do DEM, entretanto, Savi, caso consiga o consenso em torno de seu nome, terá que esperar que algum
outro candidato do sexo masculino renuncie
para conseguir direito a uma vaga na coligação. “Se aparecer, há a possibilidade de o

DEM fazer essa indicação. Vamos fazer deliberações no partido para decidir isso”, disse
o presidente regional do Democratas e deputado federal Fabio Garcia.
Secretário-geral do DEM, o ex-governador Júlio Campos lembra que o acordo da coligação, baseado nos regimentos internos dos
partidos, é claro: sem renúncia de um candidato homem, não há como registrar Mauro
Savi. “Só depois de ter a vaga aberta é que o
deputado envia os documentos e nós reunimos a executiva”, afirmou Campos.
Até agora, seguem em busca de reeleição pelo partido o presidente da Assembleia,

Eduardo Botelho, e Dilmar Dal’Bosco. Os
novos postulantes a uma vaga no parlamento
são Acacio Falcão, Tulio Casado, Jeremias
Prado e Luiz Salgueiro, além das mulheres
Ilizeht “Bebê da Saúde”, Ester Ferreira e Patricia Sena.
Mesmo com a base forte de apoio (Mauro
Savi recebeu 55 mil votos na última eleição),
sua tarefa agora será muito mais dura, pois,
mesmo que consiga convencer os caciques
do DEM a registrá-lo, terá que se virar para
fazer campanha, pois as medidas restritivas o
obrigam a ficar em casa durante a noite e nos
dias de folga.

Esquema no Detran

Savi foi libertado na sexta-feira (24)
passada, depois de permanecer encarcerado
no CCC desde o dia em 9 de maio, acusado
de ser o chefe de um esquema de corrupção
no Detran.
E o fim da prisão preventiva veio acompanhado de outro revés relacionado ao
aceite, pelo Tribunal de Justiça de Mato
Grosso, das denúncias formuladas pelo Ministério Público do Estado no âmbito das
operações Bereré e Ventríloquo. Agora, ele
é réu nos dois processos e não mais mero
denunciado.

“É MOLECAGEM”

Leitão desmente Malouf e Permínio
Ele também diz que não está negando tempo de rádio e tevê pra Selma
Por Rodivaldo Ribeiro

D

eputado federal e candidato ao
Senado, Nilson Leitão (PSDB)
desmentiu nesta quarta-feira (29) a delação premiada de
Alan Malouf sobre serem tanto ele quanto Pedro Taques
(PSDB) plenamente conscientes dos desvios
nas obras de escolas dentro da Secretaria de
Estado de Educação (Seduc) e com participação ativa no esquema. O dinheiro seria usado
para pagar contas da campanha da eleição do
atual governador.
Em entrevista na televisão, Leitão se defendeu elogiando a justiça brasileira chamando-a de “muito eficiente”, mas reclamando
que já está há três anos repetindo a mesma
coisa: que não tem nenhum processo aberto
contra ele, apenas denúncias.
Chamou logo em seguida Permínio Pinto
de irresponsável e moleque, lembrou o fato de
ser o deputado com mais votos em Mato Grosso, atribuiu a citação de seu nome a desespero
de condenado. “Vou acioná-lo na justiça por
isso. Não participei de esquema, nunca sentei

em mesa nenhuma pra negociar nada. Não tenho relação pessoal com ele, sei que é de uma
família que eu respeito, uma família tradicional. Mas ele, no mínimo, usou meu nome pra
tirar o dele da imprensa”, disse.
Disse também que nem Permínio Pinto
nem Alan Malouf têm “moral pra falar isso,
não participei de negociação. Isso é uma
grande molecagem, porque eu tenho serviço
prestado, a sociedade sabe disso e eu tenho
maior apoio da sociedade”.
Nilson Leitão defende sua candidatura ao
Senado como algo natural depois de ter “ocupado todos os cargos” na carreira pública, de
vereador a deputado e que por isso se sente
preparado para se tornar senador. Defendeu
redução dos atuais 81 para 54 senadores, além
de cortar em mais de 40% o número de deputados federais.
Sobre o desentendimento com Selma Arruda (PSL) por causa de tempo de rádio e televisão, ele minimizou a fala dela de acioná
-lo na justiça para ter mais tempo e disse que
apesar de não negar tempo algum, já estava
tudo acordado antes. A decisão teria partido
do PSDB nacional, relacionada ao fato de que
ela apoia Jair Bolsonaro (PSL) a presidente,

ele, Geraldo Alckmin (PSDB). “Bolsonaro é
meu segundo voto, mas é o primeiro dela. Então, o partido tem esse patrimônio”.
Provocado a falar se sua companheira de
chapa ao Senado atrapalha quando briga por
tempo de televisão e declara que ela própria
é muito parecida com o Procurador Mauro
(Psol), folclórico candidato a prefeito e governador e tido como radical na defesa de
suas ideias, ele ironizou: “Só não sei como
nem onde eles são parecidos. Um é de extrema esquerda e outra é de extrema direita”.
E por fim arremata: “Eu não tenho problema com tempo de televisão, mas o PSDB
tem esse patrimônio, isso deve ser colocado,

discutido”.
Ele também negou ser a favor de medidas
que protegessem exploradores de trabalho
escravo no campo e disse que essa ideia foi
plantada em cima do projeto proposto por ele
por “um jornalista de esquerda”.
Ele termina afirmando que sempre foi
oposição ao PT, mesmo quando o partido tinha 80% de aprovação popular. “Nesse tempo, eu era líder da oposição. Sempre aceitei
desafios e sempre lutei, estou muito à vontade de ser candidato, sou ficha limpa, não
devo nada. Se algum dia tiver uma ação, vou
responder a ela. E eu nunca perdi uma ação”,
encerrou.
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MAURO MENDES

Estado está quebrado, eu sei disso”

Juliana Arini e Rodivado Ribeiro

O

ex-prefeito de Cuiabá Mauro
Mendes (Democratas – DEM)
foi um dos últimos candidatos a
confirmar estar na disputa pela
vaga majoritária das eleições
estaduais de 2018. Apesar de ter
saído depois, as pesquisas o apontam como um
dos favoritos entre os eleitores. O maior rival
do atual governador Pedro Taques falou com
exclusividade ao Circuito Mato Grosso sobre
suas propostas de governo e fez uma avaliação
da atual gestão tucana.
Circuito Mato Grosso: Vamos falar de
economia. O senhor falou que o Estado aumentou a arrecadação nos últimos anos, mas
Mato Grosso está atolado em dívidas – e isso é
público, apesar de o governador Pedro Taques
volta e meia negar e alegar que os números são
fantasiosos. Em sua opinião, onde ele errou?
Mauro Mendes: Faltou experiência, principalmente do governador Pedro Taques. Faltou
experiência e aptidão para fazer gestão. Ele foi até
um bom senador, foi um bom procurador da República, mas não mostrou a menor competência
e experiência para ser um gestor do Executivo do
nosso Estado. Ele tem dificuldades, inclusive, em
ler o próprio balanço, as informações que eu digo
estão no balanço do Estado, estão no relatório do
Tribunal de Contas. Existem centenas de fornecedores sem receber, existe o atraso de salários,
os atrasos dos poderes, hospitais fechando por
falta de pagamento, existe carro de polícia sendo
recolhido por falta de pagamento. Isso é verdade
ou mentira?

fundiária. Falam que se resolver isso beneficiaria, inclusive, a receita. O Imposto Territorial
Rural (ITR) é federal, mas Mato Grosso do
Sul criou outros impostos para o agronegócio
e melhorou bastante a arrecadação. O senhor
pensa nisso ou não?
M.M.: Com inteligência e estratégia, nós teremos que adotar medidas que possam melhorar
o desempenho da receita pública sem aumentar
impostos, buscando aumentar a efetividade que
é na cobrança do que já é devido.
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CMT: O senhor pode exemplificar melhor?
M.M.: Você tem aí exemplos claros com
que nós podemos aumentar a receita. Liberando
um pouco a atividade econômica, licenciando
mais rápido, diminuindo um pouco a burocracia,
combater a sonegação, existem muitas ações
que podem ser implementadas para melhorar a
receita pública.
CMT: Licenciamento mais rápido seria o
licenciamento ambiental?
M.M.: Sim.
CMT: Vocês apoiam mudança nas regras?
M.M.: Nas regras que possam, com segurança e com respeito ao meio ambiente, mas que não
se precise de seis meses, um ano, dois anos, para
licenciar. Pode ser muito mais rápido liberar as
atividades econômicas e, inclusive, gerar emprego e aumentar a receita do Estado.
CMT: E os compromissos ambientais que
a gestão atual assumiu? Por exemplo, Pedro
Taques foi à Europa (na Conferência do Clima de Paris em 2015) e assumiu compromisso
internacional com a Cop-21 de redução de
desmatamento, e assim recebeu investimentos
de bancos estrangeiros, inclusive o próprio Carlos Fávaro participou das negociações. Esses
compromissos seriam mantidos em um futuro
governo do DEM?
M.M.: Teremos que conhecê-los com profundidade. Farei sempre aquilo que
for melhor para Mato Grosso e
para a maioria de seu povo.

CMT: E se o senhor conseguir vencer as
eleições e se defrontar com falta de receita? Não
teme pegar um Estado realmente quebrado?
M.M.: Estou dizendo isto desde agora: o
Estado está quebrado, eu sei disso. Não conheço
100% a situação do Estado, é impossível para um cidadão de fora,
por mais que eu busque números
e relatórios. Tem coisas que é só
“Não tenho
quando você senta lá que você
vai ter uma real dimensão do medo de medidas
tamanho dos problemas.

CMT: Sobre o caos na saúde, especialistas do setor afirque a raiz do problema
impopulares, como mam
não é falta de dinheiro e sim de
CMT: Em relação aos garcortar a folha de gestão. Os hospitais regionais
galos que existem na economia
construídos a partir da
pagamento, desde foram
do Estado, o que o senhor pensa
demanda política, através de
em fazer em relação à questão
repasse de emendas dos depuque elas sejam
da dívida com a Bank of Ameritados estaduais, por exemplo,
melhores para
ca? O senhor reduziria o invese não com visão estratégica.
timento nos poderes? Porque é
Quais são suas propostas para
todos”
uma questão política.
melhorar a gestão da saúde?
M.M.: Disse e repito aqui e muitas vezes:
M.M.: Falta recurso sim e falta gestão sim.
vou renegociar, vou dialogar com todos os enResolver essas duas equações vai ser o grande
volvidos. Vamos mostrar a dura realidade que o
desafio. Vamos ter que melhorar a qualidade da
Estado tem hoje e que todos, literalmente todos,
gestão. Por exemplo, vamos montar um consórprecisamos nos esforçar muito para tirar Mato
cio para comprar medicamentos aqui na capital
Grosso dessa situação. Com diálogo, nunca com
para os 141 municípios de forma centralizada.
ameaça, nunca com pressão.
Isso vai diminuir muito o custo dos municípios,
através da compra desse consórcio, e vai garantir
CMT: Mas vocês não têm proposta para a
a regularidade desse abastecimento para que as
dívida pública então?
pessoas não sofram pela falta de remédios. Mais
M.M.: Dívida pública nós vamos dialogar
de 80% dos problemas de saúde se resolvem
com os bancos, nós temos contrato assinado, não
com o médico e remédio ministrado e tomado
tem como mudar sem diálogo e convencimento
adequadamente. Nós vamos enfrentar isso trabade fazer uma repactuação. Para os bancos vale
lhando, por exemplo, com a conclusão do Novo
a mesma frase: vamos dialogar, vamos pedir e
Pronto-Socorro aqui em Cuiabá, é um hospital
vamos tentar encontrar uma solução diferente
importante para a Baixada e Mato Grosso. Vamos
da que existe hoje.
trabalhar para retomar as obras, que contam com
dinheiro em conta, do Hospital Universitário
CMT: E medidas impopulares, como a reduJúlio Müller, que tem R$ 90 milhões, parado há
ção do custo com o pagamento de pessoal, que
mais de quatro anos, não se assentou um único
esse até é um indicativo do Tribunal de Contas
tijolo nesse período. Vamos evitar pensar em
do Estado (TCE)?
novas construções enquanto não fizermos o que
M.M.: Não tenho medo de medidas imexiste funcionar. Esse é o nosso maior compropopulares, como cortar a folha de pagamento,
misso: fazer funcionar a Saúde em Mato Grosso.
desde que elas sejam melhores para todos. Mas
existe um princípio que nós teremos que adotar
CMT: A questão dos médicos e a falta de
que é o respeito à legalidade. Vamos respeitar a
repasses aos municípios viraram temas de uma
legalidade em toda e qualquer medida que nós
Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI dos
eventualmente possamos tomar.
Fundos. Essa reclamação geral dos prefeitos
também torna as cidades pouco atrativas para
CMT: Taques também fala muito dessas
os médicos e muitos que estavam no interior
dívidas dele, algumas foram para situações que
saíram dessas regiões. Como é que o senhor
são de urgência, como a contratação de mais
pensa em lidar com esse problema?
profissionais para a segurança pública e mais
M.M.: Esse é o primeiro e grande desafio:
professores, e pagar melhor os professores. O
regularizar o pagamento aos municípios no
senhor percebe que isso aconteceu e, em caso
quesito saúde. Ao regularizar os pagamentos,
positivo, pretende manter esta política?
você começa a fazer a saúde funcionar. Com
M.M.: Primeiro que tudo aquilo que já foi
essas duas ações: se você conseguir comprar – e
conquistado legalmente não pode ser tirado. Isso
vamos conseguir – (os medicamentos) e pagar
é um princípio-base não só da administração
os municípios, a coisa funciona.
pública como também um princípio consagrado
em nossa Constituição. Eu, na condição de goCMT: O Estado assumiria o custo da comvernador, não tenho nenhum poder para mudar a
pra dos medicamentos?
Constituição. Então vamos cumprir a lei, vamos
M.M.: Não é assumir. É montar um concumprir a Constituição e vamos administrar
sórcio. O Estado lidera isso, ele capitaneia a
com a realidade, que uma parte dela nós já comontagem disso, pode até fazer uma porta nesse
nhecemos.
consórcio para ajudar nas primeiras compras.
Depois, com o próprio dinheiro existente para a
CMT: A questão fundiária é outro gargalo
saúde, que o Estado deve, que vem da União. O
em Mato Grosso. Existe toda uma confusão
município requisita o remédio e isso desconta da

conta dele, como esse remédio vai ser comprado
por um preço mais barato – já que vai ser comprado direto pelo laboratório –, vai sobrar mais
dinheiro no município para contratar médicos e
mantê-los lá.
CMT: O senhor pretende manter as associações que mantêm os hospitais sendo geridas
por empresas privadas?
M.M.: Eu não tenho preconceito com nenhum tipo de solução. Eu gosto da mais barata e
da mais eficiente.
CMT: Só que ela vem sendo criticada seguidamente agora no governo Taques.
M.M.: Embora tenha criticado, vamos
analisar o resultado deles. Vamos analisar com
profundidade e ver qual é a melhor alternativa.
CMT: No primeiro momento, então, o senhor pretende manter?
M.M.: Não dá para chegar no primeiro dia
e explodir tudo porque aí para tudo no dia seguinte. Nós sabemos que fazer gestão é ter foco,
determinação, persistência, planejamento e muita
obstinação para colocar em execução aquilo que
se planejou para se obter os resultados.

rem a validade, como para o pessoal do Detran?
M.M.: É uma análise que hoje eu não tenho
os elementos para fazer. Precisarei sentar, ver
caso a caso, ver a necessidade e demanda. Sempre tomarei as decisões do que é o melhor para
Mato Grosso e para os serviços públicos. Toda
decisão pode ser questionada e nós temos que
dar explicação. Vamos fazer o que é melhor para
Mato Grosso e para os serviços públicos.
CMT: E na campanha à Presidência, o
senhor vai subir ao palanque só com o Ciro
Gomes?
M.M.: Todos os partidos que estão em nosso
arco de alianças terão o devido carinho, tratamento e respeito aqui, não só na aliança local, mas
também nas alianças nacionais. Mas a prioridade
é debater Mato Grosso.
CMT: Mas quem é o seu candidato?
M.M.: O candidato do meu coração está
guardado a sete chaves (risos).

CMT: O senhor pode fazer um resumo de
três medidas para os três gargalhos gigantes
do Estado que são saúde, segurança pública e
economia?
M.M.: Para a saúde: nós vamos trabalhar para
pagar os municípios em dia e criar uma central de
CMT: O senhor sabe que vai herdar vários
compra de medicamentos na capital e concluir as
problemas que vêm da época do ex-governador
obras iniciadas para melhorar a inSilval Barbosa (2010-2014), e o
fraestrutura. Na segurança pública,
mais notório é a obra do Veículo
Leve sobre Trilhos (VLT). O que
“Só vou fazer nós vamos equipar melhor a nossa
polícia, articular melhor as forças
o senhor pensa em fazer com a
um concurso
de segurança e criar um programa
obra que se arrasta do VLT?
M.M.: Já disse que eu preciso
se tiver gente que estou chamando de Tolerância
Zero; endurecer o jogo e o combate
até um ano para encontrar uma
querendo
ao crime em nosso estado. Qual a
solução, discutir com o Minisoutra que você pediu?
tério Público e a sociedade, e
trabalhar de
apresentar esta solução e colocar
graça para o
CMT: Na área de economia.
em marcha de execução. Porque a
M.M.: Para potencializar a
atual administração tem três anos Estado, assim eu
economia de Mato Grosso nós
e meio que está sentada em cima
faço”
precisamos primeiro facilitar o prodo problema e ainda não sabe o
cesso de licenciamento ambiental
que fazer.
do estado, respeitando as leis, legislação federal e
o meio ambiente. Segundo, fazer um grande proCMT: Há pouco tempo circulou um áudio
grama de desburocratização das ações do Estado
entre um grupo de policiais militares em que o
de Mato Grosso que envolvam o setor produtivo.
senhor aparece falando que a jornada deles é
Existe muita burocracia, temos a percepção de
só de oito dias por mês. A categoria entendeu
que temos um Estado atrapalhador; e nós vamos
isso como se o senhor estivesse chamando-os de
criar uma boa metodologia para a aplicação dos
pouco empenhados no próprio trabalho. Esse
programas de incentivo fiscal.
áudio é verdadeiro?
M.M.: Isso foi fora do contexto. Eu recoCMT: Em relação à corrupção, nós temos
nheço que eles trabalham dentro da legalidade,
vários deputados, são 13 sendo investigados,
no que prevê a legislação; não trabalham nem
alguns acabaram se tornando base de apoio da
mais, nem menos que a maioria dos servidores
chapa de vocês; o (deputado estadual) Mauro
públicos do Estado de Mato Grosso. Essa questão
Savi quase entrou, por exemplo. Como é essa
do horário é uma questão que pode ser discutida,
percepção de que Mato Grosso é realmente um
mas nós vamos fazer aquilo que for melhor para
dos estados mais corruptos do Brasil?
a tropa e para os policiais se sentirem seguros;
M.M.: Falo com muita tranquilidade, saí da
e prestar um bom serviço. O que eu quero é um
prefeitura sem nenhum escândalo de corrupção
bom serviço sendo prestado para a população. Se
que caísse sobre mim ou qualquer um dos meus
for 74 por 22 horas, 12 por 36 horas, não importa.
secretários, ou até mesmo da própria administraOs policiais militares têm que trabalhar aquilo
ção. No governo do Estado, vou dar o exemplo.
que estabelece a lei como todo mundo tem que
Dando o exemplo, é uma forma de você cobrar
fazer. [Para] trabalhadores do sistema privado,
que todos ajam na mesma direção. Não pretendo
são 44 horas semanais, para o servidor público
e não tenho a melhor intenção de fazer nada que
geralmente são 40 horas semanais. Agora, qual
contrarie a legislação e princípios da moralidade.
vai ser a escala? Vai ser aquela que for melhor
Vou atuar firmemente apoiando o Ministério Púpara a tropa e melhor para produzir resultado
blico, Delegacia Fazendária, o próprio Tribunal
para a população.
de Contas, criando parcerias e as condições. Todos esses órgãos de controle terão total apoio do
CMT: Com relação aos novos concursos
Executivo para melhorar ainda mais o combate
para a segurança pública, que eles estão pedinà corrupção em nosso Estado.
do, o senhor pretende fazer?
M.M.: O Estado está sem dinheiro para pagar
CMT: Uma das justificativas de Taques é
quase nada. Não adianta contratar e não pagar. Só
que ele não sabia o que os secretários estavam
vou fazer um concurso se tiver gente querendo
fazendo. O senhor acha possível?
trabalhar de graça para o Estado, assim eu faço.
M.M.: Olha, ele pode falar o que quiser. Eu
Agora, você precisa ter dinheiro para contratar e
lembro que ele quando era senador da República
pagar, seja servidor ou serviço. Enquanto nós esacusava duramente o (ex-presidente) Lula porque
tivermos com falta de dinheiro para pagar aquilo
ele dizia que não sabia de nada. Ele fazia duras
que tem, como é que eu vou falar que vou botar
críticas ao Lula, porque o Lula usava esse argumais gente para dentro? Assim só vou aumentar
mento de que não sabia de nada. Então ele tem
o tamanho do problema.
que se explicar porque ele está usando o mesmo
argumento que o Lula usava.
CMT: Há o risco de alguns concursos perde-
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FINALMENTE OS REFRESCOS

Já na Série B, Cuiabá busca o título da C
Time mato-grossense fez valer vantagem na segunda-feira (26) e agora briga pelo título
Da Redação

N

a última segunda-feira (26/08), o Cuiabá
Esporte Clube participou de um jogo
decisivo no Estádio
Florestão, em Rio Branco, contra o
Atlético (AC), em busca do sonhadíssimo acesso à Série B 2019. A
vantagem já era contada
para o lado do Dourado,
depois de vencer os acreanos por 2 a 0, podendo
levar até um gol de diferença que não ameaçaria
a corrida do time à Série
B. E o jogo decisivo terminou empatado em 2 a
2, culminando na classificação da equipe da capital.
Classificado para a Série B de
2019, o time mato-grossense avança para a semifinal do campeonato
da Série C em uma partida contra o
Botafogo (SP), estando em terceiro
lugar na fase dos grupos, com 32
pontos até esta fase semifinal. Até
então, somente três equipes tinham
conseguido garantir espaço na Série
B do ano que vem: Operário (PR),
Bragantino (SP) e Botafogo (SP)
conquistaram suas vagas eliminando Santa Cruz, Náutico e Paraíba,
respectivamente.
A partida decisiva contou com a
participação de um árbitro da Fifa
que fora anunciado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Luiz Flávio de Oliveira, filiado à Federação Paulista de Futebol (FPF),
foi o responsável pela arbitragem
com auxílio dos assistentes Miguel
Cataneo Ribeiro da Costa e Alex

Ang Ribeiro, também da FPF.
O Cuiabá Esporte Clube conseguiu dominar o jogo logo em seu
primeiro tempo. Aliás, foi nos primeiros 45 minutos que o time mato-grossense teve suas melhores
chances de gol, e a principal delas
aconteceu nos minutos finais do
primeiro tempo, quando o atacante
Bruno Flávio bateu cruzado e João
Carlos quase abre o placar.
Já no segundo tempo, não demorou mais de
três minutos para o que
o primeiro gol da partida acontecesse. Com o
gol mato-grossense e a
vontade de fazer três gols
para levar a disputa para
os pênaltis, o Atlético
partiu pra cima do Cuiabá
fazendo com que o time, em um destes contra-ataques, aos 27 minutos,
marcasse um gol, com Bruno Sávio
aparecendo livre pela direita.
A grande ameaça à vitória se deu
perto do fim do jogo, com 36 minutos do segundo tempo, quando Rafael Barros marcou o primeiro gol
do time acreano. Aos 42 minutos, o
time ainda conseguiu empatar com o
Cuiabá Esporte Clube, com um gol
de cabeça de Diego. Por pouco, o
Atlético não vira o jogo, aos 46 minutos, mas graças à defesa de Victor,
Rafael Tanque não conseguiu marcar o terceiro gol.
Apesar de o jogo ter sido realizado na capital acreana, a população
cuiabana ainda pôde acompanhar ao
vivo a partida por um telão de 35
metros quadrados que foi disposto
na Arena Pantanal, em parceria feita pela diretoria do Cuiabá Esporte
Clube com a Ambev e a Secretaria

Adjunta de Esporte e Lazer (Sael).
Os interessados em acompanhar o
jogo em um telão gigantesco precisaram desembolsar R$ 10 ou R$ 5
(meia-entrada) ou realizar a doação
de 1 kg de alimento não perecível.
No primeiro jogo contra o Atlético, aproximadamente 25 mil torcedores fizeram a festa na Arena
Pantanal. O número alcançado é o
maior já registrado no estádio matogrossense em partidas envolvendo
equipes no Estado.

Semifinal

Todos os times classificados para
a Série B de 2019 disputarão entre
si para as semifinais da Série C do
Campeonato Brasileiro: Operário
contra Bragantino, Cuiabá contra
Botafogo. Todos os jogos de ida serão disputados neste final de semana.

A partida do Cuiabá contra o Botafogo será realizada neste domingo,
às 18h, na Arena Pantanal. Os ingressos para o jogo já estarão à venda nas
lojas Tube de Cuiabá, Casa de Festas
e Lups Esportes em Várzea Grande,
além da bilheteria do Ginásio Aecim
Tocantins. As entradas variam entre
R$ 20 e R$ 5, conforme o setor desejado e/ou o uso da meia-entrada.
Crianças de até 12 anos não precisam
pagar.

Recepção

Após o jogo, o Cuiabá Esporte
Clube desembarcou na capital matogrossense na manhã da terça-feira
(18). Para comemorar tanto a vitória
sobre o Atlético quanto a classificação para a Série B de 2019, o time,
junto da comissão técnica, desfilou
pelas principais avenidas cuiabanas,

como a Getúlio Vargas, Isaac Póvoas e Fernando Corrêa da Costa,
rumo à sede do clube, localizada no
Distrito Industrial.

Próximos jogos

Bragantino x Operário | 01/09,
16h | Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)
Cuiabá x Botafogo | 02/09, 18h
| Estádio Arena Pantanal, Cuiabá
(MT)
Cuiabá x Botafogo | 08/09, 16h
| Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto
(SP)
Bragantino x Operário | 09/09,
14h30 | Estádio Germano Krüger,
Ponta Grossa (PR)
Todos os horários foram convertidos para o horário de Cuiabá,
Mato Grosso.
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LEMBRANÇAS DO NOVO CANGAÇO

Bancos voltam a ser alvos em MT

Este ano, mais de 100 ocorrências de tentativas de roubos e furtos a instituições financeiras foram registradas pela polícia
Por Jefferson Oliveira

A

onda de invasões, roubos e furtos a instituições financeiras
voltou a ser preocupação em
Mato Grosso. Nos últimos meses agências bancárias foram
alvos de criminosos, e em algumas ações os ladrões não conseguiram êxito
apenas devido à inexperiência deles em roubo
a banco.
Este ano, mais de 100 ocorrências de furtos
e roubos a bancos foram registradas e em 15
dessas ações os criminosos obtiveram êxito.
Em um destes roubos criminosos utilizaram a
modalidade “Novo Cangaço”, o que não acontecia no estado há mais de dois anos, quando as forças de segurança se empenharam em
prender ladrões de bancos, principalmente os
que praticavam este tipo de roubo no interior.
Quatorze ocorrências de tentativa de furto
a caixas eletrônicos foram realizadas e, destas,
em três os criminosos obtiveram êxito na ação
e quatro roubos a caixas eletrônicos foram registrados este ano.
Um investigador da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) revelou que
esse aumento as tentativas é em decorrência
de muitos traficantes deixarem de exercer a
função, mas continuarem obrigados a pagar
mensalidades cobradas por parte de membros
de facções criminosas.
“Os pertencentes às facções têm cobrado
uma quantia dos traficantes para que continuem vendendo drogas em determinada área,
mas, devido ao fato de alguns criminosos
acharem inviável manter o ponto de venda
de entorpecentes, têm se aventurado por outras áreas de atividade, como roubos e furtos a
bancos, porém em 80% desses casos o prejuízo é somente na estrutura das instituições e o
dinheiro não é levado devido à inexperiência
desses criminosos”, revelou o policial que não
quis se identificar.
Em outra situação, os próprios criminosos
de facções preferem furto e roubo a bancos.
De acordo com o delegado titular da GCCO,
os bancos são os locais de preferência dos criminosos, pois as facções visam lucro e dinheiro rápido.
“A organização criminosa sempre explora
o lucro, seja por meio de furto ou roubo a banco, tráfico de drogas, roubo de veículos, então
não descartamos essa possibilidade”, respondeu Diogo quando questionado sobre o furto
que aconteceu em uma agência bancária na
região central no dia 1º de julho deste ano.
Em uma ação audaciosa de ladrões de banco, os criminosos chegaram a roubar armas de
policiais civis que monitoravam uma agência
bancária para que não fosse roubada. A ação
aconteceu em Juruena (930 km de Cuiabá) no
dia 28 de julho.
A polícia tem realizado algumas operações
para tentar coibir ações criminosas contra as
instituições bancárias, porém o número ainda
continua alto, o que preocupa a população e
principalmente moradores de regiões do interior que muitas vezes, nesses roubos, são utilizados como reféns para a fuga dos bandidos.

Invasão de três dias no cofre do Banco do Brasil

Um dos furtos que chamou a atenção foi o
roubo na agência do Banco do Brasil localizada na Av. Getúlio Vargas em Cuiabá, no dia 1º
de julho. Os criminosos supostamente passaram três dias dentro do banco e levaram uma
grande quantidade de dinheiro.
De acordo com informações da PM, policiais do 1º Batalhão realizavam rondas pela
referida avenida quando se depararam com um
suspeito portando uma arma e, ao ser abordado, o homem se identificou como policial civil
e que estava no local monitorando um indivíduo que estaria realizando furto ao Banco do
Brasil naquele momento.
Os militares comunicaram o oficial de área
que acionou equipes do Batalhão de Operações
Policiais Especiais (Bope), Rondas Ostensivas
Tático Móvel (Rotam) e demais viaturas além
da Polícia Civil, que cercaram a região.
Os policiais entraram na agência e realizaram buscas, porém nenhum suspeito foi
encontrado. No interior do banco, malotes de
moedas foram encontrados além de duas serras utilizadas para cortar os cofres e caixas
eletrônicos. O local ficou todo revirado pelos
bandidos.
Em contato com o gerente do banco, este
informou que nos dois cofres da tesouraria
furtados havia uma quantia não estimada, que
foi levada pelos criminosos.
Depois de 32 dias de investigações a Polícia Civil, com apoio da Polícia Federal, conseguiu prender quatro dos criminosos que praticaram o furto no banco. Na ocasião foram
subtraídos do banco aproximadamente R$ 340
mil em espécie, mais uma quantia em moeda
estrangeira ainda não contabilizada.
A delegada Juliana Chiquito Palhares, que
passou a integrar a equipe da Gerência de
Combate ao Crime Organizado (GCCO), informou que denúncias ajudaram na identificação dos cinco suspeitos, sendo que um deles é
autor de dois furtos a bancos ocorridos neste
ano, em uma mesma agência em Cuiabá, e outros três suspeitos também têm passagens por
outros crimes.

Além das prisões, foram apreendidos valores em espécie, sendo 27 mil reais, 20.500 euros e 3 mil dólares. Também foram recolhidos
quatro veículos, que teriam sido adquiridos

com dinheiro subtraído do furto ao banco, sendo três motocicletas (duas XRE e uma BMW)
e um automóvel.
Já na última quarta-feira, dia 22 de julho,
15 criminosos fortemente armados invadiram
as agências dos bancos do Brasil e Bradesco
no município de Denise (209 km de Cuiabá),
explodiram caixas e levaram dinheiro do local. Na fuga, moradores foram feitos reféns e
até o momento ninguém foi preso.
Os criminosos estavam armados com fuzis
calibre 556, 765 e pistolas calibres 9 milímetros e 380. Além do armamento pesado, os ladrões ainda utilizavam rádios comunicadores
para facilitar o roubo que eles praticaram.
Ambas as agências bancárias ficaram completamente destruídas e na fuga alguns moradores da região foram feitos reféns e liberados
em seguida. A polícia recuperou três veículos
usados pelos bandidos para fugirem de Denise.
Um carro foi localizado em uma estrada
com destino ao Distrito de Fátima, e outros
dois veículos na rodovia com destino a Barra do Bugres (150 km de Cuiabá). A Polícia
Militar realiza uma força-tarefa na região para
localizar os criminosos.

O combate ao Novo Cangaço em MT

N

essa modalidade de crime, bandidos motorizados e armados de
fuzis e pistolas invadem cidades
do interior e começam a realizar
disparos de arma de fogo em
volta das agências bancárias, enquanto
isso, outra parte da quadrilha explode os
bancos e leva dinheiro.
Na fuga, moradores geralmente são
usados como reféns e liberados em seguida, enquanto o bando embarca em outros
veículos que dão apoio à ação.
Três pessoas foram presas na operação
Camaleão, deflagrada pela Gerência de
Combate ao Crime Organizado (GCCO) na
manhã do dia 4 de maio deste ano em combate ao retorno do Novo Cangaço em Mato
Grosso. A ação, com foco em criminosos
que realizam arrombamentos para furtar
agências bancárias, contou com apoio da
Gerência de Operações Especiais (GOE)
da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia
Rodoviária Federal (PRF).
Durante a operação foi recuperada uma
pistola furtada de um policial militar que
estava em posse do suspeito que foi um

dos alvos com mandado de prisão expedido em seu desfavor por furto qualificado
tentado.
Além do cumprimento da ordem judicial, ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. É
dele o veículo VW Voyage utilizado pelos
criminosos. O suspeito tem passagem
policial anterior por homicídio qualificado
em Várzea Grande. Outros dois criminosos
foram presos durante a operação.
As investigações apontaram que um
deles, apesar de se encontrar recluso em
unidade prisional, é o líder e financiador
da associação criminosa e emite ordem
a seus comparsas para que promovam
ataques a agências bancárias e estabelecimentos que possuam cofres com valores.
No dia 3 de agosto foi realizada a Operação Camaleão que tinha como objetivo
prender os criminosos envolvidos no furto
ao Banco do Brasil da Av. Getúlio Vargas.
Apesar da prisão de quatro envolvidos
na ação criminosa, a polícia continua as
investigações a fim de localizar os demais
envolvidos.

Paraguai

O

eletricista paraguaio Cristopher Andrés Romero Irala,
27, que foi preso na madrugada de quarta-feira (22) em
Concepción (PAR), sob a acusação de ser
o principal suspeito de matar a estudante
brasileira Erika de Lima Corte, 29, com 19
facadas em uma residência no bairro Bernardino Caballero, em Pedro Juan Caballero, foi transferido de presídio neste final
de semana a pedido da família e da defesa,
que alegaram que Cristopher estava sendo
ameaçado de morte na cadeia.
Segundo informações, a defesa entrou
com o pedido de transferência temendo
pela vida do cliente que estaria em risco.
A justiça paraguaia acatou o pedido e
transferiu Cristopher para uma unidade
prisional em Concepción, onde ficará detido até o final das investigações.
Quando foi preso na casa de seu irmão
em Concepción, Cristopher negou o homicídio contra Érika, porém não souber
explicar para a polícia por que fugiu de
Pedro Juan Caballero, e também não quis
se pronunciar sobre as provas encontradas
pela polícia.
Os policiais apreenderam no imóvel de

Cristopher três bermudas com jeans pré-lavados e um par de tênis. As roupas estão em
análise para determinar se estão relacionadas
ao crime da brasileira.
O Ministério Público Paraguaio já entrou
com acusação de homicídio doloso contra Cristopher. Imagens de segurança de uma sorveteria mostram os últimos passos do eletricista
antes de cometer o homicídio contra Erika. No
vídeo ele está usando a mesma roupa que a
polícia encontrou em sua residência e também
o mesmo boné com que foi preso.

Morte de estudante
Erika foi encontrada morta por uma amiga
na madrugada de segunda-feira (20), em uma
residência no bairro Bernardino Caballero.
No local os policiais encontraram a estudante
sem a parte de cima das vestes e com calça e
apresentando diversas perfurações de objeto
perfurocortante.
A equipe de médicos legistas foi ao local e
constatou que a jovem sofreu cortes profundos no pescoço e peito e outras perfurações
espalhadas pelo corpo.
A perícia constatou que Erika entrou em
luta corporal com o assassino e que o mesmo
seria do sexo masculino.

LÉO VERAS

Eletricista suspeito de matar brasileira é ameaçado de morte na prisão

CIRCUITOMATOGROSSO

JURÍDICO PG 4

www.circuitomt.com.br

CUIABÁ, 30 DE AGOSTO A 5 DE SETEMBRO DE 2018

CNJ Serviço

Quem tem direito à Justiça gratuita?

O benefício da Justiça gratuita está previsto na Lei nº 1.060/1950, conhecida como Lei da Assistência Judiciária, e no novo Código de Processo Civil (CPC)

APRESENTA:

Por Agência CNJ

A

o tratar de Justiça gratuita, o novo
CPC traz extenso rol de despesas
inseridas na gratuidade de Justiça.
O § 1º do artigo 98 tem nove incisos que elencam as principais despesas e custas processuais, como a
indenização devida à testemunha, o custo do
exame de DNA, os honorários de advogado,
perito, intérprete ou tradutor, depósitos devidos para recursos, entre outros.
Pelo texto da lei, podem pedir a gratuidade
de Justiça, mesmo com a contratação de um
advogado particular, a pessoa física ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despe-

sas processuais e os honorários advocatícios.
(caput do art. 98 do CPC).
O processo é simples, por petição, na qual
a pessoa deve informar que não tem condições
de arcar com as custas e honorários, sem prejuízo próprio e de sua família. O artigo 99 do
novo CPC permite que o pedido seja feito a
qualquer momento do processo, seja na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro ou mesmo no recurso. Isso
porque o legislador entende que a necessidade
da gratuidade pode acontecer no decorrer do
processo judicial.
O juiz pode negar o pedido caso haja elementos nos autos que comprovem a falta de
verdade na solicitação de gratuidade, e o autor do pedido não consiga produzir provas que
comprovem a sua situação financeira.
De acordo com o novo CPC, caso seja
constatada má-fé do beneficiário da Justiça
gratuita, ele pode ser condenado ao pagamento
de multas que podem chegar a até dez vezes o
valor das despesas devidas (art. 100, parágrafo
único, CPC).

ARTIGO

Advocacia: indispensável na solução de
conflitos e no amadurecimento da sociedade

U

ma das bases da evolução para
uma sociedade cada vez mais
justa é a solução dos conflitos
existentes. Neste cenário, ganha
importância a atuação dos advogados, que
a cada dia se tornam mais responsáveis
por assegurar a preservação dos direitos
individuais, coletivos e sociais, previstos
em nossa Constituição. São eles que lutam
incansavelmente para transformar a justiça de um estado puramente abstrato para
algo prático, com impacto direto na vida
das pessoas.
A ausência da busca pela solução de
conflitos gera desordem, caos, conflagra
uns contra os outros e, em muitos casos,
pode levar a cenas extremas, tornando a
barbárie algo comum em nosso cotidiano.
E é justamente para evitar que se chegue a
estas situações é que os profissionais da advocacia são indispensáveis nos dias de hoje.
Considerado um dos maiores juristas
brasileiros, por mim, inclusive, Rui Barbosa cunhou uma frase que sintetiza bem a
importância da advocacia. “Não há nada
mais relevante para a vida social que a
formação do sentimento
da justiça”, afirmou ele.
A formação do sentimento de justiça se dá
quando os interesses e
razões de cada um dos
lados de um determinado conflito são ouvidos e
conciliados, sem nenhuma paixão que não a do
encontro do consenso. E
não há ninguém melhor
do que um jurista para
assumir este papel e
conduzir o processo de
conciliação em cada uma
de suas fases.
Neste ano de 2018,
comemoramos o 30º
aniversário da promul-

gação de nossa Constituição Federal. Uma
carta magna cidadã, que assegura direitos
que abrangem muito mais do que uma
maioria parlamentar de ocasião. Nossa
lei maior foi escrita com o compromisso
de não deixar nenhum cidadão para trás
e, para isso, assegurou em seu artigo 133
o caráter indispensável dos advogados à
administração da justiça, demonstrando de
forma inequívoca que estes operadores do
direito são peça fundamental para a busca
da harmonia.
Celebramos mais um 11 de agosto, o Dia
do Advogado, data em que toda a sociedade deve refletir sobre a importância deste
profissional na rotina e no cotidiano de cada
um de nós. Que hoje se reforce o conceito
de que sem este profissional, de que sem a
solução dos conflitos de forma harmônica e
justa jamais teremos uma sociedade melhor,
para quem quer que seja.
Parabéns a todos os profissionais da
advocacia. Somos os olhos daqueles que
não podem ver, os ouvidos daqueles que
não podem ouvir e a voz daqueles que não
podem falar.

Leonardo Campos é presidente da OAB-MT

FIQUE DE OLHO

MPU abre inscrições para
concurso público com 47 vagas
Da Redação

N

a última semana o Ministério Público da União abriu as inscrições
do 10º concurso público para o
provimento de vagas e a formação
de cadastro de reserva nos cargos de Analista
e de Técnico do MPU. Ao todo, estão sendo
ofertadas 47 vagas, sendo 36 para analista
e 11 para técnico.
O cargo de analista, com remuneração de
R$ 11.259, 81, é para bacharéis em direito, já
o cargo de técnico, com remuneração de R$
6.862,72, requer apenas nível médio.
As taxas do certame variam de valor: de
R$ 60,00 para Analista e R$ 55,00 para o
cargo de Técnico. O pagamento pode ser feito
até o dia 1º de outubro como data-limite em
toda a rede bancária. As provas estão previstas para acontecer no dia 21 de outubro.
De acordo com o edital, o candidato aprovado e classificado no concurso poderá ser
nomeado, no âmbito do MPU, para UF de vaga
diversa daquela para a qual foi aprovado,
onde não haja candidato aprovado, ficando
a nomeação condicional a edital de convocação expedido pelo MPU e a manifestação de
interesse do candidato, sem quaisquer ônus
para a administração.
Para o de cargo de Analista do MPU, o
Damásio Educacional lançou seu curso Reta
Final, visando a para a Prova Objetiva e Discursiva, com aulas inéditas (gravadas a partir
de setembro/2018) para uma preparação
completa com aulas teóricas e resolução de
questões com base no edital vigente.

Também será disponibilizado um bônus
de Português para Concursos com início
imediato a partir da data da matricula. Essas
aulas estarão disponíveis no menu “Aulas
Complementares”, com acesso até a data da
prova para as turmas on-line e na modalidade
Damásio Mais.
O curso Reta Final do MPU foi preparado
com aulas totalmente inéditas, para atender
o cargo de Técnico do MPU com a abordagem
de todas as disciplinas que constam no edital
vigente publicado no dia 22/08/2018.
Entre as atribuições para o cargo de analista estão: assessorar os membros e chefias
na coordenação e supervisão das atividades
de processos judiciais e administrativos e de
procedimentos extrajudiciais e planejamento
e execução de tarefas relativas à análise jurídica de atos, documentos, processos judiciais
e administrativos e de procedimentos extrajudiciais, produzindo os atos e documentos
pertinentes, entre outros.
Entre as atribuições para o cargo de técnico estão: auxiliar, dentro ou fora do ambiente
da sede de trabalho, os membros e as chefias
em processos judiciais e administrativos e
em procedimentos extrajudiciais, atuar em
processos judiciais e administrativos e em
procedimentos extrajudiciais, auxiliar os
membros e as chefias em eventos oficiais,
audiências e diligências, elaborar e analisar
informações, certidões, declarações, relatórios
e documentos congêneres, entre outras.
Mais informações podem ser obtidas pelos
links: http://www.cespe.unb.br/concursos/
mpu_18/ e https://www.damasio.com.br/mpu.

CULTURA

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

A

Exposição Jardins Suspensos,
de Télio Fernandes, se
despede da Galeria da
Casa do Parque com saldo positivo.
Além de muitas telas vendidas, houve
as encomendas de dois ‘jardins
suspensos’ da mesma dimensão do
que foi exposto, e que já havia sido
vendida. Uma conquista para o artista
plástico que lembra vários momentos
divertidos da exposição: um detalhe

inusitado foi na noite de abertura, na
montagem expográfica colocaram uma
tela do artista no banheiro masculino,
o que fez com que as mulheres se
organizassem em grupos para irem
ao banheiro masculino apreciar a
obra. Télio avisa que as últimas peças
seguem à venda com preços super-emconta e que a expo permanece até 9 de
setembro. Confira! INFO: (65) 3365
4789 e 98116 8083

CIRCUITO MATO GROSSO NO ‘MOSAICO’
V
TENDA
O
ocê conhece o ESPAÇO MOSAICO?
Juntamente com A CASA DO PARQUE,
O ESPAÇO MAGNÓLIA, O METADE
CHEIO e alguns outros locais da nossa indústria
criativa, o Mosaico investe nos artistas, em oficinas,
shows e na pesquisa autoral. Um ótimo sinal de
que o mercado cultural em Mato Grosso cresceu,
estima diversidade, possui diferentes públicos,
com orçamentos distintos e desejos variados
de pesquisa de linguagem e entretenimento.
Um detalhe legal é que o Mosaico é um ponto
de distribuição do seu semanário CIRCUITO
MATO GROSSO. Legal, né? Nesta edição do
CULTURA EM CIRCUITO sublinhamos dois
projetos que o Mosaico está promovendo, um de
música com gastronomia e outro de dança. Espaço
Mosaico, Rua Marechal Floriano Peixoto, 512 Quilombo, Cuiabá. INFO: (65) 99695 8004

casal de artistas Nara Lobo e Amauri Lobo,
junto há mais de 10 anos, além de gerar a
obra-prima chamada Pedro, resolveu criar o
projeto TENDA. São vozes e cordas que se entrelaçam
por entre poemas cantados e músicas de uma pegada
filosófica, ou duetos, algo por vezes engraçado, em
outras, reflexivo. O trabalho conta com arranjos
vocais de Guilherme Canavarros e, para completar a
ambiência, será servido um jantar regional assinado
por outro casal, os cozinheiros Valdete e Deonízio,
do Bistrô Pai e Mãe. Uma noite autoral incrível do
Mosaico, na sexta 31 de agosto a partir de 19h30. Meia
solidária: R$ 10 + 1 litro de leite UHT.

CATASTROPHE

O artista, performer e dançarino
Lucas Koester está de volta a Cuiabá
para o Projeto Catastrophe. E você
deve participar!

S

aculejador na empresa BRECHÓCOLLECTIVES, Lucas Koester convida a todos
para este laboratório de experimentações coreográficas visando à construção de um
foto-retrato-vivo-dança. Entre as técnicas há a continuidade de uma pesquisa que
Koester vem chamando de um corpo coreo-fotográfico, que desenha a movimentação como
construtora de imagens, aqui desdobrada num pensamento cinematográfico, corpos coletivos
enquanto plano-sequência de paisagens sutis, delicadas e de voracidade calamitosa. Como você
pode participar? A convocatória para o laboratório adianta que a carga horária total é de 24 horas
divididas em seis encontros de 4 horas cada. O Lab é aberto para um total de 30 integrantes com
liberdade de participar em quais dias tiver disponibilidade, a entender o quanto de fluxo de troca
da amostra de integrantes do grupo o trabalho pode ser construído. Podem participar do Lab
pessoas de 18 a 90 anos interessadas em colocar o corpo para jogo, com alguma experiência
cênica, sejam músicos, designers, dançarinos, atores, drags, fotógrafos, bonitas de Instagram
e principalmente queridinhas ovelhas negras da família. Para se inscrever no Lab é necessário
apenas o envio de uma foto que represente um coletivo humano acompanhada de uma minificção
imaginada enquanto uma catástrofe que os afete para o email brechocollectives@gmail.com até
o dia 12 de setembro. O Lab acontecerá nos dias 14, 15, 16, 21, 22 e 23 de setembro das 16h às
20h no Espaço Cultural MOSAICO.

O

projeto Guaná é uma ação paralela ao projeto Palco Giratório,
no qual as linguagens se integram para uma conexão com
as artes cênicas. É o consumo da arte através da reflexão,
cursos, oficinas e espetáculos. Você está convidadx para participar dessa
imersão de confraternização e troca de bens culturais! Guaná acontecerá
entre os dias 4 e 15 de setembro no Sesc Arsenal numa programação
integrando as linguagens de Cinema, Literatura, Música, Dança e Teatro.
INFO: (65) 3616 6901. Programação completa no link sescmt.com.br
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Carlinhos é jornalista
e colunista social
cultura@circuitomt.com.br

RESPEITO À CASA DE DEUS
A boa educação é o fator primordial do ser
humano. O bom senso é maior quando é equilibrado pela mente do certo ou errado, na maneira em que a nossa imagem fala tudo. Porque,
quando vamos a alguns eventos, nós primamos
em nos arrumar bem, vestir as melhores roupas,
assessórios de primeira linhagem. Então, por que
ir à “casa de Deus” de bermuda, roupas femininas
exageradas com decotes vulgares? Respeitar os
princípios da Igreja está acima de tudo, ter um
bom caráter. Tenho visto nas Santas Missas pessoas indo com roupas não adequadas para participar deste momento do seu eu espiritual com
Deus, parecendo que vão para um passeio qualquer. Esse tipo de comportamento indesejável só
está acontecendo nas igrejas católicas, enquanto
em outros templos religiosos os homens primam
em ir vestidos de terno e as mulheres sempre
com roupas adequadas. Respeite a Casa de Deus,
aos olhos dele nada passa em vão.

POLÍTICA EQUILIBRADA
Antigamente, quando eu era adolescente,
ia aos comícios com os meus pais, a política era
totalmente polida, havia alguns deslizes, porém
sadios, as farpas saíam com equilíbrio contra os
adversários. A residência do Mestre Inácio, no
lendário bairro Baú, era o verdadeiro palco de
encontro de vários caciques da antiga UDN nas
reuniões políticas. Lá, no Mestre Inácio, circulava
gente como: Fernando Corrêa da Costa, Armando
Modesto, Garcia Neto, Ênio Vieira, Maria Nazareth Hans, Lúdio Coelho, Rachid Saldanha Derzi,

ELEGÂNCIA É SER VOCÊ!
Muita gente confunde que ser elegante é ser
magro, andar com roupas de grife, frequentar as
melhores rodas, morar em bairros nobres, ter
carro do ano, viajar para o exterior, mas a elegância você pode carregar e não veste, são atitudes
simples do nosso cotidiano. Tem pessoas que
confundem achando que as regras de etiqueta da
vida são as do armário, mas, na vida, elegância
é ter uma boa educação, bom comportamento e
não ser arrogante. O fator primordial é ser bom
e respeitar o seu próximo. As pessoas acham que
precisam estar em cima de um salto alto ou dentro de um terno caríssimo, de marca, para serem
elegantes. As atitudes muitas vezes enfeiam quem
não tem bom comportamento e berço. A simplicidade é a maior elegância da vida, dê um bom-dia
sincero para as pessoas, fale baixo quando estiver
perto de alguém, saiba ouvir quando o outro fala;
saber sorrir, isso é tudo que você deve oferecer. A
elegância está no saber agir sem agredir. Elegância é ser você!

Por João Manteufel Jr.

Paulinho Lopes da Costa, Arnaldo Estevam de Figueiredo, Júlio Muller e Aecim Tocantins e outras
lideranças de Mato Grosso. Lembro-me da eleição
para governador em que concorreram Pedro Pedrossian e Lúdio Coelho, dois candidatos sulistas, o Coelho liderava a preferência dos eleitores,
quando abriram as urnas, a vitória foi de Pedro
Pedrossian. Em política tem que ter sabedoria,
equilíbrio, propostas, e o candidato tem que ser
do povo. O nível da campanha política deste ano
está baixo, é só farpa, sempre usando a pessoa
“eu”: “eu vou fazer, eu vou reduzir”. Enquanto isso,
amar esta terra abençoada pelo Senhor Bom Jesus de Cuiabá passa longe.

www.circuitomt.com.br

CALDO CULTURAL

CADEIRA DE BALANÇO

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

D

epois de manifestações claras
de que a ditadura é sim uma
ameaça real, com palavras repetidamente decoradas faladas
para 100 milhões de pessoas,
assistimos a uma peça de terror
leniente que nos faz abrir os olhos para uma
situação que, sinceramente e de todo coração, não esperava que acontecesse 10 anos
atrás. Não é o Bolsonaro que me assusta. Ele
mesmo fala que sempre foi baixo clero, que
todos sabem das suas limitações. O que assusta são os que nele se inspiram e se veem

Atrás do rabo
refletidos na imagem de herói nacional da
República. As aspirações econômicas de
uma burguesia machucada com sua perda de
consumo fazem a classe média e tudo aquilo
que ela engloba pensar no imediatismo das
ações. Aí vem o radicalismo. Aí vem o perigoso “antes ele do que eu”.

– Fodam-se os negros. Os índios. As cotas.
Agora até nós brancos estamos sofrendo.
Não foi nem uma, nem duas, nem três
vezes que li essa frase nos grupos de Whatsapp. Engraçado que são grupos de pessoas
que moram ou nascidas em Cuiabá. Amigos
do Rio, de Campo Grande, da Europa, não tão
radicais. E o Bolsonaro e a filosofia de exclusão não surgiram agora. Existem milhares
e milhares de robôs que replicam e usam o
melhor argumento da hora “só repassando”.
Me intriga essa terra de bororos e escravos,
onde todos, absolutamente todos, têm DNA
de índios e negros, sermos tão feudalistas.
– Vai com essa esquerda pra Cuba! Comunista! Precisamos ganhar dinheiro para depois pensar nos coitadinhos.

Não sei se Cuba. Mas, definitivamente, o
Brasil do jeito que está, e que vai se desenhando, não é o lugar para criar meus filhos.
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garimpo cultural
Por Luiz Marchetti
LIVRO ALGAZARRA >

www.circuitomt.com.br

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

GENTÍLICO DE VILHENA É VILHENENSE >

(65) 98131-4145.

PEDRO E O LOBO >

O autor Santiago Santos lançou seu mais recente livro ALGAZARRA, no SESC ARSENAL. Algazarra é uma coletânea de minicontos,
drops literários e flash fictions. Miniconto é uma narrativa que
se desdobra entre 300 e 1.000
palavras, com
começo, meio
e fim. Detalhe: a Editora
Patuá não trabalha com livrarias; depois
do lançamento,
somente pela
internet, na loja
da editora ou
no link http://
flashfiction.
com.br/algazarra/

A Orquestra Sinfônica CirandaMundo segue firme com a Temporada 2018, em comemoração ao 15° aniversário do Instituto
Ciranda. Na quarta 5 de setembro às 20h no Teatro do Cerrado
Zulmira Canavarros, sob a batuta do maestro Murilo Alves, o
concerto da série Araguaia traz como solista o trombonista Nemuew Wylk. No repertório, uma das mais espirituosas criações
do russo Sergei Prokofiev, a fábula musical “Pedro e o Lobo”,
espetáculo que inclui, além da orquestra, um narrador, no caso,
Emanuelle Guedes. É imperdível! O ingresso é 1 kg de alimento
entregue na bilheteria do teatro. INFO: (65) 3313 6878

Depois de casa lotada com um público em total adoração
e muitos pedidos, Jhon Douglas volta a Cuiabá, onde ele se
apresentou em março passado nos presenteando com canções
inéditas. Se você ainda não assistiu, não perca, Jhon Douglas
CANTA MATO será no espaço Metade Cheio no sábado 1º de
setembro, às 20h. Os ingressos já estão à venda no local por
R$ 15.Confira mais informações na página do Metade Cheio
no Facebook.

DUO LARISSA PADILHA E RODRIGO MENDES >

16ª PARADA DA DIVERSIDADE DE CUIABÁ >

OK, OK, OK >

A riqueza e a diversidade musical brasileira são inspiradoras.
Retratar um pouco disso com outras leituras é o objetivo do projeto
deste Duo. Eles apresentam várias canções, frutos de um trabalho
que vem sendo desenvolvido em alguns meses, em que utilizam
como instrumentos as vozes e o violão. Nesta sexta-feira 31 de
agosto às 21h na Casa do Parque. Bora! INFO: (65) 3365 4789 e
98116 8083

Comemorando 76 anos de idade, Gilberto Gil lança o álbum
inédito “OK, OK, OK”. O disco tem participações de João Donato
em “Uma Coisa Bonitinha” e “Tartaruguê”, Yamandu Costa na
faixa “Yamandu” e Roberta Sá em “Afogamento”, tema da novela
“Segundo Sol”. Durante o processo de gravação, as bases de voz
e violão de Gilberto
Gil foram cantadas
e tocadas ao mesmo tempo. Assim as
sessões de gravação
aconteceram com o
toque e o canto de Gil
ditando andamentos
e intenções. É um dos
melhores discos que
você já ouviu na vida!
Super indico! LANÇADO NOS FORMATOS
CD E LP.

Está acontecendo, nos dias 29, 30 e 31 de agosto, o seminário
da Parada da Diversidade de Cuiabá, com o tema Viver é um Ato
Político: Nosso Voto, Nossa Voz! O objetivo é discutir as condições
políticas da população LGBT do município de Cuiabá, para fortalecer
os espaços de formação em temas relacionados a garantias de direitos dessa população
e sua interface com
as políticas públicas.
O evento nos dias 30
e 31 iniciará sempre
às 8h no Auditório
da FACC/UFMT (Faculdade de Administração e Ciências
Contábeis). INFO:
(65) 99957 0022. As
inscrições podem ser
feitas pelo link https://goo.gl/forms/
EHQvcoIBTDlvo1pG3
e também no local.

MAIS E MAIS

A

Marília Beatriz *

final, de que se trata?
São emoções e mais sensações marcadas por eventos que marcaram meu
falar, assinalaram umas escutas, introduziram meu olhar em espaços de
magia e encantaram outras audições.
As emoções aportaram naquilo que NOVALIS ensinou: “Onde o mundo interior e o
exterior se tocam, aí se encontra o centro da alma”. É o que aconteceu quando testemunhei
meu discurso como espaço de afeto ao SER Luiz Carlos Ribeiro, o que ocorreu na
inauguração da Biblioteca que leva o nome desse guardião de ações expressivas e depois
sublinhadas pela pena de Anna Maria Ribeiro F. Moreira de Costa em artigo como sempre
bem escavado, como assinala Caio Augusto Ribeiro. Aliás devo anotar que tal escrita de
Anna Maria é suspeita pelo fato do encontro de afeto que baliza nossa estrada recente
e é com ela que encontro outra satisfação quando tenho em mãos o livro de sua autoria
recentemente lançado “Histórias e Culturas Indígenas na Educação Básica”, em partilha
com Giovani José da Silva.
Meu pensamento fica iluminado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso
que sob a competente direção de Beth Madureira realizou mais uma posse e foi nela que
minha escuta e de Moema minha irmã foi ampliada pelos elogios de Allan Kardec Benitez
que escolheu como patrono Gervásio Leite, nosso pai. E é então que Kandinsky aponta:
“Todos os procedimentos são sagrados quando interiormente necessários”. E foi essa
sensação que percorreu meu corpo e capturou meu olhar na exposição mágica de Vitória
Basaia com curadoria de Serafim Bertolotto. Procedimentos sagrados: construções do belo
nas obras da mágica artista.
Agora o mais difícil, aquilatar o nível do processo que possibilitou a escolha do
procedimento de linguagem que fez o vídeo de Luiz Marchetti sobre o Manifesto da
Manifesta de Caio surgir como expressão das emoções manifestadas nos comportamentos
e conhecimentos humanos do poeta. Sem dúvida é o vídeo mais relevante da obra de
Marchetti em minha avaliação. Luzes, traços mostram como é esteticamente alinhada a
escolha pela pedagogia do olhar. Contemporaneidade do verso com presentidade do fisgar
da câmera, substrato de ato criador nuançado por aguçado VISÃO do cineasta.
Finalmente o Concerto da Orquestra Sinfônica da UFMT, sob a regência sempre de
alto nível do maestro Fabrício Carvalho, deu o tom na audição exemplarmente aguçada
de todos os presentes no Teatro Universitário. Noite de gala desde a abertura com Wagner
forte, passando pela doçura de Strauss e terminando com Concerto Tricentenário para
Piano e Orquestra. Música que levantou o público com o magnífico pianista Pedro
Henrique Calhao e composição do arranjador, clarinetista Jether Garotti Junior com três
movimentos primorosos que mostraram bem o que é Cuiabá, Terra Agarrativa e Linda,
como escreveu Gervásio Leite.
Ainda que a Arte e a Cultura não recebam a devida assistência dos GOVERNOS, em
que pese o esforço dos secretários municipal e estadual de Cultura, fica viva a vida cultural
daqui pelo esforço de alguns como a iniciativa de Ernani Calhao e família, entre outros.
Eu, particularmente, agradeço a presença da minha trupe: Maurilia Valderez, Hugo
Bandeira de Mello, Anna Maria Ribeiro, José Eduardo F. Moreira da Costa, Kelly Carvalho,
Moisés Carlos Amorim. Uma noite inesquecível. Parabéns à Thania Arruda e a toda equipe
que cuida da Cultura na UFMT, em especial nosso Pró-Reitor Prof. Fernando Tadeu e o
pessoal de apoio do Teatro Universitário.
São esses momentos, essas emoções e sensações que fazem da vida MAIS e MAIS
plena de prazer!

* Mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, ocupante da cadeira n° 2 da
Academia Mato-Grossense de Letras e professora aposentada / Depto. de Artes da UFMT
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Edmilson é arquiteto
e festeiro oficial da
Praça Popular
cultura@circuitomt.com.br

T

endência é a forma de atualizar todos os materiais dando novos conceitos nos dias de hoje, sem perder
suas características do passado.
Atualmente um dos materiais
revitalizados dando aos projetos de arquitetura
e interior nova forma de concepção é o Aço Patinável. Conhecido também pelas marcas Corten,
Cor-Tem, Cosacor ou Niocor, é um tipo de aço
que em sua composição contém elementos que
melhoram suas propriedades anticorrosivas.
Esse tipo de aço é muito utilizado na construção
civil, apresenta em média três vezes mais resistência à corrosão que o aço comum.
Uma de suas principais características é
a camada de óxido avermelhada que se forma
quando ocorre a exposição do aço aos agentes
corrosivos do ambiente. Aplicável também na
fabricação de estruturas e objetos decorativos.

Há mais de 100 anos que pequenas quantidades de elementos como o cobre e o fósforo
enriquecem o aço, beneficiando-o na redução
da corrosão, quando são expostos ao ar e a diversos outros tipos de atmosfera.
Com aço de baixa liga foi denominado no
mercado comercial como Corten, e constitui a
família dos aços patináveis. São usados em alta
escala no mundo todo, na construção de edifícios de múltiplos andares, passarelas, pontes,
defensas, viadutos, torres de transmissão, telhas, edifícios industriais, entre outros.
É usado tanto nas edificações como nos ambientes internos, na fabricação de esculturas e
obras de arte, objetos decorativos e, atualmente,
tem seu uso muito difundido em portas principais não só pelo efeito estético, mas pela alta resistência às intempéries.
A cor avermelhada que dá o efeito de ferrugem ou corrosão torna o Corten um material de
agressividade contemporâneo, não deixando
perder o encanto e a sofisticação do empreendimento ou mesmo dos ambientes e espaços onde
é aplicado.
É um pouco das histórias dos materiais em
todos os setores da economia do passado que
nunca serão esquecidos mundialmente no futuro. O Corten é um dos exemplos comuns de
numa chapa recebendo dois componentes,
assumindo uma beleza única e que difere na
proteção superior àquela inerente aos aços comuns. Vantagens nas orlas marinhas e em regiões com alto grau de poluição.
CORTEN, de volta ao passado para uma nova
linguagem arquitetônica do futuro.

www.facebook.com/arqedmilsoneid

Por Theresa Piraja

De volta ao passado
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Por Edmilson Eid
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N

osso corpo capta o ambiente, e
quando interage com
ele, faz-se
uma associação. O nosso cérebro
já veio treinado para
tomar decisões. “Fuga
ou ataque”. O tempo
é medido pelo movimento e repetições de
eventos cíclicos. O nascer e o pôr do sol são
bons exemplos. Nós
nos acostumamos com
tudo. Acostumamo-nos
com a cor da parede,
com os objetos de decoração, com as pessoas a
nossa volta, com o nosso quarto, com os cheiros, até com a dor e com
a vida que levamos. E
tudo o que fazemos e
sentimos é sem consciência. Isto, com o tempo, se torna mecânico,
fazendo as mesmas
coisas dia após dia. Ter
consciência é o dever
de todos, estar presente na ação é o que faço

Disciplinando a mente
nos ambientes. No momento em que explico
para o morador a representação subliminar
do objeto e/ou cor ou qualquer que seja o
elemento, isto provoca uma reação no corpo.
Fazendo isso, o morador sai da inconsciência e se torna consciente, isto é: ele se torna
presente na ação. E quando ele fica presente, a decisão é imediata. Ou ele vai fugir ou
atacar. Vai estar presente juntamente com
as vibrações adequadas, as quais irão atrair
as energias de um novo começo. Os pensamentos e as emoções são os alimentos sutis
para seguirem e trilharem seus caminhos. À
medida que se torne mais consciente, entra
numa dimensão maior, tendo como meta o
ilimitado. Disciplinar a mente e focar naquilo que desejarem é o dever de todos, pois o
universo é vivo e vibrante e está pronto para
dar a vocês o que desejarem.
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o bairro Jardim Ubirajara, a
chama silenciosa e invisível de
um forno elétrico, a arder a mil
graus, dá o toque final aos artefatos moldados com barros de
diferentes texturas e colorações que chegam
do quilombo de Mata Cavalo, de São Paulo e
daqui mesmo. Barro faiança (pó de pedra),
barro tabaco, barro terracota, barro marfim a
esperar o toque mágico das mãos da cuiabana
Nice Aretê. Suas mãos, ainda sem saber o que
irão moldar, percorrem seus pensamentos.
Eles vêm do Grajaú distante de seu pai, lá do
Maranhão, a se miscigenar nos anos de 1940,
depois de participar na Expedição Brasil Central dos Villas Boas, com os de Cuiabá, lugar
de sua mãe.
A memória coletiva familiar de Nice Aretê
permite transportar para sua cerâmica muitas histórias das quais não foi personagem,
mas vivenciadas pela contação de histórias,
até aportar na sua geração, no viver de seus
pais, em terras mato-grossenses. Na confecção da cerâmica da cuiabana Nice, são esses
materiais da memória que, adicionados à pasta de barro, produzem condições ideais à secagem e queima da cerâmica.
Há vinte anos, o oficio de ceramista bateu
à porta de Nice. Como disse a artesã, “começo
a preparar o barro, ainda não sei o que vou
fazer. Os pensamentos e o barro se misturam
e personagens indígenas começam a nascer”.

Certamente, depois de praticamente dizimadas, as etnias Timbira, Guajajara e Piocobjé se
encontram com a etnia Bororo, esta vitimada
com a chegada da colonização, desde os tempos do Brasil colônia.
Os indígenas de Nice Aretê estão em seu
ateliê, no Sesc Casa do Artesão, em Chapada
dos Guimarães, Belo Horizonte, Inglaterra,
Austrália. No início do ano, em São Paulo, no
Centro Brasileiro Britânico, seus três “Guerreiros” estiveram na exposição Contemporary
Ceramic Exhibition Brazil and England, com
78 artistas brasileiros e 12 ingleses. O quarto
“Guerreiro” permanece em terras cuiabanas...
O próximo passo de Nice Aretê aponta
para a Bienal da Cerâmica do Brasil, pois foi
indicada na pré-seleção. Vamos torcer!!!

*Contato: Nice Aretê (65) 99283-7578 e
facebook ceramicadanice

Foto: Exposição Contemporary Ceramic Exhibition Brazil and England

Por Wania Monteiro de Arruda

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

Nice Aretê: as
memórias da
cerâmica
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Você ainda usa
muito plástico?!

NUTRITIVA

Por Anna Maria Ribeiro Costa
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e saborosas, que divulga em seu
site e no Insta
@wmarruda

bisfenol A (BPA) é um composto utilizado na fabricação de policarbonato, um tipo de resina
usada na produção da maioria
dos plásticos. O BPA também
está presente na resina epóxi, utilizada na fabricação de revestimento interno de latas que
acondicionam alimentos para evitar a ferrugem e prevenir a contaminação externa. O câncer de mama é o segundo câncer mais comum
em mulheres e tem um desenvolvimento multifatorial, o processo depende de hormônios e pode ser desencadeado por vários
fatores, e um desses é o bisfenol A (BPA),
conhecido como disruptor endócrino. O
BPA tem uma forte afinidade de ligação a
receptores de estrogênio. Com base em estudos em animais e in vitro, os resultados
mostram uma forte ligação entre a exposição ao BPA e o aumento da incidência de
câncer de mama. O BPA tem a capacidade de alterar várias das vias moleculares
nas células, alterações essas que causam
a estimulação ou repressão indesejada
do gene e aumentam o risco de desenvolver câncer. Use mamadeiras e utensílios
de vidro ou BPA free. Jamais esquente no
micro-ondas bebidas e alimentos acondicionados em plástico. Jamais beba café nos
copinhos de plástico. O bisfenol A é liberado em maiores quantidades quando o
plástico é aquecido. Evite levar ao freezer

alimentos e bebidas acondicionadas no plástico.
A liberação do composto também é mais intensa quando há um resfriamento do plástico. Evite o consumo de alimentos e bebidas enlatadas,
pois o bisfenol é utilizado como resina epóxi
no revestimento interno das latas. Evite pratos,
copos e outros utensílios de plástico. Opte pelo
vidro, porcelana e aço inoxidável na hora de
armazenar bebidas e alimentos. Descarte utensílios de plástico lascados ou arranhados. Evite
lavá-los com detergentes fortes ou colocá-los
na máquina de lavar louças. Caso utilize embalagens plásticas para acondicionar alimentos ou
bebidas, evite aquelas que tenham os símbolos
de reciclagem com os números 3 e 7 no seu interior e na parte posterior das embalagens. Eles
indicam que a embalagem contém ou pode conter o BPA na sua composição. Assim, restringir
a exposição ao BPA deve ser considerado para
reduzir o risco de desenvolver câncer de mama.
Tenha a sua própria garrafinha de vidro para
beber água. Além de se prevenir de doenças
mais graves, você economiza e ainda reduz o
impacto ambiental. Se você mudar o ambiente
que você consegue controlar, você fará uma diferença enorme para a sua saúde e para o meio
ambiente. Vamos pensar diferente.
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Magia é a arte de movimentar
forças da natureza para determinado fim. Ao contrário do que
a grande massa pensa, a Magia é
uma ciência complexa, científica
e restrita. Para que alguém se torne um mago
é necessário anos de estudos que por si sós
não garantem a preparação do mesmo nem
sua qualificação. É necessário que se entenda
e compreenda muito bem as regras das filosofias, das artes, das religiões e das ciências, de
modo geral, para que, baseado nesses conhecimentos, se possa arriscar a tentar lidar com as
energias naturais.
Muito distante dos despachos que vemos
com frequência nas ruas e esquinas da cidade e
do campo, a Magia real requer preparações tais
que a sua realização é apenas o culminar de
uma série de fatores científicos rigorosamente
seguidos por alguém que os conhecendo den-

Por José Carlos Branco

REFLEXÃO DA ALMA

tro da física, química, biologia, geografia, filosofia, teologia, entre outras ciências, acaba por
se tornar uma espécie de médico, ou sacerdote, que tenta encaminhar potências energéticas para determinados focos preestabelecidos.
Acender uma vela, fazer um banho, essas coisas por si sós não são magia; essas ações, de
fato, possuem uma reação astral e física sobre
aqueles que as fazem e utilizam, no entanto, o
domínio total de tudo que é realizado mesmo
dentro dessas duas ações pertence aos poucos
magos existentes, poucos e desconhecidos.
A preparação de um mago dura a vida toda
e nunca termina; sempre as ciências apresentam novas descobertas e teses que devem
ser estudadas tendo como base a sabedoria
milenar que é passada de Mestre a Discípulo
a fim de se tentar chegar perto da origem da
humanidade e consequentemente efetivar o
reencontro da humanidade com sua essência,
pois, no fundo, a Magia é isso, encontra-se com
a essência natural da qual nos afastamos na
noite dos tempos. Quanto mais nos aproximamos da natureza, de suas leis e manifestações,
mais compreendemos o sentido de tudo que
vivemos e ainda vamos viver. Deus é um quebra-cabeça que deve ser montado por conta
de cada criatura dentro de si; a cada momento
da vida nos deparamos com novas peças e em
momentos sublimes conseguimos encaixá-la
no todo. No dia em que a humanidade conseguir montar o todo disperso, fecundando a
terra com a harmonia e a beleza, a Magia terá
cumprido sua missão na terra, pois os homens
saberão que na verdade a busca de si só é concluída quando me busco no outro, e essa Magia
alguém já nos ensinou, na prática, com muito
amor. Saravá.

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

S

omos amparados pelos Altos na
hora sagrada, em que nos dedicamos ao aperfeiçoamento da nossa
intimidade, para que o cerne espiritual de todos nós seja fortalecido
na fé e na certeza da prosperidade
daqueles que se dedicam à melhoria íntima.
A paz do caminhar de cada um de nós está
no desejo único de querermos aparar as
arestas que criamos em nossas almas. Temos oportunidade de exercitar a lapidação
espiritual, sermos dignos e fiéis aos propósitos que assumimos para que possamos
dar continuidade às tarefas determinadas
pelos instrutores superiores nos planos astrais além de nós.
Que possamos hoje, em exercício de busca,
encontrar uma grande vantagem, a qual irá
nos colocar num patamar muito diferente
do que havíamos depositado nossos pés. É
bastante simples para aquele que se entregam verdadeiramente deixando o orgulho,
a vaidade que provoca o medo e que não
permite que nós abramos os nossos olhos
espirituais para enxergar a nós mesmos,
porque ir em busca do que fomos o caminho é simples.
São poucos que estão aptos a se deparar
diante do espelho da verdade, e o que nós
propusemos hoje é o do retrocesso, buscar
na última encarnação o mal que nos aflige
hoje. E para nos reencontrarmos por la-

Por Jacqueline Haddad
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Magia
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M

ais uma vez Portugal caminha na
posição contrária à da Europa. Enquanto muitos países estão fechando suas fronteiras, Portugal abre
ainda mais a porta para o mundo.
O país vem trabalhando ao longo dos anos com
a política de acesso à nacionalidade, cujo Índice
de Políticas de Integração de Imigrantes (Mipex)
lhe concedeu a pontuação mais elevada: 86 pontos, ocupando o primeiro lugar entre dezenas
de países pelo mundo. Na sua justificativa está a
necessidade em adaptar a lei ao retrato social de
um país e do mundo em mutação e também em
garantir a equidade tanto dos portugueses emigrados como dos estrangeiros que optaram por
viver em Portugal.
No governo há também quem gostaria que a
nacionalidade portuguesa fosse automática para
quem nasce em território nacional de pais estrangeiros, anulando a condição de que estes tenham
residência legal no país há pelo menos cinco anos.
Ambas as iniciativas contrastam nos critérios em
que se apoiam, sendo que de um lado enfatiza-se
o jus sanguinis enquanto o outro se acentua o jus
soli.
Segundo o gabinete de estatísticas da União
Europeia (UE), o país foi quem mais concedeu estatutos de cidadania a cidadãos do Brasil (44,9%
do total concedido a estes cidadãos na União), seguindo-se os cabo-verdianos (14,4%) e os ucranianos (12,9%). No ano de 2016, em toda Europa,
a maioria dos brasileiros obteve suas nacionalidades através da portuguesa (36,3%), seguindo a
italiana (27%) e a espanhola (15,4%).
E para quem ainda não conseguiu a sua ainda, tem mais novidade. Uma nova lei foi aprovada
recentemente para facilitar ainda mais o acesso
de entrada à Europa. Quem viveu legalmente nos
últimos 15 anos em Portugal, seguidos ou interrompidos, pode também requerer sua cidadania

Lapidando o
espírito
pidações espirituais, devemos, em nossas
procuras, mergulhar no amor, na fé e na
caridade.
É momento de certificarmos se queremos ou
não essa renovação, nos encontramos doentes no passado, temerosos, culpados pela invigilancia, pelo desprezo às oportunidades
a nós oferecidas. Olhemos sem piedade e,
após a identificação desta mazela diante de
nós, devemos dizer: – É tempo de mudança,
devemos agora, depois de perceber um dos
erros que entristece os nossos olhos, conciliar a problemática desta vida.
Somos hoje capazes desta empreitada porque não mais admitimos caminhar com o
sofrimento, nós temos a consciência de que
fomos criados para a felicidade e não a gozamos plenamente.
Que tenhamos a seriedade do exercício diário para mostrar a nós mesmos que somos
capazes e que não nos tornemos – como foi
dito em mensagem do Evangelho – mendigos à procura da fortuna que esbanjamos no
passado.
Que Jesus possa abençoar a cada um de nós
no propósito único de servir no bem, aprimorando em nós o seu amor incondicional.
		
Fiquemos todos em paz...
PALADINO (espírito)
Mensagem Psicofonada por: Paladino
Do Livro: “Por Amor: Eles Voltaram!...”.
De Nosso Grupo Mediúnico: “Mente e
Luz”

Portugal de portas
abertas para o mundo
depois de completar cinco anos de legalização
(interruptos ou corridos). Dentre outras novidades, reduziu-se o tempo à cidadania de seis para
cinco anos. Além disso, os nascidos em território
português, filhos de estrangeiros com residência
em Portugal ao tempo do seu nascimento, há pelo
menos cinco anos, de forma legal ou ilegal, também podem obter a cidadania portuguesa derivada por naturalização e muitas outras mudanças.
Segundo a Lei Orgânica nº 2/2018 – do Diário
da República nº 128/2018 de 5 de julho de 2018,
por assembleia, ficou decidido que o acesso à nacionalidade originária e à naturalização às pessoas nascidas em território português alarga-se,
procedendo-se então pela oitava vez sua alteração à Lei nº 37/1981, de 3 de outubro, que aprova
a Lei da Nacionalidade. Para título de Residência,
altera-se o artigo 15º, 3, em que se diz: “Para os
efeitos de contagem de prazos de residência legal
previstos na presente lei, considera-se a soma de
todos os períodos de residência legal em território nacional, seguidos ou interpolados, desde que
os mesmos tenham decorrido num intervalo máximo de 15 anos”.
Resumindo: entende-se que residem legalmente no território português os indivíduos que
aqui se encontram, com a sua situação regularizada perante as autoridades portuguesas, ao abrigo
de qualquer dos títulos, vistos ou autorizações
previstos no regime de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros e no regime do
direito de asilo.
1 - a lei anterior não prejudica os regimes
especiais de residência legal resultantes de tratados ou convenções de que Portugal seja parte,
designadamente no âmbito da União Europeia e
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
2 - Para os efeitos de contagem de prazos de residência legal previstos na presente lei, considera-se a soma de todos os períodos de residência
legal em território nacional, seguidos ou interpolados, desde que os mesmos tenham decorrido
num intervalo máximo de 15 anos. 3 - Consideram-se igualmente como residindo legalmente no
território português as crianças e jovens filhos de
estrangeiros e acolhidos em instituição pública,
cooperativa, social ou privada com acordo de cooperação com o Estado, na sequência de um processo de promoção e proteção.
Portanto, se você pretende explorar o mundo,
Portugal é a melhor entrada para brasileiros. No
entanto, não se engane: viver em Portugal é bom
para quem chega com dinheiro. Excluindo a violência, a realidade diária é mais severa que a do
Brasil.

CIRCUITOMATOGROSSO

CULTURA EM CIRCUITO PG 7

Rosemar Coenga é
doutor em Teoria Literária e
apaixonado pela literatura de
Monteiro Lobato
cultura@circuitomt.com.br

a

marrando o leitor a sugestões palavra & imagem, João por um fio,
de Roger Mello (Companhia das
Letrinhas, 2005) é um livro como
poucos. A figura esquemática toda
branca que representa o menino se lança a
aventuras que só conhece o devaneio, entre a
vigília e o sonho, brincando com uma colcha
de mil linhas, minuciosos desenhos e vazados
em recorrente transformação mágica Não há
duas páginas em que o tecido se repete.
O olhar do leitor encontra conforto nas
composições da bela colcha que pertence a

João, agora menino no interior de um útero
de renda e se – um beijo na testa ainda beija –
evoca o verso a ternura da boa-noite que fica
depois da despedida de mãe, de um pai, talvez
pescador, que lhe conta histórias, aí onde tudo
é vago... Onde é que se esconde a noite? Dentro ou fora da colcha, abaixo ou acima, muito
acima? Onde paira a lua que pousa crescente
na mão de João?
Entre rosáceas e estrelas de todo o traçado, o olhar de quem lê esbarra, enfeitiçado,
em figuras e fundos em oposição, sobreposições, índices que fogem a uma apreensão única, muito breve ou rápida demais. É preciso
devanear. [Câmara lenta, outra órbita] Onde
se esconde a noite? A colcha de João assume
uma inusitada perspectiva: catedral imersa
num oceano de linhas, como soam sonhos
sombrios La cathédrale engloutie, de Debussy.
Existe mar na cama?
Espiando uma página e outra, tempo depois... No jogo palavra & imagem, lacunas se
completam apenas com novas lacunas – espaços não preenchidos. Desse modo, Roger
Mello nos convida para um mergulho nos sonhos e medos que preenchem a noite do menino João. Texto primoroso e ilustrações belíssimas, inspiradas nas tramas dos bordados
brasileiros.

Por Iracema Borges

Um passeio pela
poética de Roger Mello
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D

epois de anos planejando, realizei
um sonho, conhecer Malta, um país
(ilha) perto da Itália. Fui convidada por uma agência de intercâmbio a fazer uma parceria, Experimento em Cuiabá, então montamos um grupo e
praticamente não gastei nada. Por que estou te
contando isso? Porque a maioria das pessoas
se esconde atrás da justificativa do dinheiro: “é
muito caro”. Sim, não custa barato, mas existem
inúmeras formas de se realizar um sonho e o
primeiro passo é se perguntar: o que realmente
quero? Todas as escolhas têm o seu preço, estão

Seus sonhos te
trazem pra vida
a serviço de algum valor. O que você tem priorizado ultimamente? Valores estão relacionados a
necessidades. Tem a ver com aquela pergunta:
o que quero quando quero? Eu quis mergulhar
em Malta, existe uma estátua de Jesus Cristo submersa aqui, eu quis conhecer. Mas também mergulhar me tira da zona de conforto, me desafia
e me coloca em contato com um mundo que raramente visito e que me enche de curiosidade e
fortes emoções, o fundo do mar. Quais são os seus
sonhos? Separe alguns minutos do seu dia e faça
um lista, conhecer um país(es), falar outro idioma, iniciar uma nova profissão, ter uma casa, um
carro, alguém pra chamar de seu, ter filhos, uma
banheira em casa, sonhos estão ligados a desejos
não realizados. O exercício aqui é olhar pra cada
sonho e se perguntar: o que quero quando quero
conhecer o Japão? Busque as razões pelas quais
este sonho mora em você. Não é um exercício
simples, muitas vezes um sonho não nasce em
nós, ele nasce em alguém que amamos e se torna
nosso pela fidelidade do amor. Com a maturidade temos a oportunidade de olhar pra eles e decidir se queremos mesmo realizar esse sonho ou
se ele pode ser devolvido a quem pertence. Como
já disse Goethe “Seja qual for o seu sonho, comece. Ousadia tem genialidade, poder e magia”. Realizar um sonho nos traz pra vida, principalmente
neste setembro amarelo, precisamos cultivar o
que nos traz vida. Tenha coragem de sonhar, eles
alimentam a vida. Fique bem.
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Achismo: o que é ser do bem?...
A gente vai vivendo e vive pensando. Eu não paro nunca. Muitas vezes gostaria imensamente, mas me é impossível. Vivo de pensar. Vivo
de escrever. Vivo da inteligência que Deus me deu, graças, amém. Já perdi muitas coisas na vida, absolutamente – mas o meu pensar sempre
me sustentou em todos os sentidos. E penso e penso... Eu mesma falo sempre: gente do bem – e hoje amanheci pensando depois de ler tantos
escândalos políticos em MT que essas pessoas não são do bem. Porque ser do bem não é aparecer fazendo caridade, não é doar dinheiro para
causas sociais. Ser do bem é ter um coração leve, é sentir frescor na alma quando se conversa com um estranho. Senti isso outro dia enquanto
caminhava no parque. Um homem me alcançou e veio conversar jogando um papo que eu sou bonita, se eu caminho lá sempre, e que ele "ora"
para arrumar uma boa namorada. Eu vi que era uma pessoa simples e que estava sendo sincera. Muitas, mas muitas vezes eu me engano,
porque meço as pessoas com a minha régua, mas acho que nunca vou mudar. Pediu meu whats para me mandar uma oração e eu dei o número
certo. Vai mudar minha vida em ter feito isso? Claro que não, óbvio que um minuto depois ele já tinha me chamado no whats e tinha mandado a
oração. Vejam que bênção, porque rezar faz bem mesmo pra gente. Acreditar nas pessoas é ser bobo, é verdade, mas é ser do bem e faz um bem
tremendo pra mim. São as pequenas coisas da vida que mostram quem somos, verdadeiramente. Eu penso assim, sigo assim, me desiludo na
maioria das vezes por me enganar com a índole do ser humano. Mas meu coração segue feliz... Sejamos bons, sejamos de verdade. Que assim seja!
Boa semana amigos-leitores. Um beijo!

No final de semana passado, minha filha do coração, filha da
minha grande amiga Aline Nunes formou-se em Publicidade
na ESPM, em SP. Na foto com seu padrasto Paulo Lessa e com
seu papis Junior Brasa. Parabéns, Bi, prepara, que o mundo já é
pequeno pra você. Amo e sou muito fã!

www.anamariabianchini.com.br
instagram: @anamaria_bianchini

Virginiana porreta, mulher sábia e arretada, Flavia
Costa, a Webflavia, fez niver na terça, 28, e os
parabéns foram muitos. Eu desejo muita saúde, muito
mais amor, hiphiphurra!

Como diz o ditado, a união faz a força.
Encontre um amigo que tenha os mesmos
gostos e os mesmos objetivos para se
exercitar. Fica muito mais fácil e muito
mais agradável. Unimed, #cuidadevocê

Mato Grosso está muito bem representado na Secretaria de Meio
Ambiente pelo secretário André Baby, que na semana passada
recebeu um prêmio em Brasília por ter zerado as queimadas
na Gleba Mercedes, em Sinop. Na foto com os parceiros na
empreitada, o representante dos bombeiros cel. Alessandro
Ferreira, com a secretária de Meio Ambiente de Sinop, Luciane
Bertinatto, e a representante do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais da Gleba, Lidia Gomes Congrats, sec.!

Vai ser dia 4 de setembro, terça que vem, a
inauguração no Pantanal Shopping – que eu
adoro. Os empresários Iara e Éder Andrade
trarão coisas lindas para os nossos pequenos
amores. Vai ter docinhos, sucos e mimos para
as crianças. A partir das 18h; vamos?

A academia faz
aniversário neste
sábado, 1º de setembro,
e a gente ganha
presente. Sete anos,
com uma programação
especial e exclusiva para
comemorar essa data.
Aulas especiais, sorteios
e muito mais. A melhor
academia, adoro!

O super top talentoso hair stylist Augusto Costa, que
comanda o Studio A Hair Spa no Shangri-lá, na Rua das
Mangueiras, onde funciona um megacomplexo de beleza,
e sua cliente Laura Oliveira, que ficou ainda mais linda
pelas suas mãos. Gente competente, sou fã! Agende pelo
whatsapp: 9 9214 51 55

Na segunda, 27, foi o 1º
'mêsversário' da Princesa
Bel, neta da minha amiga
Marucia Meyer, e as tias
babonas foram lá corujar
a pequena: Ana Luisa
Felipin, Denise Dalcanale,
Lenyse Dorileo, a vóvis, a
tia babona aqui e Adriane
Pina. Seja bem-vinda, Bel,
já tão amada ...

