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Os indecisos decidirão as eleições:
renovação ou decepção em 2018?

Uma das demandas defendidas
ardorosamente pela sociedade
de hoje é a renovação política.
Mas parece que o falar está a
mil léguas de distância do agir.
Mulheres, negros, indígenas,
LGBT e quilombolas que
poderiam ser alternativa
aos políticos mais do mesmo
enfrentam dificuldades para

MOISÉS FRANZ

conquistar a confiança do
eleitorado.
Na edição desta semana, o
Circuito Mato Grosso mostra
os percalços e os desafios que
os candidatos das chamadas
“minorias políticas”
enfrentam para conquistar
uma chance de serem eleitos
pelos mato-grossenses.
Pgs. 4 e 5

SETEMBRO AMARELO

divulgação

Muitos suicidas dão sinais
de que vão cometer o ato

Pg.5
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CERVEJAS ARTESANAIS

Mercado cresce em MT e
cervejarias já exportam
Pan.1

“Vou abrir a caixapreta do Estado”

DE CUIABÁ À CHINA

O candidato ao governo de Mato Grosso pelo Psol,
Moisés Franz, é o entrevistado desta semana do
Circuito Mato Grosso, na rodada de entrevistas com
todos os postulantes ao cargo máximo do Estado.
Substituto do Procurador Mauro, agora candidato ao
Senado, Franz deixa claro que tem ideias próprias
e fala com sobriedade: “os três grupos que estão se
digladiando representam os mesmos interesses: o
agronegócio e os empresários. Quero governar para
o povo”.

Pg.8

Atletas de kung fu fazem
imersão em arte marcial
Pan.2

CASO LEDUR

Tensão e emoção marcam
depoimento contra tenente
Pan.3

UM GIRO PELO MUNDO
A noite de sábado, 22 de setembro, será afinadamente animada
com o GRUPO CAMERATA na Casa do Parque! Só feras:
Danilo Bareiro (guitarra e voz), Sérgio Cabelo (violino) e
Eduardo Santos (viola de cocho, viola caipira e baglá). Eles
prometem um vasto repertório com MPB, chorinho, sertanejo,
rasqueado, samba e bolero. INFO: INFO: (65) 3365 4789 e
98116 8083. Uma programação cultural incrível você encontra
aqui. Boa leitura!

CC

CIRCUITOMATOGROSSO

OPINIÃO PG 2

CUIABÁ, 20 A 26 DE SETEMBRO DE 2018

editorial

www.circuitomt.com.br

Eleições 2018 = Mais do
Mesmo. zero Renovação

U

ma das demandas defendidas
ardorosamente pela sociedade
atualmente é a renovação
política. Mas parece que o falar
está a mil léguas de distância
do agir. Mulheres, negros, indígenas, LGBT
e quilombolas que poderiam ser alternativa
aos políticos mais do mesmo enfrentam
dificuldades para conquistar a confiança do
eleitorado.
Subvalorizados e alvos constantes de
preconceito, o principal desafio desses
candidatos é conseguir votos para serem
os representantes das minorias no cenário
político estadual ou federal para romper a
barreira da velha política.
Na edição desta semana, o Circuito Mato
Grosso mostra os percalços e os desafios
que os candidatos das chamadas “minorias
políticas” enfrentam para conquistar votos
e conseguir uma chance de serem eleitos na
Assembleia, na Câmara Federal e no Senado.
Acesso aos recursos, tempo de campanha e até
mesmo rejeição por parte do eleitorado que
não prefere pesquisar esses candidatos são
alguns dos desafios que esses concorrentes
enfrentam nas eleições deste ano.
Enquanto nomes tradicionais da política
mato-grossense, velhos conhecidos do
eleitorado e que possuem até processos
judiciais, conseguem se candidatar e são
aprovadas pela população (em segredo,
pois em roda de amigos e redes sociais são
altamente massacrados), as minorias estão
jogadas à própria sorte à espera de um
momento em que os eleitores os vejam como
símbolos de mudança.
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entre aspas
“Infelizmente, se o Pedro Taques tinha uma história, triturou neste mandato. Não
soube aproveitar. Trocou os pés pelas mãos. Esculhambou com toda a reputação
que tinha na época de procurador. Mas infelizmente é assim. Aqui se faz e aqui se
paga. Daqui uns dias ele vai receber o que fez por merecer.” Deputado estadual Zeca
Viana (PDT), que tenta a reeleição, ao criticar o governador Pedro Taques (PSDB) por ter desgastado
sua imagem com seu mandato.

“Nós estamos vendo que [a gestão do Estado] não funcionou com Pedro Taques,
inexperiente, que trouxe toda essa consequência, toda confusão para dentro de
Mato Grosso. O candidato Wellington Fagundes, outro candidato do Senado, eleito
quatro anos atrás para um mandato de oito anos. Então, ele deveria exercer o seu
mandato porque ele também não tem experiência.” Candidato Mauro Mendes (DEM), que
concorre ao governo, ao afirmar que seu concorrente Wellington Fagundes (PR) pode repetir os mesmos
erros que o governador Pedro Taques (PSDB).

“Nosso adversário é o PT. Tem candidato desafiando de antemão a Justiça, dizendo
que dará indulto a um presidente preso, ou seja, ignorando o sistema judicial brasileiro. Isso pode nos remeter a atitudes autoritárias que preocupam todos nós.”
Candidata a vice-presidente de Geraldo Alckmin, Ana Amélia (PP), que disse em coletiva de imprensa
na capital mato-grossense que o Partido dos Trabalhadores é o ‘adversário’ dos tucanos nas eleições.

“Essa decisão do Tribunal Eleitoral não afeta em nada minha candidatura a deputado estadual por Mato Grosso. Muitas vezes coisas acontecem para confundir
a cabeça do meu eleitor. Volto a reafirmar: esta decisão do Tribunal Eleitoral não
afeta em absolutamente nada a minha candidatura.” Apresentador Jajah Neves (SD) ao
afirmar que não está fora do pleito por conta da cassação de seu registro e de seus direitos políticos
por oito anos.

“Existe jurisprudência no STJ (Superior Tribunal de Justiça) dando direito às Assembleias Legislativas a emendas impositivas. O Congresso Nacional fez uma lei,
e isso em nível nacional é impositivo. Houve um equívoco do desembargador em
sua decisão. Nós vamos refazer essa lei agora invocando o artigo constitucional.”
Presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho (DEM), que diz que a decisão do pleno do Tribunal de Justiça, que torna inconstitucional o pagamento de emendas parlamentares impositivas, fere
o princípio de isonomia dos poderes de governo.

“Não é fácil juntar esse tanto de gente (...) tem
quase 3 mil pessoas e (...) hoje é quinta-feira. Aqui
não tem Skol, não tem Itaipava, não tem picanha,
não tem escola de samba. O que tem é confiança
e calor humano.” Candidato Jayme Campos (DEM), que

concorre ao Senado, que decidiu ignorar os cartazes e a
coligação fechada com o ex-vice-governador Carlos Fávaro
(PSD) e pediu que seus eleitores também votem em Nilson
Leitão (PSDB), da coligação do atual governador Pedro Taques (PSDB).

#bombounarede
#MULHERESCONTRABOLSONARO
O fenômeno da semana foi, sem dúvida nenhuma, o aparecimento
de um grupo no Facebook intitulado Mulheres Unidas Contra Bolsonaro que em poucas horas ultrapassou as 400 mil seguidoras e em dois
dias já havia batido os 2,4 milhão até ser hackeado e, num movimento
atípico para padrões da rede de Mark Zuckerberg, retornar às mãos das
antigas administradoras em poucos dias, porém agora com cerca de 5%
do número de seguidores antigos; até o fechamento desta edição, eram
105.605 seguidores. A hashtag #elenão também tomou conta das redes e atingiu os trending topics do Twitter por vários dias na semana e
tornou-se o localizador comum das coisas anti-Bolsonaro na web.

fatos da semana
JUSTIÇA
Rafaela Zanol

VIAGEM PARTICULAR

Projeto que taxa serviços
de transporte via app cai
na Câmara
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“Vou retirar o texto da pauta hoje, para podermos votá-lo
quando houver a regulamentação exigida pelos motoristas.
Mas é preciso esclarecer que a
cobrança não será feita para cada
motorista, será feita sobre os
20% que empresa recolhe para
liberação do registro e a utilização dos serviços pelo aplicativo”,
disse o líder da prefeitura na Câmara, vereador Luís Cláudio (PP).
A direção da Associação dos
Motoristas de Aplicativo em
Mato Grosso participou de reunião com representantes da Secretaria de Mobilidade Urbana
(Semob). O presidente do grupo,
Cléber Cardoso, diz que algumas
medidas exigidas no projeto de
lei enviada, pois inviabiliza a
prática dos serviços com preço
diferencial.

ELEIÇÕES 2018

Ana Amélia diz que o PT é
o adversário dos tucanos
nas eleições

A

direção do PSDB
em Mato Grosso se
alinha à executiva
nacional do partido de focar
combate ao PT na campanha.
Os tucanos tentam demonstrar
despreocupação com os números de Jair Bolsonaro (PSL) que
o colocam até em disputa do
segundo turno em quadros alternativos de candidatos.
A candidata a vice-presidente de Geraldo Alckmin,
Ana Amélia (PP), disse nesta
segunda (17) em coletiva de
imprensa que acredita em subida do tucano nas pesquisas de
intenção de votos das próximas
semanas, indo para o segundo

turno na disputa presidencial.
“Nosso adversário é o PT.
Tem candidato desafiando de
antemão a Justiça, dizendo
que dará induto a um presidente preso, ou seja, ignorando o
sistema judicial brasileiro. Isso
pode nos remeter a atitudes autoritárias que preocupam todos
nós”, disse Ana Amélia.
Ela faz referência ao presidenciável do PT, Fernando Haddad, que disse em entrevista
que, caso eleito, irá dar o induto presidencial ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
preso há mais de 100 dias por
condenação na Operação Lava
Jato do caso tríplex.

afastar do local do sinistro para
fugir à responsabilidade e dirigir embriagada. A ré será levada ao Tribunal do Júri.
No dia 14 de abril de 2018,
Leticia conduzia veículo com
“capacidade psicomotora alterada em razão da influência
de álcool” quando atropelou o
verdureiro. Ela estaria acima
do limite de velocidade permitido n avenida. O atropelamento teria ocorrido por volta
das 19h35 em frente à agência
do Banco Itaú do bairro Cidade
Verde, na Avenida Miguel Sutil.
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A

médica Leticia Bortolini acabou de se
tornar ré pela morte
do verdureiro Francisco Lucio
Maia. O senhor de 48 anos foi
atropelado por ela em uma das
vias da Avenida Miguel Sutil no
dia 14 de abril. O juiz Flávio Miraglia foi quem aceitou o recebimento da denúncia na tarde
da quarta (19).
Leticia foi formalmente denunciada pelo Ministério Público Estadual no dia 10. A médica
responde pelos crimes de homicídio, omissão de socorro, se
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O

projeto de lei que taxa
os serviços de transporte via aplicativo foi
retirado novamente da pauta na
Câmara de Cuiabá. Os motoristas
particulares cobram que o texto
seja aprovado já com a regulamentação anexa e não somente
com a previsão de cobrança de
impostos como entrou em pauta,
vindo da prefeitura.
O texto já tinha sido retirado de pauta na semana passada,
quando foi apresentado pela primeira vez, por desacordo entre
vereadores sobre medidas previstas na proposta do Executivo.
A proposta atual traz a taxação
de 2% para o serviço e cobranças
paralelas de registro de outorga,
taxa sobre o quilômetro rodado e
a cobrança de R$ 187 para a liberação do alvará.

Juiz aceita denúncia e
médica se torna ré por
atropelar verdureiro
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PÉROLAS
MAIS DO MESMO...
Tem assessor de imprensa – que é funcionário público
municipal – constrangido em ligar para outras assessorias
de empresas locais pedindo dados das mesmas para que
determinado candidato apoiado por sua chefia pública
possa dissertar sobre ela em reunião política. Indagado
sobre o fato de estar trabalhando em horário comercial
para a campanha eleitoral, o moço calou (certamente
corou); e disse “pois é... preciso devolver a informação
solicitada...”. Depois de péssimo, é tétrico que fala, né?
SEM CONSENSO
A divisão no diretório do PT está se alargando cada dia
mais: de um lado os apoiadores de Edna Sampaio e de
outro aqueles mais próximos do presidente do grupo,
Valdir Barranco. A briga subiu à temperatura de alguns
filiados declararem que um bom número de candidaturas
petistas é de laranjas com apadrinhamento político. A
tendência é que o diretório passe por reconfiguração com
o fim das eleições.
CADA UM POR SI
A aliança para campanha entre partidos não está valendo
mais nada. A recente declaração de apoio mútuo entre
Jayme Campos (DEM) e Nilson Leitão (PSDB) é só mais
um caso do que está comum no interior de Mato Grosso.
Prefeitos e outros líderes políticos estão pedindo voto para
os candidatos mais próximos, sem se importarem com o
nome da legenda. É cada candidato por seu próprio nome
sem tempo para ressentimento.
TRE EM XEQUE
Um candidato estadual indignado com a divisão do fundo
partidário, que só beneficiou “antigos caciques eleitorais”,
desabafou para esta colunista que a sua última esperança
é a Justiça Eleitoral mostrar-se de fato eficaz. Isso porque
tem percebido no corpo a corpo da campanha eleitoral
uma grande enxurrada de dinheiro e muita compra de votos pelas ruas de Mato Grosso. Segundo o candidato, caso
certos nomes que provavelmente serão eleitos mediante
o pagamento por votos não sejam cassados em menos de
quatro meses, é sinal que de fato o país fracassou em seu
processo democrático.

O VOTO VALE UM LITRO
Quanto vale o seu voto? Para muitos a chance de escolher os
seus governantes é uma forma de mudança e transformação.
Infelizmente para outra maioria que ainda não compreendeu o
estrago que os corruptos fazem na máquina pública, o processo
eleitoral é apenas uma chance de ganhar alguns litros de combustível gratuitos. Segundo os que acompanham a campanha
nas ruas de forma mais intensa, uma maneira de medir a compra
de votos em Mato Grosso é a contagem de adesivos nos carros,
o que corresponde quase que diretamente aos candidatos que
mais estão comprando votos e dando agrados em troca de novos
eleitores. Fica a dica, Justiça Eleitoral!
A VELHA POLÍTICA REINA
uem esperava alguma renovação política em 2018 poderá se
decepcionar. Um dos grandes sinais da pouca surpresa nas
urnas é o dos adesivos dos carros que tomaram as ruas de
Cuiabá. Está cada vez mais comum ver carros com as caras
de deputados que há menos de um mês estavam encarcerados
por corrupção, outros que acumulam processos por corrupção e
filhos de outros que até foram filmados acusados de receberem
supostas propinas. Todos devidamente muito bem colocados
entre os primeiros nomes nas pesquisas eleitorais. Renovação?
Resta esperar que os mais de 60% de eleitores indecisos decidam de fato saírem de casa e contraporem o voto dos que já
declaradamente estão se comprometendo com a velha política
do cada um por si...

Sobe
Atividade econômica cresce 0,57% em julho.
434 mil temporários devem ser contratados até o fim do
ano.
Número de inadimplentes no país recua em agosto para
61,5 milhões, aponta Serasa.

CARTA CONVITE
SES DIVULGA RESULTADO
DA TOMADA DE PREÇOS Nº
003/2018/SES-MT

A Secretaria de Estado
de Saúde do Estado de Mato
Grosso (SES), processo administrativo n° 646824/2017,
torna público para conhecimento dos interessados que
a licitação Tomada de Preços
nº 003/2018/SES-MT, para
a contratação de empresa
de engenharia para reforma
e adequação da estrutura
física do Escritório Regional de Peixoto de Azevedo/
MT, teve como vencedora a
empresa Capri Construtora
Ltda-EPP, inscrita no CNPJ
n° 09.153.807/0001-39, no
valor total de R$ 140.695,90
(cento e quarenta mil e seiscentos e noventa e cinco reais
e noventa centavos). Termo
de adjudicação e homologação - A licitação encontra-se
regularmente instruída e
desenvolvida, estando ainda
presentes os interesses da
administração na contratação
do referido objeto da licitação, razão pela qual adjudico
e homologo o resultado do
processo licitatório, declarando a empresa arrolada
vencedora do Certame.
SES SUSPENDE COMPRA DE
CÂMARA MORTUÁRIA

Aviso de suspensão de

licitação do Pregão Eletrônico nº 069/2018/SES-MT.
Processo nº 309974/2018.
A Secretaria de Estado de
Saúde do Estado de Mato
Grosso torna público que a
licitação em epígrafe, cujo objeto consiste na aquisição de
material permanente (câmara
mortuária, carro pantográfico
para elevação de corpos,
mesa para necropsia e foco
cirúrgico), para atender a
unidade desconcentrada da
Coordenadoria de Vigilância
Epidemiológica a Gerência
do Serviço de Verificação de
Óbitos, cuja data de abertura
está agendada para ocorrer
no dia 18/09/2018 às 09h30
(horário local), será suspensa
para análise das impugnações
e pedidos de esclarecimentos.
Nova data será agendada
posteriormente. Contato: (65)
3613-5410 - Coordenadoria
de Aquisições. Cuiabá-MT, 18
de setembro de 2018. Kelly
Fernanda Gonçalves, Pregoeira Oficial. Original assinado
nos autos.
SECID DIVULGA HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO

(Termo de Homologação Pregão Eletrônico Nº
006/2018/Secid). Processo Administrativo nº
262943/2018 - SIAG nº
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CHAPÉU QUASE BARRA
CANDIDATURA

Q

uase que a candidatura do deputado estadual Ondanir
“Nininho” Bortolini (PSD), que tenta voltar à Assembleia
Legislativa, tem sua candidatura barrada por causa de um
chapéu. A Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral
informou a irregularidade na fotografia apresentada pelo
candidato. O acessório é proibido, pois prejudica a correta
identificação do concorrente. Mas Nininho se livrou do sufoco. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo deferimento,
pois o adorno “não impede que seu rosto seja visualizado e
também não o descaracteriza”. O juiz eleitoral Ricardo Gomes de Almeida seguiu o argumento da entidade e deferiu
o registro de Nininho – com o chapéu.

DESCE
Volume de serviços recua 2,2% de junho para julho, aponta
IBGE.
Intenção de investimentos da indústria recua 3,1 pontos no
trimestre.
Tesouro pagou em agosto R$ 328,13 milhões em dívidas de
estados.

as mais comentadas
0262943 - A Secretaria de
Estado das Cidades do Estado
de Mato Grosso (Secid-MT),
no uso de suas atribuições e
com fulcro no artigo 51, do
Decreto Estadual 840/2017,
c/c inciso VI do art. 43 da
Lei 8.666/93, fracassa o
Lote 02 e homologa o Lote
01 referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2018 - Processo nº 262943/2018 para
a contratação de empresa
especializada na prestação
de serviço de locação de
containers e banheiros químicos para atender a demanda
da Secretaria de Estado das
Cidades. Cuiabá-MT, 18 de
setembro de 2018. Juliana
Fiusa Ferrari - Secretária de
Estado das Cidades – Interina.
*Original assinado.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018/SEAF/MT

A Pregoeira Oficial da
SEAF-MT, nomeada através da Portaria Conjunta nº
16/2017/SEAF/EMPAER-MT,
publicada no D.O.E nº 27028,
em 25/05/2017, TORNA PÚBLICA a abertura do Pregão
Eletrônico SRP 003/2018/
SEAF/MT. Objeto: Aquisição
de sete patrulhas agrícolas,
composta de tratores com potência de 75 cv, carretas agrícolas com capacidade de seis
toneladas, enxadas rotativas,
grades aradoras de 16 discos
e ensiladeiras (colhedora de
forragens) lançamento e envio
da(s) proposta(s) e dos documentos de habilitação no Siag:
entre os dias 19/09/2018 a
01/10/2018, período integral.

13/09/2018 - Ensino médio de MT fica entre piores no ranking do país
Edejarde Correa: Descobriram o Brasil!
Leninha Galvão: Sala de aula foi feita para estudar,
mas pouquíssimos que estão lá fazem isso, a maior
parte fica o tempo todo no celular e os professores
não podem falar nada. E, pior ainda, não podem
reprová-los.
Cleonice Maciel: Concordo plenamente.
13/09/2018 - Homem esfaqueia esposa e amiga e
em seguida se mata cortando o pescoço
Iracema Dias; Meu Deus!
Adriana Toledo de Arruda: É o fim do mundo o
que está acontecendo, tantas coisas, meu Deus! A
gente tem que se apegar mais com Deus. Só ele pra
salvar.
Greissiely Cristina Silva Costa: Misericórdia.
Josiane Dias: Quem conhece a madame que a
compre...
Pedro Mendes: Descontrole emocional gera esse
tipo de coisa.
Thiago Muniz Diogo Lopes: Imagina um cidadão de
bem e de repente acontece isso? Agora imagina se
ele estivesse com uma arma, tendo porte ou não,
ele iria usar a faca?
Helio Pereira: Se tivesse armado! A legalização
do armamento não dá o direito de todos ter. Hoje
em qualquer esquina você pode comprar uma arma
irregular. Isso sim é perigoso! O direito do registro
de arma inibe o cidadão até de efetuar disparos!
14/09/2018 - Jayme Campos declara apoio a
Nilson Leitão e deixa Fávaro a ver navios
Cleiton Fagundes: Tudo farinha do mesmo saco.
Vagabundos que ficam só mamando do dinheiro
público.
Guilherme Bueno: Esse é outro maldito, safado,
lixo, imoral. Quem vota nesse cara é tão lixo quanto
ele!
Fabio Almeida: Só traidor.
Meire Silva Leite: Não acredito que Jaime Campos
vai apoiar esse homem que votou a favor da reforma
trabalhista prejudicando os trabalhadores.
Suyli Nascimento: Será que tudo isso é verdade?
Primeiro expulsam a juíza, agora afastam o Fávaro
do barco. Vôte!!!
Evania Claudia Maia: Por isso voto no Taques, Deus
me livre dessa corja no poder.

Curta a Fanpage e acompanhe as principais
notícias do Circuito Mato Grosso.
facebook.com/CircuitoMatoGrosso/
DENUNCIE:
65 98115-9312
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Indecisos podem surpreender ou ignorar
Antes otimistas representantes das minorias encaram as urnas
Por Allan Pereira, Juliana Arini,
Reinaldo Fernandes e Rodivaldo Ribeiro

U

ma das eleições mais esperadas desde que o Brasil retomou
o seu processo democrático
em 1990 pode não trazer tantas
surpresas nas urnas. Mulheres, negros, indígenas, LGBT e
quilombolas que poderiam ser alternativa aos
políticos mais do mesmo enfrentam dificuldades para conquistar a confiança do eleitorado.
Subvalorizados e alvos constantes de preconceito, o principal desafio desses candidatos
é conseguir votos para serem os representantes
das minorias no cenário político estadual ou
federal, de modo a romper a barreira da velha
política que faz de Mato Grosso um dos estados mais desiguais do país.
Enquanto nomes tradicionais da política
mato-grossense, velhos conhecidos do eleitorado e que possuem até processos judiciais,
conseguem se candidatar e são aprovados
pela população (em segredo, pois em roda de
amigos e redes sociais são altamente massacrados), as minorias estão jogadas à própria
sorte à espera de um momento de serem reconhecidos pelo eleitorado como símbolos de
mudança.
Um dos exemplos desses obstáculos são
os candidatos indígenas. Apesar de o Estado
abrigar o Parque Nacional Indígena do Xingu, com mais de 25 etnias distintas, e de ter
diversos Territórios Indígenas, não há sequer
um representante destes povos na Assembleia
Legislativa.
O país tem aproximadamente 900 mil índios, segundo o Censo de 2010 do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Dos 28.977 candidatos, apenas 133 eram indígenas. Desta centena, somente 109 tiveram
o registro aceito e mais nove ainda aguardam
julgamento.
Assim como em Mato Grosso, os candidatos indígenas somam somente pouco menos de
1% dos concorrentes.
No início de campanha eleitoral, o Estado
tinha então três candidatos. Mas um desistiu,
outro foi impedido e somente um foi aceito.
Comecemos pelo desistente. Seu nome é Matudjo Metuktire. Ele vem da etnia Kayapó e
concorria a deputado estadual pelo Psol (Partido Socialismo e Liberdade). Contudo, ele

desistiu de concorrer ao cargo. Segundo o
Diretório do Psol em Mato Grosso, Matudjo
desistiu de se candidatar por motivos pessoais
e familiares.
Era a segunda vez que Matudjo se candidatava ao cargo de deputado estadual – e é a
terceira numa eleição. Em 2012, ele foi eleito vereador em São José do Xingu (a 951 km
a nordeste de Cuiabá) pelo Partido Socialista
Brasileiro (PSB). E em 2014, ele migrou para
o Pros e agora está no Psol.
Em seguida, temos o impugnado. Gregório
Marinatse Abhoodi concorria a uma cadeira
na Câmara de Deputados pelo Partido Verde
(PV). No entanto, ele não conseguiu reunir os
documentos para registro de candidatura.
Segundo o processo de registro, Gregório
não teria apresentado o seu RG, comprovante
de escolaridade e a ata com seu nome escolhido em convenção partidária. A Justiça Eleitoral deu até três dias para ele apresentar os
documentos sob a pena de indeferimento.
O último candidato indígena também concorre a deputado federal. Foi o único candidato
que teve o registro aceito pela Justiça Eleitoral. Da etnia Terena, seu nome é Milton Jorge
Turi Rondon, mas seu nome de urna é Cacique
Rondon, que também sai pelo Psol.

Cacique Rondon disse que sua candidatura
é em defesa dos direitos dos povos indígenas.
“Não vou ceder e não vou recuar de tantas dificuldades porque estamos com o pé no chão e
em busca do apoio de toda a sociedade indígena do Estado de Mato Grosso”, comentou.
Cacique Rondon acredita também que um
dos motivos que pode ter levado o seu colega

O machismO e a desvalOrizaçãO das mulheres nas urnas

A

participação de mulheres na política brasileira continua pouca
expressiva. A Lei de Cotas de
30% de participação delas em
candidaturas não surtiu o efeito desejado
e a criação do Fundo Especial Eleitoral,
valendo a partir de 2018, cujo controle do
dinheiro caiu na mão de caciques partidários, tende a erguer mais uma barreira. O
círculo reduzido e o machismo são tidos
como os principais estorvos para o acesso
feminino à política.
Janaina Riva (MDB) está encerrando
seu primeiro mandato. Foi eleita deputada estadual em 2014 e desde então diz
ter passado por situações frequentes de
ataques em que seu gênero é ressaltado
como fator ou de fraqueza ou de escopo de
vitimização. A ocasião mais recente ocorreu no começo deste mês em debate no
plenário com o deputado Max Russi (PSB).
“Já passei por várias situações de
constrangimento. Ouvi do ex-chefe da
Casa Civil, Paulo Taques, que eu usava a
tribuna como penteadeira, a ex-secretária
Adriana Vandoni disse que eu cacarejava.
São sinais do machismo que existe e se
revela em algum momento, principalmente
quando é preciso contrapor ideias”.
A professora e militante Edna Sampaio
atribui uma recente retaliação de perda de
espaço na propaganda eleitoral gratuita à
desvalorização da candidatura da mulher.
Candidata pelo PT a deputada federal, ela
perdeu espaço em TV e rádio por se negar
a pedir voto ao candidato ao governo para
Wellington Fagundes (PR), que encabeça
uma chapa com dez partidos. Antes disso,
ela teve sua candidatura barrada dentro do
diretório petista. Ela concorre nas eleições
por força de decisão da executiva nacional.
“Minha participação da propaganda foi
barrada por desvalorização da mulher na
política. É um claro recado de que a minha
candidatura, de uma líder partidária, é
menos importante para os diretores do
partido”.
Ele enxerga barreira da estrutura

partidária comandada por homens como
dificuldade a ser superada. Edna Sampaio
afirma que o conchavo realizado por grupos
intrapartidários exclui a mulher e outras
minorias. E a distribuição dinheiro vinda
dos fundos partidário e eleitoral tem sido
usada para manter o formato atual dos
grupos políticos.
“O dinheiro que eu recebi não dá nem
para viabilizar uma campanha de vereador,
imagina para trabalhar o Estado todo. Se não
fosse a internet, ninguém saberia da minha
candidatura. É por ela que estou chegando
a outras pessoas em outros lugares”.
Diany Dias, que tenta ocupar uma cadeira
na Assembleia Legislativa a partir de 2019,
foi filiada ao PSB por 11 anos e saiu do
partido em 2018 por decisão de coligação
com candidatos indesejados. Ela concorre a
deputada estadual pelo Pros e diz ter o espaço necessário para articular sua campanha.
“O partido nos dá todo apoio que precisamos, fomos recebidos de braços abertos pela
líder das mulheres no partido. Não tenho dificuldade para articular minha candidatura”.
Durante o tempo em que ficou filiada
ao PSB ela diz que não se apresentou como
pretendente a cargos públicos eletivos, mas
sua avaliação sobre o espaço da mulher não
é das melhores. “Eu participei e senti que a
política é mais distante da mulher no PSB.
Mesmo assim, não senti nenhuma resistência
da direção quanto às mulheres. Mas no Pros
o acolhimento é diferente”.

a ter desistido é o custo de se fazer campanha.
“Não tiveram uma força para decolar sua candidatura”, disse.
Caso seja eleito, o candidato também imagina dificuldades para defender os interesses
dos indígenas. “Não vai ser fácil. Não vai ser
realmente tranquilo”, enfatizou. Cacique Rondon pontuou que vai ser uma guerra dentro do
Congresso Nacional.
“Mas vamos à luta. Levantamos a nossa
bandeira para defender nosso povo”, destacou.
Procurado pela redação do Circuito Mato
Grosso, o Ministério Público Eleitoral informou que não existe legislação ou programa
para incentivo de candidaturas indígenas,
como existe para as mulheres. Por lei, os partidos e coligações devem ter até 30% das candidaturas preenchidas por candidatos do sexo
feminino.
A redação também procurou a Fundação
Nacional do Índio (Funai) para dar um posicionamento. Contudo, até o fechamento desta
reportagem não obtivemos retorno.
Juntos, os três indígenas acima representavam 0,56% de todos os 545 candidatos matogrossenses nestas eleições. Os indígenas que
desejam maior representatividade devem es-

afrOdescendência
e a baixa
representatividade

A

comunidade negra é representada por somente 30 candidatos a deputado estadual,
entre homens e mulheres, num
universo de 336 candidatos.
A vasta maioria pertence a partidos ou
coligações de esquerda, notadamente PT,
PCdoB, PPS, Psol e PTB. Este último, aliás,
o que mais tem, proporcionalmente, candidatos negros, já que quatro de seus nove
candidatos ao cargo são negros.
E é do PTB também o talvez mais emblemático caso relacionado à causa negra,
pois a candidata Joyce Lombardi precisou
entrar com ação judicial para poder se
apresentar na foto da urna eletrônica
com suas indumentárias relativas à sua
religião, de matriz africana, a umbanda.
“Pediram para que eu trocasse a foto
e não aparecer com as indumentárias, especialmente o turbante, mas me recusei,
pois o uso do turbante, além de sentido
religioso, tem também uso político, de representatividade. É só mais uma das muitas tentativas de discriminação da política
institucional, pois em audiências públicas
costumam cortar nosso microfone, nos
tirando literalmente a voz”, conta Joyce.
O Ministério Público Eleitoral recomendou e o TRE, enfim, permitiu que ela se
registrasse, mas sem se identificar como
“sacerdote ou membro de ordem ou seita
religiosa” para justificar as roupas, colares
e o turbante.

perar os próximos pleitos.
Com mais representantes deferidos pela Justiça Eleitoral, os candidatos que levantam a bandeira LGBT enfrentam outras dificuldades. Ao todo
cerca de cinco pessoas pretendem defender os direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais ou transgêneros no Legislativo estadual e
federal em nome dos eleitores mato-grossenses.
São eles: Solange Ramos, do Partido Verde
(PV), Vinicius Brasilino, do Partido Comunista do
Brasil (PCdoB), Maurício Gomes e Icaro Reveles,
do Partido Socialista Brasileiro (PSB) e Madona
Ramos, do Partido Popular Socialista (PPS).
O primeiro obstáculo desses candidatos é árdua batalha contra a intolerância e a violência desferida contra o público LGBT. Ao propor a criação de uma casa de inclusão social e acolhimento,
que ajudasse principalmente “crianças” vítimas
do abandono, da violência sexual e doméstica, a
produtora de eventos e candidata a deputada estadual Madona foi surpreendida por uma onda de
violência em suas redes sociais.
A Casa Colorida tornou-se alvo de apoiadores
de candidatos tradicionais e outros perseguidores
do movimento. Xingamentos como “casa foice”,
“toma vergonha”, palavras de baixo calão, sugestões de agressões sexuais e até ameaças seguiram Madona em suas redes sociais ao longo da
semana.
“Apenas apresentei um projeto propondo que
o Estado institua a Casa Colorida, uma unidade
pública para receber quem não tem o apoio da

cOm slOgan ‘ele nãO’, mulhe

O

índice de rejeição do candidato Jair
Bolsonaro, que já ultrapassa 50%,
deve aumentar após movimento das
mulheres brasileiras marcado para o
dia 29 de setembro. Com mais de 2,5 milhões
de participantes no Brasil, a comunidade
virtual Mulheres contra Bolsonaro surgiu no
Facebook e em poucos dias ganhou manchete
internacional. O ato que conta com os slogans
‘ele não’ ou ‘ele nunca’ se fortaleceu tanto
nas redes sociais que promete tomar ruas e
avenidas das principais cidades no dia 29 de
setembro contra a candidatura do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL-RJ).
O protesto reunirá mulheres de diferentes
idades, classes sociais e níveis de escolaridade
em prol de uma mesma ideia: respeito. Em
Cuiabá, o ato está sendo organizado nas redes
sociais por quatro mulheres do Coletivo matogrossense unidas (Suellen, Josiane, Tafnys e
Valéria) e já soma mais 900 pessoas interessadas em participar. O encontro ocorrerá no
sábado (29), às 16h, no monumento Ulysses
Guimarães, em frente ao Pantanal Shopping.
“Esse ato está acima de qualquer ideologia
partidária com o único objetivo de mostrar que
as mulheres de Cuiabá não apoiam fascistas.
Estamos fazendo tudo dentro da lei para garantir a segurança de todos os participantes,
a proposta é que seja pacífico. Não vamos
aceitar extremistas querendo levantar bandeiras usando esse grupo”, explica a estudante
universitária Valéria Badocco, de 33 anos.
As orientações para participar incluem a
utilização de camiseta lilás com #eleNAO ou
camiseta branca, mas sem ideologia política
ou partidária. O movimento conta com o apoio
e as sugestões das mulheres que estão no
grupo do Whatsapp (no momento são mais de
240 mulheres). Os homens que compartilham
dos mesmos ideais também podem se juntar
ao evento que estará em sintonia com o ato
nacional.
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X RENOVAÇÃO

r chance de mudança na política de MT
com temor de que velha política vença promessas de renovação

família e precisa de um tempo para se estabilizar emocional ou financeiramente, ofertando não
apenas abrigo, mas atendimento especializado,
encaminhamento para qualificação, dando a essas
pessoas a oportunidade de inserção no mercado
de trabalho. É um ódio que me assustou.”, afirmou Madona.

A candidata registrou um Boletim de Ocorrência denunciando o crime cibernético praticando
contra si. Apesar da violência, Madona afirma
que não perdeu a esperança de que a população
perceba a necessidade de renovação nas urnas,
mas alerta também para as “antigas práticas políticas” ainda em curso, como a compra de votos.
“Quem tem mais adesivo de carro é quem vai ganhar. O termômetro são os adesivos”, diz.
O excesso de expectativa com a transformação

Vinicius Brasilino, o desemprego acaba
sendo um obstáculo para a renovação. “Em
Mato Grosso, são 180 mil jovens nessa faixa etária, desempregados. A principal razão é
a crise mesmo. Todo mundo fazendo bico e
trabalhando de forma informal. O que virou a
eleição? Um grande negócio para as pessoas
terem uma forma de ter recurso por 45 dias”,
diz o candidato.
Esse processo de barganha eleitoral dificulta os candidatos que tentam uma nova política,
principalmente os que defendem bandeiras em
prol de minorias, educação e inclusão. “Muita
gente me pede emprego. E eu não tenho isso a
oferecer. Eu, candidato, não posso oferecer emprego. E nós estamos em um sistema político
que desde ‘o avô’ de certos líderes de pesquisa
do ‘paletozinho’, essa é a moeda que garante
o status quo. Mas eu não posso mudar minha
forma de pensar e atuar. Passa a eleição e eu
vou continuar na defesa dos meus ideais”, diz.
Vinicius ainda sustenta esperança de mudança e afirma que a sua principal bandeira em
prol da renovação política é a educação. “Eu
estou fazendo uma campanha sem dinheiro.
Porque estamos fazendo uma coisa sobre a essência e não sobre a aparência. Depois de 130
anos de abolição da escravidão, nós jovens
negros temos pressa. E se não lutarmos pela
educação, teremos as mãos sujas do sangue
dos jovens negros que morrem todos os dias,
vítimas da violência, desigualdade e falta de
oportunidades”.

eres prOmOvem atO cOntra candidatO intOlerante
Mônica Aragona, de 44 anos, é professora na Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT), mãe do Rafael, de 8 anos,
e vai participar do ato que considera histórico e retrata a mudança de uma lógica
machista altamente arraigada de ver a
outra mulher como ‘vagabunda’, para
enxergá-la como guerreira e com isso
buscar união. Mesmo que o candidato
não venha a ganhar, ela avalia o momento político como delicado e sombrio,
com risco do retorno da ditadura militar.
“A união das mulheres é o reflexo de
anos de empoderamento feminino, que
somada às outras minorias, LGBT+, movimento negro, quilombola e indígena,
já não será mais minoria e sim maioria
contra o levante da extrema direita que
quer acabar com os direitos sociais trazidos pela Constituição de 1988. O ‘coiso’
é a personificação de toda a intolerância
e autoritarismo que estão no bojo de um
golpe orquestrado ainda no governo da
esquerda”.
Mesmo sob o risco de retaliações,
a advogada Miriele Garcia Ribeiro, de
35 anos, moradora de São José dos
Quatro Marcos, região de Cáceres (200
km a noroeste da capital), onde há um
grande número de eleitores apaixonados
do Bolsonaro, se posicionou nas redes
sociais convocando todas as mulheres a
participar do movimento nacional.
“Venho acompanhando o candidato há muito tempo e percebo que ele
não está preparado minimamente para
representar o Brasil, porque tem um
discurso simplista, que exclui pessoas, subjuga mulheres, desvalorizas as
populações mais pobres, como se não
merecessem ser brasileiros. Ao invés de
integrar o país e discutir de forma séria
a solução de conflitos, ele desagrega e

gera violência”.
Miriele acrescenta que as análises mostram que o candidato começou a crescer nas
pesquisas ao dar voz a um grupo seleto composto em sua maioria por homens brancos e
relativamente bem posicionados socialmente.
Pessoas que são contra as políticas sociais,
trabalhistas e inclusivas, como cotas em
universidades e concursos, programa Bolsa
Família e até a Lei Maria da Penha. “Mais de
50% da população brasileira é de mulheres,
então, nós não servimos?”.
Filho de uma mulher que criou sozinha os
dois filhos, foi presa e torturada na ditadura
militar, Julio Resende, de 36 anos, professor
de turismo no Instituto Federal de Mato
Grosso (IFMT) e doutorando da Universidade
da Coruña (Espanha), representa o oposto do
que pregou o discurso do general Hamilton
Mourão, vice do Bolsonaro, que nesta semana
apontou as famílias chefiadas por mulheres
como “fábrica de elementos desajustados”.
“Elas são incrivelmente fortes, sensacionalmente competentes e maravilhosamente
sensíveis. Por isso estou com elas contra o
Candidato Raivoso. Sabe por que o nome da
mãe vem primeiro na carteira de identidade?
São elas o arrimo de boa parte das famílias
brasileiras, estendo a minha admiração à
minha mãe Eloisa Resende e esposa Jocimary
Brandão a todas”.
O ato das mulheres brasileiras contra o
candidato do PSL ocorrerá simultaneamente
em 43 pontos do Brasil e exterior, sendo oito
em São Paulo, três no Rio de Janeiro, seis em
Minas Gerais, seis em estados do Nordeste,
quatro em estados do norte, um no Distrito
Federal, sete em estados da região Sul, dois
em Mato Grosso (Cuiabá e Cáceres), um no
Mato Grosso do Sul e ainda cinco no exterior,
sendo um na Alemanha, um em Portugal,
um no Reino unido (em Londres) e dois na
Austrália.

Quase sem minOrias nO cOngressO naciOnal

H

á somente dois (num total de 11
candidatos) afrodescendentes
postulantes ao Senado: o Procurador Mauro (Psol), considerado
por muitos um dos favoritos, e o servidor
público aposentado Aladir Leite Albuquerque (PPL). Para deputado federal, há um
total de 10 candidatos, com uma distribuição mais homogênea entre partidos de
esquerda, centro e direita.
Esses números constam da página do
Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e são
baseados em como os próprios candidatos
se identificam como pardos ou negros.
Entre estes, destaca-se a professora Edna
Sampaio (PT), que pretendia candidatarse ao governo do Estado, mas foi barrada
durante as convenções do seu partido e
só conseguiu emplacar o próprio nome
a deputada federal por imposição da
direção nacional. “Foi com muita luta,
mas eu estou acostumada ao embate por
ser mulher, negra, trabalhadora. Sei que
posso representar bem Mato Grosso lá em
Brasília”, disse.
Como ela, com ligação ao discurso
trabalhista, há gente bastante fora da
norma política habitual brasileira, como
Kota Cortez (PT), 46 anos, e o presidente
do Sintep, Henrique Lopes, 49 anos. Ambos
usam discurso forte de representatividade
negra e trabalhadora, mas são minoria
mesmo em seu partido: são só dois entre
seis candidatos a uma
vaga na Assembleia
Legislativa. Todos os
demais são brancos.
Essa democratização de desigualdade
perpassa, aliás, todos
os partidos e chega à
direita do deputado
federal e candidato à
Presidência da República Jair Bolsonaro.
Dos 35 candidatos à
Assembleia Legislativa pelo partido, 11 se
identificam como pardos ou pretos. O número
é maior que o do partido antagonista, mas é

proporcionalmente menor.
No centro é onde talvez esteja a menor
concentração. No partido do atual governador, o PSDB, somente cinco entre 28 candidatos a deputado estadual se classificam
como pretos ou pardos.
O PPS traz seis de seus 19 candidatos
classificados como pretos ou pardos. Porém
é o partido em que a identificação parece
mais ser baseada em como a pessoa se
enxerga – ou coloca para atingir a cota dos
partidos – do que propriamente apresentar
as citadas características negras. Para se ter
uma ideia, o ex-secretário de Agricultura
Familiar Suelme Evangelista Fernandes
é apresentado como pardo na página do
Tribunal Regional Eleitoral (TRE).
O percentual de candidatos negros cresceu nas eleições de 2018 em relação ao
último pleito presidencial, em 2014, mas
segue abaixo da proporção encontrada na
população brasileira, apontam dados do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Mesmo com esse breve aumento, as proporções das eleições deste ano continuam
não refletindo a realidade do país, já que a
maioria dos brasileiros se enquadra como
negro – 47,1% pardos e 8,8% pretos, totalizando 55,9% —, e não como branco, como
acontece entre os candidatos. Os dados
são do segundo trimestre de 2018 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua.

ISA - INSTITUTO SOCIO AMBIENTAL

foi outro problema, como aponta a candidata.
“Entrou tanto candidato acreditando que teria
renovação que a coisa se perdeu. Dá até dó.
Mas ainda há chance de mudança. Estou indo
em bairros e só estou vendo indeciso. Esses
não vão cair na lábia dos que estão comprando
votos e são esses que podem repartir as chances com os novos nomes”, diz.
Para o candidato a deputado federal
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A VELHA POLÍTICA VENCEU

Deputados investigados são os favoritos
Dez candidatos podem conseguir voltar ao cargo, segundo pesquisas recentes de intenção de votos; metade deles é investigada
por corrupção e outros crimes
Por Allan Pereira
Reprodução

P

elo menos seis deputados estaduais investigados pelo Ministério Público podem voltar para a
Assembleia Legislativa de Mato
Grosso (ALMT). E pior, mesmo
com as denúncias de corrupção e
uma prisão recente, eles estão entre os 20 primeiros candidatos com mais intenções de votos no estado, segundo a pesquisa mais recente
realizada pelo Instituto Mark e divulgada na
imprensa nesta semana.
Tudo indica que dos atuais 24 deputados 20
irão para a reeleição. Antes o número era 19.
Mas Mauro Savi saiu candidato, após passar
pouco mais de três meses presos por conta das
investigações da Operação Bereré.
A maioria destes 20 candidatos já teve suas
inscrições aceitas pela Justiça Eleitoral. Até o
fechamento desta reportagem, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TER-MT)
ainda não havia julgado os registros de Romoaldo Junior e Gilmar Fabris.
A pesquisa não garante que os primeiros
colocados serão os eleitos em outubro. Mas, se
considerarmos os 24 nomes, 10 conseguiriam a
reeleição. Destes, cinco são investigados, entre
eles Wagner Ramos (PSD), Eduardo Botelho
(DEM), Guilherme Maluf (PSDB), Nininho
(PSD) e Romoaldo Junior (MDB). Os outros
12 nomes são novos ou já velhos conhecidos,
mas não estão investigados.
Vale ressaltar que eles são investigados,
mas não condenados. Por isso, esses processos não foram relacionadas em sua certidão
judicial, que é documento que reúne todas as
condenações de uma pessoa. Por isso, os candidatos, tecnicamente, ainda não devem nada
à Justiça.
Wagner Ramos, o segundo candidato com
mais intenção de votos, é um dos alvos da Operação Malebolge, de setembro do ano passado.
Por causa disso, objetos de sua residência e seu
gabinete foram levados pela Polícia Federal.
O caso faz parte da 12ª fase da Ararath, que
foi baseada na delação “monstruosa” do ex-governador Silval Barbosa aceita pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) e que apura a atuação
de factorings que atuavam como bancos clandestinos e faziam empréstimos fraudulentos
para enriquecimento ilícito e financiamento de
campanhas entre os anos de 2006 e 2014.
Ainda com base nessa delação de Silval, o
parlamentar também é apontado por pedir R$

10 milhões ao ex-governador. O parlamentar
teria pedido o dinheiro para que Silval não fosse indiciado em uma Comissão Parlamentar de
Inquérito da ALMT. A CPI iria investigar as
irregularidades nas obras da Copa.
Três deputados “preferidos” também são
alvo de uma mesma operação: Romoaldo Júnior, Nininho e Eduardo Botelho, no âmbito
da Bereré. O caso apura supostos desvios de
R$ 27,7 milhões do Departamento Estadual de
Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT).
Além disso, Botelho é investigado por supostos desvios da Casa Legislativa. O caso estava no Supremo Tribunal Federal (STF) por
causa do deputado federal Ezequiel Fonseca
que tinha foro privilegiado. O inquérito envolvia também os colegas parlamentares Zeca
Viana, Ondanir “Nininho” Bortolini, Wancley
Charles Rodrigues de Carvalho e o atual prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro.
À exceção de Wancley, que desistiu devido a um transtorno de ansiedade generalizada
(TAG) e um cisto benigno no cérebro, Zeca e
Nininho também tentam a reeleição.
No entanto, todo o caso deve ser julgado
pela Justiça de Mato Grosso ao invés do STF.
Em agosto, ministro Luiz Fux autorizou a
“descida” da ação para o Fórum de Cuiabá. O
magistrado aplicou a restrição do foro privilegiado que aponta que parlamentares federais
(deputados e senadores) só podem ser julgados
por crimes cometidos durante o mandato ou relacionados ao cargo.

Romoaldo também é réu em uma ação
penal no Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT). Em 23 de agosto, os desembargadores aceitaram a denúncia do MPE por suposto
desvio de R$ 9,4 milhões dos cofres da Assembleia Legislativa.
Os supostos desvios são investigados sob
o âmbito da Operação Ventríloquo, que foi deflagrada em junho de 2015. Segundo a denúncia do Ministério Público Estadual (MPE), as
fraudes envolviam a simulação de pagamentos
de uma dívida ao banco HSBC. O caso está na
segunda instância por conta do foro privilegiado que o parlamentar tem por causa do cargo.
O próximo candidato que pode se reeleger
e é investigado é Guilherme Maluf. Ele está na
10ª posição com mais intenção de votos. Em

outubro do ano passado, o parlamentar foi denunciado pelo Ministério Público Estadual por
suposto envolvimento em fraudes de licitações
da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer
(Seduc).
A irregularidade gira em torno de contratos
para construção e reformas de unidades escolares no Estado. Junto com o empresário Alan
Malouf e Permínio Pinto, a entidade acusa
Guilherme de integrar o núcleo de liderança da
organização criminoso. O MPE estima que o
valor desviado atinja R$ 56 milhões.
Para se eleger, um deputado precisa conseguir no mínimo 15 mil votos. Para ficar entre
os primeiros é necessário aproximadamente
60 mil votos. Os dados têm por base a eleição
anterior.

ELEITORES AINDA ESTÃO INDECISOS QUANTO A DEPUTADO ESTADUAL

S

egundo o Olhar Direto, 40,7% dos
eleitores entrevistados pelo Instituto
Mark ainda não sabem em quem votar
para deputado estadual. Já os votos
brancos e nulos somam 22,6 %. A situação não é
definitiva e pode mudar nas próximas semanas.
Uma das possibilidades para o alto índice
de indecisão é a quantidade de candidatos ao
cargo de deputado estadual. Segundo o TRE,
350 políticos tentam uma das 24 cadeiras da
ALMT neste ano. Sozinhos, eles representam

mais de 64% de todas as candidaturas do
Estado.
Na última eleição geral (em 2014), 12% dos
eleitores mato-grossenses votaram em branco
ou anularam seu voto. A quantidade de votos
válidos para eleger um deputado também revela
um dado curioso: somente 1,4 milhão votaram
neste tipo de cargo. O número representa mais
da metade da atual população de Mato Grosso,
que é superior a 3 milhões de habitantes, e do
2,3 milhões de eleitores aptos a votar.

MAURO MENDES

Bipar encerra recuperação judicial
A advogada diz que somente com o encerramento da recuperação é que ocorrerá a normalização das atividades com fornecedores
e clientes

O

pedido de encerramento da recuperação judicial do Grupo
Bipar, que pertence ao empresário e candidato ao governo do Estado Mauro Mendes
(DEM), foi protocolado nessa
terça-feira (18) para parecer do Ministério Público. Segundo a empresa, 44% da dívida de
R$ 126 milhões foram quitados com credores.
Em contato com a advogada do Grupo Bipar, Thais Sversut Acosta, ela
explicou que se trata de pedido
envolvendo a saída das empresas
do processo de recuperação judicial, feito no próprio mês em
que elas completam dois anos de
cumprimento do plano de recuperação judicial. Segundo a advogada, esse pedido retrata o perfil
do empresário Mauro Mendes, que
preza por soluções eficazes e rápidas.
“A tomada de decisão para a entrada no
processo de recuperação judicial deve ser feita
de modo célere e consciente pelo empresário,
assim que identifica a crise e antes de entrar
num ciclo financeiro oneroso que só a agrave;
a saída dentro do prazo mínimo legal previsto
também é o caminho mais acertado”, explica
Thais Acosta.
O pedido de recuperação judicial foi feito
em 2015. A empresa de Mendes declarou ter
uma dívida de R$ 126 milhões. Na prática, o
processo judicial congelou a execução de todos esses débitos para que a Bipar conseguisse

se recuperar e honrar com seus compromissos.
No pedido à Justiça, a Bipar relatou que há
dois anos vem cumprindo com o pagamento
das dívidas previstas no acordo. Até o momento, 44% dos débitos já foram quitados. De
acordo com a legislação, quando uma empresa cumpre as obrigações que venceram em até
dois anos, passa a ter direito de sair da recuperação judicial.
A profissional pondera que somente com
o encerramento da recuperação é que ocorrerá a verdadeira normalização das
atividades, com a devolução às
empresas da solidez buscada
pelos fornecedores e clientes,
possibilitando-as de acessar
com normalidade créditos
bancários para investimentos e capital de giro, agora
já sem a precária análise pelo
sistema financeiro de empresa
em crise, pois todos os documentos das mesmas terão suprimido a expressão “em recuperação judicial”, o que ainda estigmatiza empresas nesta
situação.
Em sua defesa, Mendes culpa a Operação
Ararath pela queda dos rendimentos na empresa. Após 2014, ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Poucos dias após o
ocorrido, os bancos lhe cortaram o acesso a
crédito para financiar investimentos da Bipar.
“Quinze dias depois da operação, todos os
bancos cortaram o crédito de todas as minhas
empresas. Nós estávamos comprando máquinas, comprando equipamentos, iniciando
reprodução

Por Allan Pereira

obras, fazendo uma série de
investimentos. Tínhamos
garantido o crédito bancário, mas perdemos o crédito
por conta disso. E aí ficamos
em uma dificuldade muito
grande, justamente no momento em que esse crédito
deveria ser ampliado, para
fazer frente ao crescimento
da demanda”, disse.
Três anos depois, a Justiça Federal arquivou o processo por falta de provas.
Contudo, a Bipar amargou
prejuízo de R$ 126 milhões.
Ainda no ano de 2014, em
que Mendes foi alvo da
Ararath, a empresa faturou
R$ 321,7 milhões dos R$
440 milhões previstos.
Por isso, ele entrou com
um pedido de recuperação
judicial em 2015. O processo foi autorizado ainda no
mesmo ano e o plano para
o pagamento de débitos homologado em 2016.
A Bipar é formada pelas quatro empresas Bimetal Indústria Metalúrgica
Ltda., Bipar Energia S.A.,
Bipar Investimentos e Participações S.A. e Mavi
Engenharia e Construções
Ltda.
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Médico alerta sobre sinais suicidas

Neury José Botega é pioneiro no país na técnica de abordagem ativa do tema com pacientes que chegam em estado de sofrimento
e pensam em se matar
Rose Domingues

‘D

epressão não é tristeza’.
Com esta frase o psiquiatra
e professor da Faculdade de
Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Neury José
Botega, referência nacional em saúde mental,
reforçou a necessidade de conhecer os sinais
de que alguém está em um quadro depressivo
e com isso prevenir grande parte dos casos de
suicídio.
No Brasil, esse tipo de morte vitimou mais
de 11 mil pessoas em 2016, conforme último
dado oficial do Ministério da Saúde. A maior
parte desses suicídios está na faixa etária entre
15 e 29 anos e é relacionada a doenças mentais
como a depressão, que já afeta 5,8% da população ou 11,5 milhões de brasileiros.
Mas a grande dúvida para quem se depara com a questão é saber: isso é apenas uma
tristeza passageira, melancolia ou depressão?
Embora haja um limiar muito sutil, há meios
de identificar a diferença? É justamente disso
que trata o livro lançado em Cuiabá por Botega,
com o título “A tristeza transforma, a depressão
paralisa”.
Ele conta que ao longo dos anos de trabalho,
deparou-se com muitos casos em que pacientes

em sofrimento extremo (e tendência ao suicídio) sequer se sentiam tristes ou tinham um perfil melancólico, alguns aparentemente estavam
na melhor fase da vida, mas se sentiam desconectados, cansados e isolados. Por isso, quando
a família diz ‘não ter visto sinais’ provavelmente está dizendo a verdade.
“Quem quer se matar se mata”, “quem quer
morrer não fica ameaçando” ou “cão que ladra
não morde” são crenças que aparecem muito
frequentemente nos diálogos e não condizem
com a realidade. Além disso, atrapalham a
comunicação com quem está necessitando de

Crise da economia

O

aumento da pobreza, o desemprego e
a falta de recursos para proporcionar
uma vida digna à família vêm potencializando o aumento das doenças
mentais no Brasil, principalmente entre os homens. O país já é recordista mundial, segundo a
Organização Mundial de Saúde, em prevalência
de transtornos de ansiedade: 9,3% da população sofrem com o problema. Ao todo, são 18,6
milhões de pessoas. O pesquisador avalia que
as incertezas econômicas geram um quadro de
adoecimento generalizado, com cada vez mais
pessoas chegando à idade jovem adulta (que é
a faixa etária mais atingida pelo suicídio) com
quadros graves de depressão e ansiedade, em
que os pensamentos de ‘não ver um futuro’ ou
‘não acreditar no futuro’ se instalaram.

No mundo, o número de pessoas com transtornos de ansiedade era de 264 milhões em
2015, com um aumento de 14,9% em relação a
2005. A prevalência na população é de 3,6%. É
importante observar que muitas pessoas têm
tanto depressão quanto transtornos de ansiedade, que se não tratados podem gerar crises
e a morte.
“Claro que países mais ricos e organizados
também lidam com casos de suicídio, porque
este é um tema universal, um problema humano.
Mas as estatísticas mostram que pobreza, falta
de perspectiva e oportunidade e inseguranças
potencializam muito os fatores de risco. Temos
que falar sobre isso no Brasil, refletindo sobre
mudanças que permitam maior inclusão social
e maior humanização”.

Abandone os manuais

O

s estudos sobre a depressão, segundo
Neury Botega, datam de 400 antes de
Cristo, quando Hipócrates publicou
a primeira teoria sobre o temperamento humano. A partir de observações sobre
humor e personalidade, que é diferente em
cada indivíduo, ele viu que essas diferenças
têm relação com os hormônios que regulam o
organismo. Alguns são mais alegres, expansivos
(sanguíneos), outros mais preguiçosos, frios,
pacíficos (fleumáticos), há aqueles mais diretos,
raivosos e impulsivos (coléricos) e ainda os
reflexivos, introvertidos (melancólicos).
“Se na terra há um inferno, deve estar no
coração do homem melancólico”. Mesmo tendo
se iniciado na Grécia, esse conhecimento só
foi aprofundado entre o fim da Idade Média
e o Renascimento, por volta do século 14,
normalmente, voltado para o estado de melancolia como traço da depressão. Realmente,
o humor mais deprimido pode gerar perda de
interesse ou prazer de viver, sensação de vazio,
isolamento e baixa autoestima, mas não leva
necessariamente ao suicídio.
Então, onde está a diferença entre tristeza e
depressão? Em seu livro ele mostra que o tempo de duração e a forma como esse sentimento
é percebido pela pessoa são cruciais. A depressão nem sempre tem sinais de melancolia, pode
ter traços de agressividade, falta de energia e
motivação, isolamento até das pessoas que se
ama, como se a pessoa não se reconhecesse
mais e deixasse de fazer coisas que gostava.
‘O que aconteceu comigo, doutor?’.
Botega conta a história de uma senhora
já idosa diagnosticada com depressão que
com o passar dos anos viu sua necessidade
de isolamento aumentando, a ponto de ela
se sentir incomodada quando a campainha
tocava. Eram seus netinhos. O desconforto de
ter que recebê-los se agigantou junto com o
sentimento de culpa: “Eu não os amo mais? O
que está acontecendo?”. Com muita vergonha,
ela justificava apenas uma necessidade muito
grande de ficar quietinha no seu canto.
Também afetou um senhor de negócios
que era dono de uma empresa com mais de
700 funcionários, alguém dinâmico, expansivo,
confiante, que em uma fase da vida se deparou

com sentimentos contraditórios. Embora não
admitisse a ninguém, ele sentia tremor e medo
quando as contas chegavam, porque poderia
não conseguir pagá-las. Passou a sentir dúvida,
insegurança, a não dormir bem, estourar com
facilidade, tornando-se agressivo e não ver um
sentido na vida.
“Algumas pessoas usam uma armadura para
esconder que por dentro estão em frangalhos;
a depressão, ao contrário da tristeza, que é um
sentimento absolutamente normal e salutar,
gera paralisia, muito medo, a pessoa não sabe
o que está acontecendo, mas também não tem
forças para fazer as mudanças necessárias para
sair daquilo até que o quadro pode ir piorando
e as ideias suicidas se intensificando”.
O psiquiatra relata que uma vez um professor frisou a ele ‘que não há crescimento sem
sofrimento’. Mas após muitos anos de auto-observação, pesquisas e atendimento de seus pacientes, chegou à conclusão que é algo simples,
mas verdadeiro. “As melhores fases da minha
vida foram marcadas por tristezas, perdas,
mudanças, mas isso não necessariamente me
gerou depressão, me propiciou transformações
necessárias para que eu pudesse avançar”.
Ele pede atenção às mudanças de comportamento e não só de humor, quando alguém
deixa de fazer aquilo que sempre fez e gostava,
como tocar um instrumento, sair com amigos,
conversar, fazer viagens, pode ser que haja algo
errado. Normalmente estar triste não impossibilita alguém de sair, pelo contrário, a pessoa cede
ao apelo e acaba agradecendo por ter espairecido. Mas alguém com depressão normalmente
inventa desculpas para o isolamento e não sai.
Neury Botega é pós-doutor pela Universidade de Londres e fundador da Associação
Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio,
professor da Unicamp, também é autor de vários
livros nesta área, entre eles: “Crise Suicida: Avaliação e Manejo” (2015), “Prática Psiquiátrica
no Hospital Geral” (2002, 2006, 2012, 2017),
“Telefonemas na Crise: Percursos e Desafios na
Prevenção do Suicídio” (2010), “Comportamento Suicida” (2004), “Saúde Mental no Hospital
Geral: Espaço para o Psíquico” (1993, 1997) e
“Serviços de Saúde Mental no Hospital Geral”
(1995).

ajuda. “Cão que ladra às vezes morde sim, não
subestime, se alguém disser que quer morrer é
porque realmente pode estar pensando e planejando isso”. Botega é um pioneiro na postura
de conversa ativa com os pacientes, mesmo
quando o tema era tratado como tabu no Brasil, inclusive pela mídia que deixou de noticiar.
Durante palestra nesta semana para um público
de profissionais de saúde em Cuiabá, o especialista frisou que é essencial falar a respeito e perguntar abertamente a quem chega à unidade de

saúde se já pensou ou até se planejou a morte.
“Na minha experiência, quando a questão surge e é tratada de forma respeitosa, sem
julgamentos e palavras de autoajuda, gera um
alívio ao paciente. Quem está nesse estágio de
sofrimento quer muito falar, se abrir, está pedindo socorro, mas não sabe como fazer. Muitas pessoas me agradecem até hoje por eu ter
perguntado, porque depois disso conseguiram
superar o problema e retomar a vida”.
Uma pesquisa realizada pelo núcleo de saúde mental coordenado pelo professor identificou que é muito comum as pessoas pensarem
em morrer. Em Campinas, a cada 100 habitantes 17 já pensaram em pôr fim à própria vida,
ou seja, tiveram pensamentos suicidas; 5 a cada
100 chegaram à fase de planejamento (que requer intervenção imediata); e 3 finalmente tentaram o suicídio.
“Nenhuma sociedade no mundo zerou os
índices, porque este é um fenômeno inerente
ao ser humano. Nesse sentido, não podemos
assumir uma postura, enquanto profissionais
da saúde, de onipotência missionária querendo salvar a todos. Mas, por outro lado, mais de
90% dos casos podem ser evitados. Trabalhar
com a prevenção requer uma nova postura frente ao problema, livre de preconceitos”.

Impressão x realidade

Q

uestionado sobre o aumento das
taxas de suicídio, Botega pontua
que de fato, nos últimos 10 anos, os
índices caíram na maior parte dos
países, seguindo uma tendência sugerida pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) que é
diminuir o número de casos em 10% até 2020.
Mas no Brasil esse índice aumentou 10%
entre os anos de 2002 e 2014, ou seja, não é
‘impressão’, é realidade. O sul do país aponta os
maiores índices, com o dobro da média nacional,
e principalmente de casos ligados a agricultores.
Já no Mato Grosso do Sul, é frequente o suicídio
entre a população indígena. Outra parcela muito
afetada pelo problema, mas de forma silenciosa,
é composta por policiais, pessoas que têm arma
e sabem como ‘se matar’.
No ano de 2015, mais de 788 mil pessoas
morreram por suicídio no mundo, o que significou quase 1,5% de todas as mortes, estando
entre as 20 maiores causas de morte; e a
segunda causa entre jovens de 15 a 29 anos.
Para o especialista, é preciso analisar o tema
em sua complexidade, porque o suicídio hoje é
um desejo tanto para jovens da periferia, que
são privados de tudo, quanto por aqueles de
classe média ou alta.
“Fizemos uma pesquisa com adolescentes
grávidas e chegamos à conclusão que é três

vezes maior a chance de que tentassem o suicídio do que meninas na mesma idade, no mesmo
bairro, que não estivessem grávidas. Fatores
como migração, abuso físico e/ou sexual, uso
de maconha e álcool podem potencializar o
problema em seis ou oito vezes. Quando estamos
nos referindo a esse público, é preciso entender
que muita coisa já deu errado na vida daquela
pessoa até chegar a nós. Como vamos poder
ajudar essa família?”.
De um modo geral, a falta de um sentido de
vida e a sensação de solidão são sentimentos
frequentes entre os jovens que tentam o suicídio.
A busca por ‘se cortar’ e comportamentos que
exponham a riscos são sempre sinais de alerta
para a família, mesmo quando não há pedido de
ajuda ou aparentemente está tudo bem. Mesmo
com taxas absolutas maiores, as grandes metrópoles perdem para cidades do interior quando o
assunto é suicídio.
“Mais de 32 pessoas se matam diariamente
no Brasil, praticamente uma morte por hora,
somos o 8ª no mundo. As nossas estatísticas
são altas, graves, subnotificadas, porque mais
de 20% não compõem os números oficiais. Temos que deixar crenças e preconceitos de lado
para falar exaustivamente e entender melhor
o problema que está matando principalmente
nossos jovens”.

Onde buscar ajuda

A

falta de investimento e atenção na
saúde mental é uma das críticas do
professor da Unicamp à saúde pública brasileira. Hoje, se um adolescente
ou adulto jovem tem uma crise, onde levar?
A quem recorrer? Por isso a prevenção, que
começa em casa e na escola, deve ganhar cada
vez mais destaque. Quando se deparar com o
problema, uma das alternativas mais adequadas, em um primeiro momento, é encaminhar
a pessoa com ideias suicidas para o Centro de

Valorização da Vida (CVV), que tem uma equipe
preparada para ouvir sem julgar. Pelo telefone
188 é possível falar a qualquer hora, dia, de
qualquer telefone, gratuitamente. Sobre o Setembro Amarelo, é um movimento mundial de
prevenção ao suicídio que foi iniciado em 2015
no Brasil pelo CVV, Conselho Federal de Medicina
e Associação Brasileira de Psiquiatria. Também
mundialmente o IASP – Associação Internacional
para Prevenção do Suicídio. Outras informações:
www.setembroamarelo.org.br.
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Moisés Franz

‘Vamos abrir a caixa-preta do orçamento’

A

crise iniciada no PT com a
deflagração da Lava Jato acabou
espraiando a desconfiança
para outros partidos de viés
da esquerda quanto à defesa
de políticas públicas voltadas
para os desfavorecidos. Em Mato Grosso,
os grupos políticos historicamente ligados
a esse tipo de discurso estão fragmentados
na campanha 2018. Contudo, Moisés Franz,
candidato ao governo pelo Psol, afirma que
esta é a oportunidade para o povo escolher
a “verdadeira opção de mudança” por ser
diferente tanto da “velha política” quanto do
PT, ou mais especificamente, dos apoiadores
do ex-presidente Lula, que para Franz não
são mais distinguíveis dos políticos de direita.
A rejeição histórica dos eleitores em Mato
Grosso a candidatos da esquerda seria um
estigma em desmitificação. Em entrevista ao
Circuito Mato Grosso, o socialista ressalta a
“aliança com o povo” como autonomia para
governar pelo povo e diz ver a grande falha da
gestão Pedro Taques na falta de transparência
na administração dos recursos públicos..
Circuito Mato Grosso: Quais suas principais propostas de governo?
Moisés Franz: Uma das propostas de governo, de imediato, vai ser rever os incentivos
fiscais. Mato Grosso deixa de arrecadar quase
R$ 9 bilhões por ano, cerca de R$ 3,8 bilhões
de incentivos e R$ 5 bilhões da Lei Kandir,
da exportação da soja. É muito injusto Mato
Grosso produzir riqueza para poucos. Os
produtores do agronegócio ganham muito dinheiro e a população não tem retorno com uma
indústria de qualidade, educação e saúde de
qualidade. Se deixa de arrecadar R$ 9 bilhões,
teria que ser feita compensação de alguma
forma, para aplicar recursos em áreas afins.
A população carece muito de
atendimento, principalmente
na área da saúde, de hospitais
de média e alta complexidade.

para governar é através de uma
forte aliança com o povo, com os
profissionais, os grandes capacitados que estão no mercado e estão fora do governo por causa do
toma lá, dá cá; ou seja, eu apoio
um governo, os partidos loteiam
por causa da construção da forte
aliança na campanha. O partido a
tem cargo numa secretaria, outro
partido tem em outra para poder
acomodar o apoio. No Psol não
tem isso. Vamos trabalhar com
os agentes civis da sociedade e
reduzir mais de 4 mil cargos comissionados. Precisamos fazer
concurso público.
CMT: Nas últimas eleições,
o Procurador Mauro, que era
o representante do Psol, e o
partido como um todo, não
costumavam se relacionar com
a mídia. Isso mudou?
M.F.: Nós sempre estivemos
abertos. A mídia coloca que o
Procurador Mauro, por exemplo, só aparece
de dois em dois anos. Isso é um erro. Nós,
internamente, trabalhamos e trabalhamos
muito para estruturar o partido, discutir a
conjuntura política nacional, estadual. Nós
temos um trabalho interno e talvez a mídia não
esteja tendo essa informação. Eu sou filiado ao
Psol desde 2009 e desde então venho fazendo
trabalho interno de construção do partido.
Mas só agora aparece Moisés Franz, porque
me lancei candidato a governador do Estado.

CMT: Como o senhor avalia a proposta
do governo de criar um novo fundo (FEEF)
para a saúde?
M.F.: Muita coisa vai precisar ser revista.
Inclusive uma das propostas do governo é
mexer no orçamento, remanejando dinheiro
de áreas não prioritárias para
áreas prioritárias, como para
a saúde, que já tem um orçamuito bom. Em 2018,
“Muita coisa vai mento
R$ 1,87 bilhão, isso é muito
dinheiro. O que não temos
precisar
é transparência de como está
ser revista.
sendo aplicado esse recurso.

CMT: O que será revisto
nos incentivos de isenção
fiscal?
M.F.: É preciso saber se
Inclusive
realmente está atendendo os
CMT: E a emenda do teto
uma das
requisitos do programa. Os
de gastos?
estados concedem benefício
M.F.: Nós vamos derrubar.
propostas do
fiscal para ter retorno, primeiro
Mato Grosso não pode ficar
governo
com a geração de emprego:
sem investimento. A proposse tem emprego, tem arrecata praticamente acaba com
é mexer no
dação. Mato Grosso é muito
os investimentos em áreas
orçamento”
pouco industrializado, preciprioritárias. Mato Grosso tem
samos melhorar as condições
arrecadação. Dizem por aí que
para que a indústrias venham e
não tem. Mas todo fim de ano
gerem emprego, consumo e consequentemente tem arrecadação que é distribuída para os poarrecadação. Precisamos ver quem está rece- deres, para a Assembleia comprar ambulância
bendo. Há empresa que recebe incentivo e gera e fazer politicagem. Nós precisamos abrir a
dez empregos. Será que está compensando caixa-preta do orçamento e sermos claros,
conceder isenção para gerar dez empregos e principalmente com quem paga os impostos,
deixar de arrecadar um x de tributos?
que é o trabalhador. Por que no fim de ano sobe
e durante o ano dizem que não tem? Vamos ao
CMT: As entidades OSS, no interior, o plesbicito para discutir a situação do Estado.
senhor vai retirá-las?
M.F.: Nós vamos romper com todas as
CMT: O senhor diz que saúde e educaOSS (Organização Social da Saúde) e trazer ção, duas pastas das maiores, têm recursos
a administração dos hospitais de volta para o suficientes, mas hoje estão em crise. Onde
Estado, porque entendemos que saúde é uma está a falha?
função do Estado, e vemos que não surtiu efeiM.F.: Eu acho que na transparência. Se há
to essa questão das OSS. Precisamos fortalecer R$ 1,8 bilhão para a saúde, onde está sendo
muito os hospitais regionais. O interior carece gasto? Por que a saúde no interior está pésmuito de atendimentos de média e alta com- sima, por que faltam atendimentos de alta e
plexidade que estão vindo todos para Cuiabá. média complexidade? Se estivesse faltando
A população no interior precisa de hospitais recurso, o gestor teria que vir para a sociedade
que possam atender essa demanda com mais e não ficar fazendo propaganda política, peshumanização lá no seu município. Também soal, partidária. Tem que dizer: “eu apliquei
cumprir a função do Estado com repasses para x aqui e x ali”; isso é muito simples. O povo
as prefeituras aplicarem recursos na ponta.
que vive com salário mínimo administra muito
bem. Ela paga luz, água, telefone e sobra até.
CMT: Como o senhor avalia a gestão do Se estiver faltando recurso, a população vai
Pedro Taques?
entender, mas a gente não sabe.
M.F.: Eu tenho recebido esta pergunta em
quase todas as minhas entrevistas. Eu digo
CMT: O senhor criticou a desvalorização
que quem tem que avaliar é o povo nas urnas. de Mato Grosso causada pela Lei Kandir.
Existe toda uma complexidade em avaliar um Falta atitude mais firme da bancada?
governo como a aplicação de recursos na saúM.F.: Mato Grosso precisa ter uma bancade, na educação, e a gente tem ouvido muita da federal mais efetiva, para cobrar no Conreclamação do povo nas ruas, de serviços na gresso uma contrapartida maior da Lei Kandir.
saúde e na educação. Prefiro apresentar mi- Não é justo dar R$ 5 bilhões de desoneração e
nhas propostas de governo para a saúde e para receber R$ 400 milhões, teríamos que receber
a educação e deixar para o povo avaliar. Não muito mais, porque Mato Grosso compensa
quero ser tendencioso, ele [Pedro Taques] tem exportação de outros estados. Mato Grosso
consciência de sua gestão e nós temos a nossa. não está sendo valorizado a nível nacional,
como deveria ser. Precisamos atuar enquanto
CMT: Como o senhor vai fazer para governo com política séria. Qual é a atuação
governar sem ter a Assembleia do seu lado, da bancada em relação a questões interessansendo uma tradição em Mato Grosso que o tes para Mato Grosso?
governador tenha maioria no parlamento?
M.F.: Nós não podemos fazer da gestão do
CMT: O senhor tem um projeto macro
Estado um puxadinho da Assembleia, como o para a segurança pública?
que existe hoje, esse verdadeiro toma lá, dá cá.
M.F.: Temos principalmente com relação
Uma das questões que vamos ter autonomia às fronteiras. Mato Grosso tem uma extensão

divulgação

Por Reinaldo Fernandes e Rodivaldo
Ribeiro

territorial muito grande, maior que muitos países. Precisamos de monitoramento via satélite
para combater principalmente o narcotráfico.
Hoje, o narcotráfico é o maior gerador de
violência em Mato Grosso.
CMT: No microcosmo, Cuiabá, por ser a
capital e a mais populosa cidade, é onde tem
mais violência urbana. Como combatê-la?
M.F.: Precisamos melhorar o investimento
nas delegacias. Você vai no Cisc Planalto e é
uma vergonha. Também precisamos investir
em tecnologia, em treinamento do policial, na
inteligência. Só se combate o crime usando
da inteligência policial. A tecnologia serviria
para se contrapor à inteligência do crime organizado, que não é pouca.

para não fazer nada no governo. É o que tem
acontecido nos últimos anos. Gente da velha
política que está se associando com candidatos
que se dizem de sucesso na vida pública e na
vida privada, mas que na vida privada está
falido, deixando um monte de pais de família
sem saber quando vai receber seus direitos
trabalhistas e vem com discurso de que é o
bom. As três campanhas que querem polarizar
estão com o agronegócio, qualquer um que
ganhar vai governar só para o agronegócio e
o empresariado.

CMT: Voltando à pergunta inicial sobre
agronegócio, aliança e administração pública: o senhor diz que a vantagem do Psol
é o distanciamento desse grupo, mas como
governar sem apoio nenhum?
CMT: Para educação, as escolas de enM.F.: Nós não estamos isolados, estamos
sino integral são o foco?
muito bem aliançados com o povo, o povo é a
M.F.: Nós temos escolas implantadas com
nossa principal aliança. Ele nos dá autonomia
ensino integral, mas sem atrativo para os
política para tomar as decisões que a comunijovens. De manhã eles estudam as matérias
dade anseia. Não fazemos conchavo político
básicas, mas à tarde não fazem nada. O jovem
para depois lotear o governo. Não precisamos
hoje é muito antenado em tecnologia, precisater a maioria na Assembleia Legislativa,
mos investir nisso para ele ficar nas escolas,
precisamos fazer o papel do governo, que é
oferecer cultura. Também preexecutar o orçamento e destinar
cisamos reformas as unidades e
os recursos para suas finalidades.
precisamos tratar a educação no
A Assembleia tem que fazer a
“Nós não
campo. Mato Grosso tem muita
lei para o povo e nos fiscalizar
população no campo e lá ela estamos isolados, enquanto governo. Talvez se a
não chega. Também precisamos
estamos muito Assembleia estivesse realmente
incentivar a pesquisa através da
fazendo o papel dela, Mato GrosUnemat. Nosso plano de gover- bem aliançados so não estaria nesta situação de
no traz melhoria na qualidade e
como o povo, hoje. Vamos respeitar os outros
não na quantidade. Não adianta
poderes, mas dar muita transo povo
parência para a população, com
ter muitas escolas com pouco
cada um executando sua função.
retorno para os alunos.
é a nossa
CMT: A cultura de Mato principal
Grosso é feita muito à base do
peão de rodeio com participação de deputado. O que fazer para incentivar
a diversidade?
M.F.: A gente gosta de envolver o povo,
a comunidade, nas decisões. O nosso plano
é fomentar a cultura regional, damos muita
atenção para os escritores, os cantores regionais. Todos os estados têm sua cultura muito
valorizada. Então, Mato Grosso precisa valorizar sua cultura, o cururu, o siriri, as rezas
que existem na Baixada Cuiabana, as festas
tradicionais de santos.
CMT: O governador Pedro Taques ainda
está travado com auditorias implantadas nos
primeiros meses de gestão e acredito que o
senhor vai querer saber como está a situação da gestão. Como auditar e não travar os
investimentos?
M.F.: O Taques passou quase um ano só
fazendo auditoria. Eu acredito que temos que
separar muito os papéis, o Executivo do Legislativo, do Judiciário e dos órgãos de controle.
As auditorias têm que ser constantes e não só
um governo fazer a fiscalização. A Controladoria Geral do Estado (CGE) foi criada justamente para controlar a aplicação. É preciso ter
um fortalecimento dessas instituições para que
as fiscalizações sejam constantes e não esperar
que entre um governo para o Estado por seis
meses para saber o que foi ou não foi feito. A
Controladoria e o Tribunal de Contas (TCE)
têm que subsidiar um governo. É preciso ter
força de gestão.
CMT: O senhor acha que Taques ficou
amarrado com negociações de campanha?
M.F.: A gente vê nas outras candidaturas
uma aliança muito grande por conta de tempo
de TV, financiamento. Nós temos isso, temos
grande apoio do povo e condições para fazer
as mudanças que as pessoas anseiam. Os
grupos políticos fazem conchavo, se unem

aliança”

CMT: Outros candidatos
têm corrido de responder se terminam ou não o VLT; o senhor
termina o VLT? Se não, o que irá fazer com
os vagões?
M.F.: A minha posição pessoal é de
terminar, mas eu não faço nada sozinho. O
primeiro a ser ouvido é o povo, saber de onde
vai retirar recurso para pagar [as obras e a manutenção do modal]. Para isso, vamos fazer
um grande plesbicito, porque o dinheiro vai
sair da população. Nós temos ouvido grande
anseio da população por terminar o VLT,
uma cidade se moderniza se se moderniza o
transporte. Não podemos continuar vivendo
essa situação dos transportes de Cuiabá e
Várzea Grande, que entra prefeito e sai prefeito dizendo que vão licitar, mas nunca sai
do papel. Eu não posso demorar um ano para
estudar um projeto que foi feito antes da Copa
[do Mundo 2014], passar quatro anos para
fazer porque tem problema jurídico e querer
mais quatro anos. De repente, diminuindo
os incentivos fiscais, a gente consiga uma
parcela para pagar o VLT.
CMT: Como vencer a rejeição histórica
à esquerda em Mato Grosso?
M.F.: Isso é um estigma que também está
sendo desmistificado.
CMT: Mas ninguém da esquerda jamais
governou o Estado.
M.F.: Porque existe toda uma força financeira de grupos políticos que buscam
sempre descaracterizar a verdadeira opção de
renovação na política. Mas o Psol vem muito
forte pro governo, e a gente acredita que com
nossas propostas o povo vai abrir o olho e
ver que tem sim uma verdadeira opção. O
eleitor mato-grossense tem a opção de votar
pela única escolha de enfrentamento à velha
política ou se manter na mesmice e ficar mais
quatro anos reclamando. Na hora certa, o povo
vai dar a resposta.
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CERVEJAS ARTESANAIS

Sabores elaborados conquistam MT
Com inúmeras fórmulas e processo de fabricação semelhante, as cervejas artesanais chegaram para ficar
Por Jefferson Oliveira

P

aladares exigentes e em busca de
sabores diferentes fazem com que
as indústrias de cervejas se adaptem aos clientes. Foi como as bebidas artesanais ganharam espaço em todo
Mato Grosso. Várias empresas foram abertas
nos últimos anos com uma variedade de sabores: doces, amargos e o tradicional pilsen
(ainda o mais consumido), entre outros, fazem parte da gama de cervejas produzidas em
nosso Estado.
Trabalhando com produtos de melhor
qualidade e quase sempre puro malte, as
cervejas artesanais têm feito com que os degustadores e apreciadores da bebida deixem
de lado as marcas das grandes indústrias.
No ramo artesanal, existem os mais variados
sabores e cervejas que demoram até um ano
para ficarem prontos.
Em Cuiabá, algumas marcas já se firmaram e são bastante apreciadas pelos amantes
de uma boa cerveja. Pode se dizer que uma
grande parcela desse grande sucesso das cervejas artesanais em Mato Grosso se deve à
criação das Cervejarias Louvada, Kessbier e,
mais recentemente, Cuyabana. A Louvada foi
a que cresceu antes e de maneira mais rápida,
conquistando o mercado mato-grossense e se
expandindo para outras regiões do Brasil.
Ygor Quintela, um dos sócios da Louvada,
explicou à reportagem que a ideia surgiu no
segundo semestre de 2014 e apenas um ano
e dois meses depois a fábrica já estava em
pleno funcionamento. Conquistou rapidamente o paladar dos cuiabanos. De três funcionários no início, hoje a fábrica atua com 45
colaboradores.
“No início, foi difícil mudar o padrão de
consumo do público, que era acostumado
com as cervejas pilsen de grandes indústrias.
Então, tiramos aquela cultura de só pilsen e
passamos a ofertar outros sabores. Essa dificuldade foi superada e tivemos a felicidade
de perceber que o mercado também já estava
se adaptando e buscando cervejas com mais
qualidade”, informou.
Atualmente, a marca trabalha com 11 estilos diferentes de cerveja, desde a tradicional
pilsen até a hope larger, que é uma das preferidas pelos consumidores. Ainda no catálogo
de produtos, existem dois estilos premiados
com medalhas em competições cervejeiras.
A cerveja Benedita, criada pelos jornalistas mato-grossenses Anselmo Pinto e Rodrigo
Vargas e hoje fabricada e distribuída pela Louvada, ganhou medalha de bronze na categoria
American Stout no Festival Brasileiro de Cerveja, em Blumenau (SC). E há outra medalhista, a Dark Side 3, uma cerveja legitimamente
Russian Imperial Stout que ganhou medalha
de ouro no mesmo festival.

Gregório Ballaroti, um dos sócios do negócio, é quem cria os sabores e atua como o mestre cervejeiro da fábrica. Atualmente, a Louvada
está sendo vendida em todo o estado de Mato
Grosso e também em Rondônia, e para continuar atendendo à demanda está sendo criada
uma nova fábrica. “Estamos criando uma fábrica nova que deve ficar pronta ainda este mês,
cinco vezes maior do que a que atuamos hoje.
A fábrica atual será desmontada e montaremos
uma planta em Porto Velho (RO). Pretendemos
expandir o negócio para o Brasil inteiro”, revelou em primeira mão Ygor.

Cuyabana

Outra marca que chegou para ficar é Cervejaria Cuyabana, fundada por Ricardo Augusto
e seu primo, que utilizaram a antiga fábrica de
refrigerantes da família para realizar o sonho de
começar a produzir uma cerveja genuinamente
cuiabana.
“Nossa família era proprietária da fábrica
dos refrigerantes Friss, que acabou fechando e
meu primo sugeriu que usássemos a fábrica que
fica em Várzea Grande (região metropolitana
de Cuiabá) para produzir cervejas há um ano”,
explicou.
Atualmente, a fábrica produz dois tipos de
cerveja, a pilsen e a summer ale. Ricardo exaltou
a escolha do nome e a valorização da capital mato-grossense para apadrinhar a bebida. “Quando surgiu a ideia de montar a cervejaria, pensamos que precisaríamos fazer algo que fosse
regional desde o nome até o rótulo. Buscamos
valorizar a cultura local e daí o nome Cuyabana,
e a aceitação foi muito boa, pois os clientes têm
empatia pelo nome e principalmente pelo sabor
da Cuyabana”.
Atualmente, a fábrica está produzindo 12
mil litros por mês, e como diferencial, de acordo com Ricardo, além da valorização da cultura
cuiabana, está a opção de chope delivery.
“O cliente pode solicitar pelo nosso site, Facebook, Instagram ou WhatsApp os barris de
chope de 30 ou 50 litros. Isso é para o cliente
que quer a comodidade de estar em casa realizando uma confraternização com os amigos e
busca por uma cerveja artesanal de qualidade.
Para o cliente, é mais barato e mais cômodo,
pois não precisa mexer com gelo, garrafas, caixa
térmica, essas coisas”.
Quem desejar tomar a cerveja no momento
pode encontrá-la em Cuiabá, Várzea Grande,
Chapada dos Guimarães e Campo Verde e, segundo Ricardo, há ainda um plano de expansão
para atender outros municípios em 2019.

Do interior para os prêmios
nacionais e internacionais
Ela é a primeira cervejaria artesanal de Mato
Grosso, nasceu em Nova Mutum (242 km de
Cuiabá) e começou a produção quando o então
advogado Marco Aurélio Piacentini conheceu o

engenheiro agrônomo Guilherme Giorgi e eles
se juntaram a José Bettú. A partir daí, o trio conquistou espaço, ganhou mercado e prêmios nacionais, sendo a KessBier a cervejaria artesanal
mais premiada do Centro-Oeste.
Ao Circuito Mato Grosso, Marco Aurélio
revelou que a paixão pela cerveja, com criações
feitas para amigos em casa, fez com que a produção aumentasse gradativamente até construir uma fábrica com os sócios.
“Em 2008, comecei a me interessar por cerveja artesanal e comecei a estudar para fazer
cerveja em casa. Com o tempo, adquiri os materiais e passei a produzir na minha residência.
Comecei fabricando 30 litros, depois mudei
para 100 litros e os amigos provando e gostando. Criei um blog sobre fabricação de cerveja caseira que se chama KessBier e por causa desse
blog, pessoas de fora do Estado iam entrando
em contato comigo, trocando ideias, e um desses contatos ocasionais foi o Guilherme, que
morava em São Paulo e havia se mudado para
Nova Mutum e gostava de fabricar cerveja em
casa”, contou.
No dia 5 de dezembro de 2013, tinham início
as atividades da Kessbier e, atualmente, de acordo com Marco, existem registrados no Ministério da Agricultura mais de 17 tipos de cervejas
fabricadas pela marca. “Temos alguns estilos fixos na nossa linha de produção e fazemos uma
espécie de rotação por sazonalidade. A märzen
é uma das nossas filhas que mais nos dá orgulho, pois é uma das mais premiadas”, revelou.
Em 2015, a märzen ganhou medalha de prata no Festival Brasileiro da Cerveja, bronze na
South Beer Cup, em Mar del Plata (Argentina),
no campeonato que é considerado a Copa Libertadores da Cerveja. Ainda em 2017, a märzen faturou medalha de bronze no Festival Brasileiro
da Cerveja e, em 2018, novamente foi premiada
na South Beer Cup, com mais uma medalha.
A KessBier tem fábrica e vários pontos de
venda em Nova Mutum, mas, além da cidade de
origem, os apreciadores podem saborear a bebida em pontos de vendas em Cuiabá, Campo
Novo do Parecis, Rondonópolis, Sinop, Sorriso,
Lucas do Rio Verde e Diamantino. “As medalhas
que temos ganhado em festivais nacionais e internacionais demonstram a nossa qualidade.
Quando mandamos uma cerveja para concurso,
ela é enviada a pessoas que são especialistas
em caçar defeitos, quando mandamos um estilo
para concurso, serve para você ganhar um prêmio ou ouvir uma crítica e muitas vezes, quando recebemos uma crítica, ela nos ajuda a gerir
nosso controle de qualidade e planejamento do
produto”, completou.
Lançando novidades mensalmente, Marco
contou que rotaciona alguns estilos para agradar os clientes e estar todo mês com uma cerveja diferente nas torneiras.
A vitis saison, explica Marco Aurélio, foi desenvolvida no estilo belga (com suco de uva de

uma fábrica de Nova Mutum), centeio e anis.
Outro estilo que foge do comum e atrai os
consumidores é a belgian mango blue, que
demora um ano para ficar pronta, pois é
fabricada com uma cerveja belga forte com
suco de manga e é refermentada com fermento de champanhe e leveduras selvagens.
Ambos os estilos foram premiados com medalhas em campeonatos.
Para finalizar, Marco Aurélio diz que esse
é o diferencial que tem atraído novos paladares que buscam qualidade e novos sabores
na cerveja e do orgulho que sente da KessBier. “Temos orgulho de ser a cervejaria mais
antiga em atividade no estado, temos orgulho de ser a mais premiada, e nos orgulhamos de ver que está tendo um crescimento
de mercado com novas cervejarias que estão
criando produtos de qualidade. Isso é bastante importante”.
Em Sinop, há dois anos e meio nascia a
Cervejaria Bionda, criada pelos empresários Rogério Luis Bortoluzzi, Fabiana Scopel
Bortoluzzi, Claudecir Scopel e Joel Alexandre
Meira. Rogéri confessou que para a criação
da fábrica, apostou no clima quente e no
paladar refinado da população de Sinop e
demais municípios do estado. E empresa
foi constituída em janeiro de 2014, porém a
produção na planta começou em janeiro de
2016.
Atualmente, a fábrica produz sete tipos
de cervejas e mais cinco tipos com glúten
free – “uma cerveja glúten free não significa
glúten zero, mas sim que por legislação do
Codex todo o alimento para ser considerado
assim deve estar com concentração de glúten abaixo de 20 PPMs (partes por milhão).
Nas cervejas glúten free da Cervejaria Bionda, a concentração fica abaixo de 5 PPMs, ou
seja, totalmente segura para um celíaco ingerir”, explicou o empresário.
A fábrica tem capacidade para a produção atual de 40.000 litros mensais, porém
atualmente fabrica 40% da capacidade. A
venda de chope se concentra no estado, mas
garrafas da bebida já estão sendo vendidas
fora de Mato Grosso. “A venda de chope se
concentra em Mato Grosso, porém estamos
abrindo as vendas em Rondônia e Pará, já as
garrafas, por serem mais versáteis, além de
Mato Grosso, Rondônia e Pará, também estão sendo comercializadas no Rio de Janeiro,
São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul”, revelou Rogério.
E como diferencial da marca, Rogério
exalta a qualidade na produção, tempo de
fermentação, entre outros. “Se comparado
com cervejas em grande escala, eu diria que
o diferencial é que respeitamos a maneira
dos primeiros que faziam esta bebida, respeitando os ingredientes, tempo de fermentação e maturação”, resumiu.
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IMERSÃO EM KUNG FU

Artistas marciais de Cuiabá vão à China
Três atletas cuiabanos ficarão quase um mês imersos na cultura de esporte milenar
Da Redação

T

rês artistas marciais de
Cuiabá embarcam em
novembro deste ano
para a China, onde irão
participar do encontro
da associação World Hung Kuen e
de treinamentos com o grão-mestre Yee Chi Wai. Serão mais de 20
dias de imersão na cultura chinesa,
onde poderão apresentar
suas habilidades, trocar
experiências com outros
praticantes e receber ensinamentos de alguns dos
mais importantes nomes
do Kung Fu mundial.
A professora Giovanna Lopes, 37 anos, que
irá com os monitores
Guilherme Lopes e Jardel Arruda,
todos da escola Bai Hu, de Cuiabá,
destaca que um dos locais é Foshan.
Segundo ela, a cidade é especial
porque foi nela que viveu Wong Fei
Hung (1874-1927), grande mestre
da arte marcial Hung Ga praticada
por eles.
“Realizado de dois em dois anos
desde 2014, o World Hung Kuen foi
criado por patriarcas de várias linhagens como forma de promover uma
aproximação maior para manter
nosso estilo unido e forte”, explica.
Em seguida, o grupo vai para
Taishan, onde mora Yee Chi Wai
(também conhecido como Frank
Yee), de quem Giovanna é discípula. “Lá, vamos fazer um trabalho
mais aprofundado, realizando uma
imersão cultural e histórica, treinando do começo ao fim do dia com um
grão-mestre de uma linhagem tradicional”, informa a artista marcial

que faz parte da árvore genealógica
do estilo Hung Ga como quarta geração (ou grau) depois de Wong Fei
Hung.
Será o segundo encontro com
Yee Chi Wai este ano, já que o grãomestre estará em Cuiabá nos dias 2 e
3 de outubro para visitar a escola Bai
Hu. Giovanna conta que ele divide
seu tempo entre Taishan e viagens
pelo mundo, com seminários nos
Estados Unidos, Europa
e América do Sul.
“Começou a vir todos
os anos para cá, então o
pessoal de Cuiabá agora
tem o privilégio de ver
ele anualmente. Hoje
você consegue fazer aulas com um grão-mestre
aqui em Cuiabá. Isso é
incrível”, comemora.
Assim como as visitas do grão-

mestre, viagens como a que farão
em novembro enriquecem bastante o
Kung Fu desenvolvido pelos artistas
marciais, explica Giovanna.
“Nós cultivamos a cultura chinesa aqui na escola, mas não é a mesma coisa que estar na China, treinar
lá, com a cultura deles. Vamos ter
que nos virar para falar a língua deles. Meu mestre fala inglês, mas os
irmãos de treino mais antigos não”,
conta a professora.
Segundo ela, esses momentos são
muito importantes para o aperfeiçoamento da arte marcial. “Nós traremos
para Cuiabá tudo o que aprendermos
lá. A gente sempre volta com coisas
novas. O Kung Fu, a arte marcial de
uma maneira geral, funciona como
a música, você tem uma vida inteira
para aprender. Meu mestre está sempre aprendendo coisas novas, aperfeiçoando e trazendo para nós. Todos

ganham com isso”, garante.
Se a professora e discípula direta de Yee Chi Wai está ansiosa pelo
momento, que dirá para os monitores. Guilherme Wilson dos Santos
Lopes, 28 anos, que está há seis praticando Kung Fu e orgulha-se de ter
sido o primeiro aluno da Bai Hu, diz
que é uma oportunidade fantástica.
“É um momento único poder estar no berço da arte marcial, poder
vivenciar isso na China, porque os
maiores nomes estão lá. Ver os templos, poder treinar com eles, vai ser
muito interessante. Vai enriquecer
muito meu trabalho como monitor”,
avalia. “Já fui diversas vezes para
São Paulo, para seminários, inclusive dos mestres nossos de Hung Ga
e Tai Chi. Mas na China será uma
imersão, é outro ambiente, outra
cultura”, acrescenta.
O jornalista Jardel Arruda, 30

anos, diz que não é fácil descrever
a sensação, “porque é difícil você
conseguir repassar toda essa importância em poucas palavras”. Afinal,
vai conhecer um país totalmente
diferente, onde poderá fazer uma
imersão na história, na cultura e
numa rotina diária de treinos tradicionais com grandes mestres.
“Tem praticantes de artes marciais com mais de 20 anos que não
têm essa chance”, reconhece o monitor, que diz ter a vida mudada com
o Hung Ga. “Tive um problema
sério no joelho e talvez não tivesse conseguido voltar a andar normalmente se não fosse o Kung Fu.
Não é apenas uma luta, é uma arte
marcial completa, uma filosofia de
vida, autoconhecimento. Com ele
eu soube mais sobre mim mesmo,
quais eram os meus limites e como
poderia superá-los”, frisa.
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CASO LEDUR

Tensão e emoção marcam depoimento
Tenente não foi ouvida e não compareceu ao depoimento. Foi representada pela defesa
Por Jefferson Oliveira

A

conteceu na última sexta-feira
(14) na 11ª Vara Militar do Fórum de Cuiabá, o depoimento de
testemunhas de acusação contra
a tenente do Corpo de Bombeiros Izadora Ledur de Souza Dechamp, suspeita de ter participação na morte
do aluno-soldado Rodrigo Claro, 21, durante
um treinamento militar na Lagoa Trevisan, no
dia 10 de novembro de 2016. O depoimento
foi tomado por emoção e discussão calorosa
entre defesa da oficial e testemunhas de
acusação.
O depoimento mais emocionante da
tarde foi o de Jane Patrícia Lima Claro
(mãe de Rodrigo), que durante as declarações prestadas ao juiz Murilo Moura
Mesquita parou por diversas vezes tomada pelo choro ao lembrar o filho morto e
as últimas cenas vistas do jovem internado
no hospital.
Promotor do Ministério Público, Allan do
Ó Souza pediu que Jane contasse o que se
lembrava do fatídico dia em que aconteceu o
incidente com Rodrigo durante o treinamento.
“No dia em que ele saiu de casa, eu dei um
abraço forte no Rodrigo, o vi pegando a moto
e saindo de casa e não sabia que aquela seria a
última vez que eu o veria”, contou Jane.
Jane continuou seu depoimento informando que o filho já estava com medo de Izadora
e que Rodrigo constantemente relatava que a
oficial o perseguia durante os treinamentos
aquáticos. “Eu sempre o incentivava e dizia
‘meu filho, pode ir confiante em Deus, que ela
não vai ser capaz de fazer nada com você’”,
revelou.
No dia em que Rodrigo foi encaminhado
ao hospital após passar mal durante o curso,
Jane relembra que recebeu uma ligação do
cabo BM Joilson perguntando se o aluno teria
alguma alergia a algum tipo de medicamento,
o que a preocupou.

“Antes da ligação o Rodrigo tinha me
mandado uma mensagem escrita ‘mãe, eu não
consegui, estou mal pra c******’. Depois que
o cabo Joilson me ligou informando que meu
filho estava em atendimento médico, me desesperei, eu pedia a todo instante para falar
com ele, porém o cabo não deixava e só informava que ele estava bem”.
Jane contou que ligou para o seu marido,
o 2º tenente do Corpo de Bombeiros Antônio
Claro, informou a ele a situação e que Antônio, quando chegou ao hospital, informou que Rodrigo
teve a primeira convulsão e em seguida foi
transferido para um
hospital particular da
capital.
A mãe de Rodrigo, ainda muito emocionada, disse que seu
filho foi morto por pura
maldade, “Rodrigo não fez
mal a ninguém. Rodrigo foi morto
por pura maldade, o que a tenente Ledur fez
com meu filho foi uma barbaridade”.
Ainda em seu depoimento, Jane lembrou
os últimos dias na presença do filho: “eu ficava conversando com meu filho no hospital e
ele sem nenhum tipo de reação ou sinal. Enquanto ele vegetava, eu conversava com ele
como mãe. Um médico chegou a me dizer que
se meu filho saísse daquela teria graves sequelas, perderia todos os movimentos e ficaria na
cama para sempre, tudo isso devido à falta de
oxigênio que sofreu durante as torturas praticadas por Ledur”, contou, muito emocionada.
Depois de ser ouvida, Jane foi liberada, porém do lado de fora da sala de audiência a pressão dela baixou devido à forte emoção sofrida
durante o depoimento e ela precisou ser socorrida por uma equipe médica; passou a noite em
um hospital de Cuiabá, em observação.
Outro depoimento que marcou pela emoção foi o Antônio Claro, que disse que desde

Acusação versus defesa

O

soldado Thiago Serafim Vieira também prestou depoimento naquela
tarde como testemunha de acusação
e teve um embate durante o interrogatório feito pelo advogado de Izadora Ledur.
Após prestar os esclarecimentos ao juiz e
promotor do MP, Thiago foi confrontado pelo
advogado Huendel Rolim, que faz a defesa
da oficial. Huendel perguntou a Thiago se o
que aconteceu durante o treinamento não
seria normal e Thiago não gostou do questionamento.
“O que você acha? A pessoa pulando em
cima de você e jogando água na sua cara, é
normal?”. O advogado respondeu: “não sei, eu
não fiz curso para bombeiro, você fez”. Thiago
respondeu: “então, se você não fez, eu estou
te falando”.
O advogado aumentou a voz e pediu que o
militar respondesse somente sim ou não, sem
retrucar. Thiago ficou em silêncio, encarando
o advogado, e perguntou por que o jurista
estava alterando a voz. “Você perguntou,

eu estou respondendo. Não sei por que você
está alterando a sua voz, fala baixo que eu
respondo”, disparou.
Thiago ainda explicou, em seu depoimento, que Izadora era intimidadora e que
os alunos tinham medo e não respeito pela
oficial. “Se ela soubesse que algum aluno
era ruim na água, aí que ela judiava mesmo,
começava a pegar no pé, tenho certeza que
se eu fosse ruim na água também teria sido
perseguido por ela”.
Questionado sobre o que aconteceu na
água, ele disse que a tenente Ledur passou
a dar caldos em Rodrigo. Ele pedia insistentemente para a tenente parar os caldos,
porém ela continuava. Para não deixar Rodrigo morrer afogado, Maiuson mergulhava
e subia novamente, empurrando Rodrigo com
a tenente em cima dele, para que a vítima
pudesse respirar.
O promotor Allan do Ó Souza disse que as
cenas descritas eram um verdadeiro cenário
de filme de terror.

que o filho morreu ele está afastado das atividades de bombeiro militar e que sente até
dificuldade para voltar a usar o uniforme de
bombeiro novamente.
“Os senhores podem ver que eu estou aqui
prestando depoimento e não estou fardado,
pois não consigo mais colocar minha farda.
Para ser bem sincero aos senhores, eu já pensei
em tirar a própria vida, mas em sonho Rodrigo
me disse para não fazer isso e, com a força em
Deus, estamos lidando com essa perda”.
Antônio disse também que o filho era uma
boa pessoa e que queria apenas realizar o sonho de ser bombeiro. “Era o sonho dele, e

quando ele passou no concurso e escolheu o
nome de guerra, disse que iria usar o mesmo
que o meu, Claro, e relatou: ‘pai, escolhi o
Claro, pois sei que uma hora o senhor vai se
aposentar, e eu quero dar continuidade à história que o senhor fez como bombeiro, vou
honrar o nosso nome como você fez’. Era
esse o desejo dele ser bombeiro para ajudar
as pessoas”.
O oficial afastado por problemas de saúde
informou que pelo que os colegas de curso relataram a ele que o que foi feito na Lagoa Trevisan não foi apenas um simples treinamento
e sim uma sessão de tortura contra seu filho.

Depressão é peça de sua defesa

A

tenente já apresentou nove atestados alegando problemas de saúde,
por conta desses atestados, o Conselho de Justificação, que julgará se
a oficial pode ou não ser exonerada do Corpo
de Bombeiros por conta da morte do aluno, fica
paralisado. A defesa de Ledur alegou que a tenente tem passado por depressão e problemas
psicológicos que a impossibilitam de voltar às
atividades funcionais.
A tenente do Corpo de Bombeiros, mesmo afastada das atividades por conta dos
atestados, continua recebendo o seu salário

integralmente, hoje no valor de R$ 14.824,59.
Nas mídias sociais, a mãe do aluno bombeiro
que faleceu durante o treinamento com Ledur
mostrou-se indignada com a decisão de uma
possível aposentadoria da oficial.
“Resta a você fingir que está passando
por uma depressão profunda e quem sabe
conseguir, com a ajuda de pessoas influentes,
futuramente, uma aposentadoria mediante
reserva remunerada. Fique sabendo que conseguimos ludibriar os homens, porém, a Deus,
esse ninguém consegue trapacear”, diz parte de
uma publicação realizada pela mãe de Rodrigo.

A morte de Rodrigo

D

ia 10 de novembro de 2016 e o
cenário era a Lagoa Trevisan, em
Cuiabá. Alunos realizavam treinamento do Corpo de Bombeiros
Militar de Mato Grosso. Depois de sofrer uma
sessão de tortura com caldos e humilhações,
Rodrigo teria engolido muita água e vomitou
bastante na beira do lago.
Ele alegou estar sentindo fortes dores na
cabeça e pediu para ser liberado, indo por conta própria até a Policlínica do bairro Verdão,
onde recebeu o primeiro atendimento e ali se
notou que a situação do jovem era gravíssima.
O jovem Rodrigo morreu após cinco
dias internado no Hospital Jardim Cuiabá,

na capital. Ele deu entrada no hospital com
aneurisma cerebral. O jovem já havia comunicado sua mãe sobre a conduta da oficial com
ele. Rodrigo afirmara que ocorreram outros
casos e que as sessões de afogamento eram
comuns. Outros alunos que estiveram no curso
confirmaram a perseguição da tenente com o
então aluno.
Rodrigo, no dia da aula na Lagoa Trevisan,
horas antes chegou a enviar uma mensagem
no celular de sua mãe relatando que estava
com medo da aula e de Izadora Ledur, que estava pressentindo que algo não acabaria bem
naquela tarde. Desde então a família busca
por justiça e luta pela condenação da tenente.

‘a carne é fraca’

CASTANHEIRA

Estuprador confessa abusos
contra garota de 12 anos

Mulher grita por socorro, mas
é executada pelo ex-marido

U

m homem de 41 anos foi preso na
noite de terça-feira (18) após ser
acusado de estupro contra a sua
neta de consideração, de apenas
12 anos, no Residencial Mário
Raiter, em Sorriso (398 km de Cuiabá). Ao ser
preso, o suspeito confessou o crime e disse
que a “carne é fraca”.
De acordo com relatos locais, o estuprador foi denunciado pela mãe da garota. A
mulher procurou a polícia e relatou que o avô
de consideração da criança estava abusando

da pequena há cerca de 30 dias. A mulher
foi chamada na escola e informada que a
menina não comparecia às aulas durante
este período.
Ao questionar a filha sobre o que estava
acontecendo, esta informou que, ao invés de
ir para a escola, ia para a casa da avó, onde
seu avô mantinha relação sexual com ela e
dava dinheiro e ainda ameaçava a adolescente, caso ela contasse o caso para alguém. O
suspeito foi conduzido à delegacia após confessar o crime e fica à disposição da justiça.

R

osana Borges das Neves, 31, foi
executada com três tiros na madrugada de terça-feira (18) em uma
residência localizada na Rua dos
Imigrantes, centro de Castanheira
(779 km de Cuiabá). O acusado de cometer o
crime é seu ex-marido.
Segundo as informações locais, vizinhos
acionaram os policiais após ouvirem a mulher
gritar por socorro e em seguida ouvirem os
tiros. A PM imediatamente foi ao local e chegando à residência encontrou Rosana caída
no quarto com três ferimentos causados por
arma de fogo.
Imediatamente uma equipe de resgate
foi chamada e constatou a morte da mulher
ainda na residência. De acordo com testemunhas, o suspeito seria o ex-marido da vítima,
identificado como Ângelo Erico Pimentel, 53,
que teria arrombado a porta da residência da
ex-companheira e cometido o crime.
Após matar Rosana, Ângelo fugiu em um

veículo Ecosport preto e até o momento não
foi localizado. A Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) foi ao local e realizou os
procedimentos cabíveis para auxiliar a Polícia
Civil nas investigações. O delegado Marco Remuzzi instaurou inquérito para apurar o caso
e identificou que Rosana chegou a mudar de
Castanheira para Tangará da Serra (242 km
da capital) para fugir do ex-companheiro que
não aceitava o fim do relacionamento, porém
voltou a Castanheira há dois dias para visitar
a filha quando acabou sendo morta.
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carreira da diplomacia

Damásio abre curso para o Rio Branco
O embaixador é um alto cargo na hierarquia da diplomacia, além de outras funções, ele é quem faz negociações de interesse do seu país

APRESENTA:

Da Redação

D

iplomata é o responsável por representar os interesses de uma
nação perante outros países no
exterior, assim como estabelecer
e manter relações internacionais.
Embaixador e cônsul são cargos
da carreira diplomática, a única diferença é referente às funções que cada um desempenha.
O embaixador é um alto cargo na hierarquia
da diplomacia. Além de outras funções, ele é
quem faz negociações de interesse do seu país
com as nações estrangeiras. Já o cônsul tem
como função zelar pelos seus conterrâneos que
residem em terras estrangeiras.
Tendo como objetivo promover um espaço
de ampliação do conhecimento sobre o universo das Relações Internacionais e auxiliar quem
deseja seguir alguma dessas carreiras, o Damásio Educacional traz o curso Diplomacia 360º,
que tem como base aulas teóricas,
por meio das quais os professores
apresentam os temas das disciplinas
da Primeira Fase do Concurso de
Admissão à Carreira de Diplomata
(CACD) cobrados nos editais dos últimos concursos.
A estrutura do Diplomacia 360º é
elaborada de acordo com o conteúdo
programático dos concursos anteriores, com isso o aluno estará preparado
por meio de aulas e de bibliografia relativas a todos os temas como direito

internacional, economia, geografia, história, língua inglesa entre outros, cobrados na Primeira
Fase e apresentados nos editais dos últimos três
concursos.
“O público-alvo do curso são todos os interessados com diploma de nível superior em
qualquer área do conhecimento que desejem iniciar seus estudos para o Concurso de Admissão
à Carreira de Diplomata”, explica a gestora do
Damásio Educacional - Unidade Cuiabá, Adriana Rizzieri.
Como diferenciais, o Damásio apresenta uma
base teórica com ênfase na 1ª Fase da seleção,
selo de qualidade Clio – 15 anos de excelência
na preparação para o CACD, indicação bibliográfica alinhada à banca com recomendação dos
livros, capítulos de obras e artigos para otimizar
seus estudos, atendimento individualizado, simulados trimestrais, material de apoio com anotações das aulas, corpo docente com experiência
reconhecida na preparação para o concurso, com
didática e metodologia inovadoras e Certificado
de Conclusão de Curso.
Além da possibilidade de estudar on-line e
ao vivo – modelo inovador exclusivo para a modalidade on-line, com transmissão das aulas em
tempo real para que você assista ao curso de onde
quiser.

ARTIGO

Meu WhatsApp Web pode ser monitorado
pela empresa em que eu trabalho?

M

uito comum a utilização do dispositivo da corporação em que se
trabalha para acesso a conteúdos
pessoais, tais como sites de entretenimento, redes sociais, e-mails
pessoais, entre outros. Também, já não é novidade para o mundo corporativo a utilização do
dispositivo pessoal para trabalhar, conhecido
pelo termo BYOD.
O BYOD, que significa traga seu próprio
dispositivo (Bring Your Own Device), surgiu
diante dos avanços tecnológicos, em especial
com os smartphones, os quais fizeram com que
muitos funcionários realizassem suas atividades diárias através deles. Com isso, houve uma
rápida expansão do BYOD, pois flexibilizou o
trabalho e facilitou uma interação maior entre
o colaborador e a empresa.
Não se restringindo apenas aos smartphones, o BYOD representa a possibilidade de os
funcionários usarem também seus tablets,
laptops ou desktops durante as suas rotinas
corporativas. Além de ser a tendência tecnológica, é inevitável.
Mas, seja utilizando o equipamento da corporação ou o equipamento pessoal, é evidente
que em algum momento você já deve ter se
perguntado se você poderia ser monitorado.
Então, o que pode a corporação acessar em
um dispositivo utilizado para fins exclusivos
da empresa?
Primeiro, já resta superado, inclusive por
decisão judicial, que o empregador pode ter
acesso aos e-mails profissionais sem que isto
ocasione uma invasão de privacidade. Além
disso, já existem inúmeros julgados de demissões por justa causa ocorridas por uso indevido do e-mail ou por comentários negativos
acerca da empresa, de diretores, chefes etc.
Isso porque é unânime o entendimento de
que, em se tratando de e-mail estritamente
corporativo, as trocas de mensagens realizadas são de propriedade empresarial. Logo, a
visualização por parte do empregador não se
trata de quebra de sigilo de correspondência
ou a própria violação de privacidade citada
acima. Isso também se aplica a demais acessos/
sistemas utilizados para fins empresariais,
como os chats internos, por exemplo.
Segundo, é inegável que a utilização do
WhatsApp atualmente também poderá ser
voltada para fins empresariais. Muitos utilizam essa principal forma de comunicação
para contatar clientes e colegas de trabalho,
principalmente com a criação de grupos para

Fernanda Tasinaffo é pós-graduada em MBA
em Direito Eletrônico pela Escola Paulista de
Direito e em Direito Digital e Compliance pela
Faculdade Damásio Educacional

facilitar o contato. Por isso, o aplicativo ganhou
uma extensão para a versão web, permitindo
que o usuário o ative pelo computador, através
de um navegador de internet.
Com um simples pareamento do celular
com o browser, por meio de um QR Code, o
WhatsApp pode ser utilizado normalmente em
um dispositivo com acesso à internet, como um
desktop ou um notebook.
Portanto, questiona-se: o empregador pode
ter acesso ao WhatsApp Web? Sim, o empregador pode ter acesso ao WhatsApp Web. Por
um lado, se o aplicativo for exclusivamente
pessoal e apenas utilizado na máquina da empresa, existe a possibilidade desse conteúdo
ser monitorado.
Agora, sabe-se que existem números de
telefone que são exclusivamente profissionais
e para fins da corporação. Essa linha móvel
atribuída ao funcionário, e que é direcionada
somente para contato com clientes e demais
colegas de trabalho, pode ser sim ser objeto
de monitoramento de acordo com alguns entendimentos recentes, pois possui as mesmas
premissas do e-mail corporativo, por exemplo.
Dessa forma, utilizar a versão web desse
meio de comunicação, com linha móvel atribuída pela empresa, também poderá ser visualizada pelo empregador, sem que ocasione uma
atividade ilícita por parte do mesmo.
Por outro lado, é plausível que a corporação
realize um Regulamento Interno de Segurança
(RISI), um termo de uso para dar ciência ao
empregado quanto à monitoração (TUSI), e
se possível, ministre um treinamento para a
conscientização de todos os empregados.
Manter a transparência entre o empregador
e o empregado é primordial para se manter
um relacionamento sadio e evitar eventual
demanda judicial por monitoramento indevido,
pois ainda existem magistrados que entendem
que a ausência de comunicação ao empregado
caracteriza atividade ilegal.

Há ainda bônus como palestras semanais
sobre temas relevantes, a quantidade de aulas é
definida de acordo com o peso das questões objetivas oferecidas na Primeira Fase do certame.
As aulas complementares têm como objetivo
aprofundar os temas abordados em sala de aula.

“As disciplinas que compõem o Diplomacia
360° serão oferecidas ao longo de doze meses.
Os alunos terão aulas de todas as matérias em
cada semestre, com diferentes ênfases, de acordo com o programa de aulas disponibilizado por
cada professor”, sintetiza a gestora.

SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS

Projeto impede prescrição
enquanto houver recurso
Por Agência Senado

I

mpedir a prescrição criminal enquanto
recursos especiais ou extraordinários
estiverem pendentes de julgamento na
Justiça. Esse é o teor do Projeto de Lei
do Senado (PLS) 314/2018, que aguarda o
recebimento de emendas e a designação de
relator na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ), onde será analisado em
caráter terminativo.
De autoria do senador Lasier Martins
(PSD-RS), o projeto estabelece que, após as
decisões condenatórias de tribunal em sede
originária ou recursal ordinária, a prescrição
não ocorrerá enquanto estiverem pendentes
de julgamento eventuais recursos especiais
ou extraordinários.
O autor explica que regra semelhante já
consta do PLS 236/2012, que trata da reforma
do Código Penal, na forma de substitutivo
aprovado pela CCJ. Lasier Martins entende,
porém, que o novo regramento da prescrição
não deve aguardar o trâmite do substitutivo,
tendo em vista as crescentes críticas da sociedade à impunidade e à prescrição dos crimes
de corrupção.
“A prescrição criminal exige que o julga-

mento de criminosos ocorra em prazo razoável, sob pena de ser decretada a extinção da
punibilidade e, consequentemente, a perda do
direito do Estado de punir. Devido às brechas
existentes em nossa legislação, alguns criminosos acabam se beneficiando da prescrição
e ficando impunes. Nosso intuito, portanto,
é diminuir ao máximo as possibilidades de
ocorrência da prescrição, por meio da abordagem de várias frentes”, argumenta Lasier na
justificativa do projeto.
O PLS 314/2018 também estabelece prioridade de tramitação para processos que apurem
crimes que estejam na iminência de prescrever.
Aliada a essa regra, o Ministério Público passará a ter a incumbência de monitorar a ocorrência da prescrição, bem como de requerer a
aplicação da prioridade de tramitação, salvo
para os crimes de menor potencial ofensivo.
O projeto prevê ainda a possibilidade de
responsabilização civil do juiz por perdas e
danos, perante o Estado e a vítima, quando
dolosamente der causa à prescrição. Essa regra
reproduz o critério geral de responsabilização
do magistrado já estabelecido na Lei Orgânica
da Magistratura Nacional (Lei Complementar
35, de 1979) e no atual Código de Processo
Civil (Lei 13.105, de 2015).
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E VEM AÍ:
FLORA ET
LUMEN

A

Galeria da Casa do Parque convida a todos para sua próxima
exposição. “Flora et Lumen” – do artista visual e fotógrafo Fred
Gustavos será aberta na noite de quinta 4 de outubro com entrada
franca. Todos convidados. Fred Gustavos recebeu Menção Honrosa em duas
edições da Maratona Fotográfica em 2016 e 2017. Estudou autorretrato
conceitual com a fotógrafa e artista visual Jaqueline Hoofendy (RJ) em 2017.
Atualmente você pode acompanhar Fred Gustavos na temporada do reality
show de fotografia ARTE NA FOTOGRAFIA, do canal Arte 1. Marque na
sua agenda: 4 de outubro – e vamos todos prestigiar esta exposição de Fred, um
cuiabano com olhar, técnica e muita delicadeza em suas composições.
INFO: (65) 3365-4789

TCHUNS E TONS

SOBREGAL – MARCELA
MANGABEIRA

N

a
sequência
de
uma
temporada de casa cheia
no Rio de Janeiro, Marcela
Mangabeira volta a Cuiabá neste final de
semana pra nos trazer um presentão. O
show SOBREGAL tem direção cênica do
premiado ator e diretor Emílio de Mello
(indicado ao Emmy) e será apresentado
no CINE TEATRO CUIABÁ nesta
sexta 21 de setembro às 20h30. Com
arranjos próprios e aquela voz-delícia,
Mangabeira revisita Gal Costa num
repertório inesquecível. Eu antecipo que
será uma daquelas noites em que o Cine
Teatro se converte em paraíso, com
Mangabeira soltando a garganta e muita
gente cantando junto. Vai ser phoda!
Ingressos R$ 25 e R$ 12,50. INFO: (65)
2129 3848 e 99635 3486

RAI REIS

NÚCLEO DE MÚSICA
ELETRÔNICA SINESTESIA

O

RAI REIS

RAI REIS

s DJs Guigs e Bradd se apresentam na noite desta quinta, 20 de setembro, na
CASA DO PARQUE. O Sinestesia vem com o melhor da música eletrônica
focada no house/disco. Eles levantam uma pegada mais intimista, com um
eletrônico mais experimental do que os que rolam em clubes. Super indico! INFO: (65)
3365 4789 e 98116 8083

GRUPO RAÍZES DO SAMBA – 36 ANOS

C

riado em 1982 por Manoel
Azevedo e Semites Marques,
RAÍZES DO SAMBA ganhou
muita popularidade nas casas de shows
Buxixu e Chamego do Paizão. O nome
é digno de um grupo formado por pais,
irmãos, primos e agora filhos e netos. Há
quatro anos realizam um Tributo a Clara

Nunes na interpretação de Semites. Lotam
os locais mais populares de Cuiabá com
uma energia típica de quem vai pra se jogar
na pista e cantar alto. A formação atual conta
com Manoel Peixoto de Azevedo (Mané do
Cavaco), Semites Marques Pessoa (Semith
Guerreira), Francisco Saturnino de Azevedo
(Chico), Renato Marques de Azevedo

(Natinho do Cavaco), Carlos Eduardo Gomes
de Vasconcelos (Dudu), Fabio Rodrigues
Neves (Fabinho Mestre de Bateria) e Elton
Assis de Oliveira (Seu Jorge). Você está
convidado pra na noite de 11 de outubro no
Espaço Cultural CASA CUIABANA (próx.
ao Pronto-Socorro) participar desta festa
comemorando também os 36 anos de história

nas noites cuiabanas. Vale lembrar que além
do RAÍZES DO SAMBA cantando Clara
Nunes haverá participação de Gabrielzinho
do Irajá (RJ), Larissa Padilha, Professor
Cleiton, Bateria Ouro Mestre Gudo, Kleber
Leite, Bateria Mestre Nego e muitos outros
convidados especiais. Ingressos 25 reais.
INFO: (65) 99239 3393
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QUE VENHA A CHUVA!
Sob as bênçãos de Deus e as orações de algumas rezadeiras, com os cantos tristes dos sabiás,
com muita fé, essa abundância de chuva de rosas irá exalar o perfume do amor. Nesta minha
caminhada em algumas residências de famosas
doceiras de doces caseiros, os tachos, os vidros
tinindo de limpos, quando os frutos forem contemplados com a chuva para se transformarem
nos saborosos doces regionais. As minhas amigas humildes doceiras tais como: Ritinha, Bugra,
Dolores, Francina, Zelita, Balolina, Josefa, dentre
outras famosas doceiras que fazem as delícias
que adoçam a alma cuiabana e de alguns papa-finos de paladares apurados. Antigamente lá pelos
bairros Baú, Lixeira e Araés, havia rezadeiras que
saíam em procissão com o terço na mão, balde
com água-benta, lavavam alguns cruzeiros espalhados nos bairros para cair a abençoada chuva.
Que venha a chuva do caju, da manga, que reluz
a beleza dos ipês que alivia os olhares humanos!
GENTE HUMILDE
Bem dizia Dona Maria de Chico Boleiro, em
época de eleições as grã-finas tratam os pobres
com o maior carinho, vão às casas humildes à
procura de votos, depois quando esse candidato
se elege é “babau, colher de pau”. Durante esses
anos que eu acompanho a política, o pobre é sempre usado para dar depoimentos, mostrar a sua
imagem e usar a sua humilde casa, para ser palco
de reuniões políticas. Engraçado: eu já presenciei
fatos de pessoas que foram cabos eleitorais de
político e quando foram até o gabinete levaram

LARGOS SORRISOS
O sorriso brota da alma, principalmente quando ele é natural; já quando ele é forçado, é a coisa
mais ridícula do mundo. Há sorrisos que encantam pela paz e amenizam qualquer situação desequilibrada. Neste mundo tão passageiro em que
vivemos, há pessoas que perderam a expressão
de sorrir, talvez haja um bloqueio tão grande no
eu espiritual que o sorriso perdeu o encanto da
vida, e muita gente vive com uma expressão emburrada. Vivemos um momento de transformações da beleza, algumas pessoas perderam a expressão de sorrir, com tantos procedimentos que
passaram, os belos rostos perderam o encanto da
beleza natural. Adoro gente que sorri com a alma:
Maria Helena Póvoas, Thelma de Oliveira, Cássia
Abdalla, Maria Avalone, Warner Willon, Gabriela
Novis Pereira Lima, Lucimar Campos, dentre outras pessoas. O sorriso largo da professora Isabel
Campos deixou a sua marca de encantos principalmente na política, onde as mulheres de vários
candidatos a cargos majoritários deveriam seguir
esse exemplo de humildade, carisma e simplicidade, principalmente com as pessoas humildes.

Por João Manteufel Jr.

chá de cadeira. A falsidade das camadas altas, o
gabinete que visa o poder ao abraçar essas pessoas humildes, usando-as com o prestígio para
angariar votos. Antigamente, havia políticos que
faziam a política com serenidade, tais como: Vicente Vuolo, Garcia Neto, Bezerra Neto, José Feliciano de Figueiredo, Augusto Mário Vieira, Emanuel Pinheiro, Maria Nazaré, Rochinha, Canelas e
Gastão Muller, esses faziam da política amizades
verdadeiras sempre visitando os eleitores e eleitoras dos bairros da Grande Cuiabá.

www.circuitomt.com.br

CALDO CULTURAL

CADEIRA DE BALANÇO

Por Carlinhos Alves Corrêa
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N

o início da década de 90 vivíamos uma situação financeira
ainda mais alarmante, com inflação a galope, indústria brasileira
a anos-luz das concorrentes estrangeiras, que chegaram inundando o mercado brasileiro com mais qualidade e preço
competitivo. Naquela época, quem tem mais
de 40 vai se lembrar, o pobre mal e mal comia
frango. Classe média totalmente esmagada e
oprimida por décadas de “governo” militar. A
diferença é que naquela época vivíamos a esperança. O Brasil era o país do futuro.
– Esses comunistas! Não se implora por direitos, se luta por eles.
A crise de agora que afeta milhões de brasileiros, sobretudo, é moral. Não existiu escravidão. Não existiu ditadura. Não existiu golpe.
Não temos que ajudar as minorias. Não temos
que ter cotas. Não é difícil entender porque
somos assim. O Brasil sempre foi conservador. Durante os anos 1700 e 1900, enquanto as colônias espanholas montavam suas
universidades independentes e formavam
mais de 200 mil sul-americanos, o Brasil teve
pouco mais de 1.200 cidadãos formados em
universidades, a maioria na Universidade de
Coimbra, em Portugal. Por isso vamos ao Chile e à Argentina, e dizemos: Nossa! Como são
educados! Nossa que biblioteca linda! Nossa,
você viu a casa do Neruda! Aqui se o principal

Heil Zukunft
museu pega fogo, imagina o que não fazemos
com a casa de um poeta. Educação nunca foi
uma prioridade tupiniquim. Hoje temos gerações inteiras de subletrados, com jeitinho
brasileiro institucionalizado, um dos piores
níveis de educação do mundo, gerando uma
sociedade que analisa sua qualidade de vida
ao seu consumo.
– Nós representamos a sustentação da propriedade privada. Temos de ser cruéis. Temos de recuperar a consciência tranquila
para sermos cruéis.
Custe o que custar. Doa a quem doer. Os pensamentos trumpianos se espalham como vento pelo planeta. Eu fico pensando se alguma
pensei assim, com ódio, com amargura, com
desprezo pela vida de terceiros. Essa eleição
revela um lado escuro que ainda não tinha
visto nas pessoas que me cercam. Estou assustado. Chegou a hora de se acalmar. De dar
as mãos. Mas isso não vai acontecer. A palavra
da moda, que a maioria não entende direito, é
liberalismo.
– Quem deseja viver, prepara-se para o
combate, e quem não estiver disposto a
isso, neste mundo de lutas eternas, não merece a vida.
Só assim. Com muita força e truculência, muitos dizem, que vamos mudar o Brasil. Mas galera, cuidado. Essas frases duras, que se parecem com as de Bolsonaro, líder das pesquisas,
são de um alemão: Adolph Hitler. Pense nisso.
A que ponto chegamos. Incrível que as pessoas não entendem que a solidariedade, o amor,
ser bom, não é ser de esquerda. É ser normal.
Human being.
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garimpo cultural
Por Luiz Marchetti

PEDRAS EM MOVIMENTO - DOS 300 ANOS DE CUIABÁ >
O escultor USUSF
DOGAN apresenta no Misc - Museu de Imagem
e do Som de
Cuiabá “Lázaro
Pappazian” a exposição PEDRAS
EM MOVIMENTO
com nove obras
elaboradas a
partir de pedras
calcárias da região de Nobres
e do Distrito da
Guia. Atenção
para a escultura
do Busto de Rondon, construída
durante nove meses. Leve a família
e prestigie a exposição do escultor DOGAN no MISC. Entrada franca. Aberto das
8h às 18h. R. Voluntários da Pátria, 79 – Centro Histórico, Cuiabá.
INFO: (65) 98136 3741
ÚLTIMOS DIAS >

Finaliza neste sábado 22 de setembro a individual do artista
plástico Télio Fernandes, na Galeria da Casa do Parque. Com parte
das obras da exposição já vendida, JARDINS SUSPENSOS DE TÉLIO
FERNANDES é um sucesso que você não pode perder, são telas belíssimas com preços bem acessíveis. Exposição com entrada franca.
INFO: (65) 3365 4789 e 98116 8083

www.circuitomt.com.br

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

(65) 98131-4145.

FORMALHAÇOS - A FORMATURA DE PALHAÇOS >

A Formalhaços é a conclusão do curso “O Meu Nariz é Vermelho”, do Ponto de Cultura Em Cena Escola de Palhaços. São 14
novos profissionais prontos para os certificados num espetáculo
circense com a direção de Ilson de Oliveira - Palhaço Zabilim Plim
Plim! Será nesta quinta 20 de setembro às 20h no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, a entrada é apenas 1 brinquedo (novo
ou usado). A Formalhaços é uma ação do Ponto de Cultura - Em
Cena Escola de Palhaços, com apoio da Secretaria de Estado de
Cultura, do Ministério da Cultura e do Teatro Zulmira Canavarros.
INFO: (65) 99978 6162

16ª PARADA DA DIVERSIDADE LGBT >
Está chegando o grande dia de colorir as ruas da capital
mato-grossense, a 16ª Parada da Diversidade LGBT de Cuiabá
será realizada no sábado 22 de setembro e a concentração
será a partir das 14h na Praça Ipiranga. Vamos todos participar
do maior Ato Político e Cultural LGBT do Estado de Mato Grosso. Todos somos seres políticos com voz e voto e merecemos
melhorias na saúde, educação, segurança e políticas públicas.

ARTESANIA, CRIAÇÃO E SUSTENTABILIDADE >

NOVO IMORTAL - LORENZO FALCÃO >

A Casa Barão de Melgaço está em festa!
O animador cultural, poeta, contista
e jornalista Lorenzo
Falcão toma posse
na Academia Matogrossense de Letras nesta sexta-feira
21 de setembro às
19h30. Vamos todos
prestigiar o novo
Imortal de Mato
Grosso. Lorenzo Falcão sucede o poeta
Ronaldo de Castro,
na cadeira 12 da Academia. Fará a saudação da recepção o
Acadêmico Eduardo
Mahon. INFO: (65)
99626 9657

TEMPERO DE FAMÍLIA

Atenção mulheres artesãs! Esta oficina tem foco nas criadoras
de arte popular e artesanato, e procura fomentar a reflexão sobre
os processos artesanais em harmonia com as questões da sustentabilidade. A oficina será ministrada por Ruth Albernaz e irá contar
com a convidada Imara Pizzato para dialogar na ação. De 26 a 29 de
setembro, das 8h30 às 11h30, No Sesc Casa do Artesão. Gratuito.
Inscrições e INFO: (65) 36110507 ou aacosta@sescmt.com.br

Cuiabano leva churrasco e cortes nobres
para programa do Rodrigo Hilbert
Na nova temporada do programa Tempero de Família no canal GNT, o churrasqueiro Lamonnyel Vieira mostra seu churrasco suíno
acompanhado de farofa de ovo

S

e paixão pelo que faz é a alma do negócio, o
churrasqueiro cuiabano Lamonnyel Vieira de
Moraes está no caminho certo. Lamonnyel
participou recentemente da temporada especial de
churrascos “Ferro, Fogo e Paixão” do programa Tempero de
Família, apresentado por Rodrigo Hilbert, no canal GNT, que
estreou em 9 de agosto.
Lamonnyel fez parte de um grupo de 13 convidados de
todo o Brasil, sendo o único do Centro-Oeste. No programa,
aproveitou para levar sua receita de churrasco suíno junto a
uma guarnição especial: sua receita de farofa de ovo, sucesso
nas redes sociais. O episódio vai ao ar na próxima quinta-feira
(20), às 20h, horário de Mato Grosso.
O churrasqueiro, como Lamonnyel gosta de ser chamado,
é formado em Administração de Empresas, com MBA em
Gestão de Negócios. Como sempre gostou de cozinha, fez um
curso para cozinheiros no Senac e logo se tornou conhecido
em Cuiabá pelos churrascos que fazia a domicílio, além de
eventos e festivais. Com o crescimento do negócio e o sucesso
que vinha fazendo na área, resolveu montar uma “boutique de
carnes”, o Açougue 154.
Para ele, o convite para participar do programa foi um
reflexo do trabalho que vem desenvolvendo. “Estamos

sempre buscando a excelência, e ser o único em toda a região
a participar deste programa só confirma que nosso trabalho
está sendo bem feito e que as pessoas estão sabendo valorizar
e apreciar, cada vez mais, um bom corte de carne e churrasco
de qualidade”.
Em todo Mato Grosso, o cuiabano já participou de
diversos festivais de churrasco, além de ministrar cursos para
os amantes do churrasco, colocando na prática as melhores
técnicas para garantir o melhor assado. Em São Paulo e Belém
representou o estado com o Jacaré Pantaneiro, mostrando um
pouco desta proteína exótica e mato-grossense.
No ar desde 2012, o programa de culinária do GNT Tempero
de Família apresenta receitas caseiras e, especialmente,
tradicionais de famílias brasileiras. O programa Tempero de
Família vai ao ar toda quinta-feira, às 20h, e pode ser assistido
pelas TVs de assinatura Net, Claro e Sky.

Açougue 154
Nascido em Cuiabá, Lamonnyel é administrador por
formação e pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas. Sua
verdadeira paixão, no entanto, é a carne, que lhe rendeu ainda
um curso de gastronomia e especializações em São Paulo,
que proporcionaram o estudo profundo
da carne, desde a fazenda até a mesa. “Ao
estudar mais profundamente esse universo,
entendi que um churrasco de qualidade
exige conhecimento de todos os detalhes,
desde a criação do boi, sua espécie, suas
características, até atestarmos a qualidade do
produto”, explica.
A domicílio, o cuiabano trabalha somente
com cortes nobres e leva aos clientes tudo
o que é necessário para um churrasco de
qualidade: a churrasqueira parrilla, carne, sal
e guarnições, que normalmente são alguns
legumes e farofa.
Segundo Lamonnyel, essa churrasqueira
permite uma melhor preparação. “Nela, o
carvão fica de lado e, assim, tanto a carne não
fica com gosto de fumaça quanto podemos
preparar outros itens ao mesmo tempo”,
frisa.
O Açougue 154 também funciona como
restaurante, onde os clientes podem apreciar
cortes de Wagyu, Angus e Dry aged.
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Q

uem vai construir sua casa ou mesmo a sua empresa e precisa fazer
o planejamento tem que levar em
conta não apenas os valores do custo por m2 da área construída.
São muitas etapas a seguir como o início
e a finalização da obra, contando com o período
ou a época do ano em que é melhor para se começar uma construção. Com todos os projetos
definidos com a topografia do terreno, arquitetura, estrutural, elétrico e hidráulico, orçamentos como materiais utilizados principalmente os
básicos, estando com as documentações atualizadas assim como taxas e tributos. É de extrema
necessidade ter em mãos orçamentos da mão de
obra que construirão seu projeto.
Iniciar uma construção no mês de janeiro não

é uma boa ideia, já que a quantidade de chuva
tende a ser grande e poderá haver serviço perdido ou pelo menos dificultar muito o trabalho dos
construtores.
A dica para você que está planejando construir seu sonho é iniciar a construção a partir
do mês de abril quando as chuvas tendem a diminuir e as condições de trabalho passam a ser
mais favoráveis, pelo menos no aspecto da chuva.
Como estamos no mês de setembro, início da
estação da primavera que ocorre após o inverno
e antes do verão, é preciso levar em conta a questão da velocidade do seu empreendimento para
não chegar a época da chuva e você enfrentar os
mesmos problemas.
O mercado da construção, devido à economia
do país, com o aumento descontrolado do dólar,
passa por grandes dificuldades diariamente oferecendo produtos em promoção, com valores
abaixo do preço de mercado. É uma grande oportunidade para quem preparou seu orçamento e
previsão financeira para adquiri-los.
A remodelação do projeto aprovado após o
início da obra tem grande influência no decorrer
da construção em todos os segmentos, desde o
cronograma até o custo programado do seu início. Estas modificações do cliente aferem a todos os profissionais contratados neste projeto
definido.
Contudo, comece sua realização contratando
bons profissionais para não se decepcionar e se
frustrar ao concluir sua construção.
Contrate certo, contrate um arquiteto.
www.facebook.com/arqedmilsoneid

Por Theresa Piraja

Planejando
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FENG-SHUI

Por Edmilson Eid
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M

omento de eliminar bloqueios,
deixar para trás pensamentos
e emoções ruins e negativas.
É hora de reprogramar. Faça
uma limpeza geral, todas
aquelas tranqueiras que não tenham sentido,
que estão atravancando o armário, desfaça,
para que possa entrar na primavera livre, leve
e solto. Com seu lar completamente renovado. Porque primavera é prosperidade,
comunicação, ação e realização. Primavera é momento de desabrochar para a vida,
e que tal nesta primavera escolhermos a
prosperidade para desabrochar em nossos lares e ambiente de trabalho? A prosperidade é muito mais que abundância e
dinheiro, está totalmente ligada à nossa
mente. Quem pensa rico fica rico. E tudo
fica mais fácil quando este pensar circula
em um ambiente harmonioso. Energeticamente falando, quando preparamos uma
casa para receber do universo os fluxos da
prosperidade, todos serão afetados por esses fluxos, com a ativação da vontade para
o crescimento em busca de novos horizontes. Um alerta: a prosperidade não combina com insegurança e nem baixa estima.
O fator principal é superar os obstáculos
internos que nos aprisionam, que são o
medo, a insegurança e a preocupação. E
por outro lado ser próspero é se sentir

Sonhe alto, é
primavera!
próspero, acreditando mesmo neste sentir.
Sonhem. Sentem. Já é velho isto, somos aquilo
que sonhamos e somos aquilo que sentimos.
No instante em que se sonha, é adicionada a
energia da emoção. A mola mestra para que
esta energia seja adicionada é a ação, o trabalho e o esforço. Os sonhos são contêiner da
alma, são o espaço para a Criação de Deus,
quanto maior o seu sonho mais de Deus você
deixa entrar. A prosperidade entra pela porta da entrada principal. Verifiquem o estado
em que se encontra a sua porta de entrada.
Quando a prosperidade for bater à porta, será
que vai encontrar uma numeração visível, ou
está escondida, ilegível, ou nem tem numeração? Este cuidado tem que ter. É de péssimo
agouro ir a um endereço que não tem nome
legível na rua, a numeração da casa está escondia ou enferrujada e a campainha não
toca. Aí, acham vocês que quem mora assim
vai ter uma mente propícia para ativar o crescimento? Se quiserem ter prosperidade, identifiquem bem sua casa. Uma porta de entrada
bem iluminada e arejada.
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TransNambiquara é o nome de
uma estrada que atravessa a Terra
Indígena Nambiquara, Mato Grosso. O nome foi dado por Jacutinga,
o indigenista que há cerca de 40
anos trabalha com os povos indígenas. A aposentadoria não significou seu afastamento da
luta incansável contra o esmagamento de povos
e saberes milenares.

Desenho: TransNambiquara, em vermelho.
(José Eduardo, 2018).

Em fins de 1970, na região Nambiquara, Jacutinga assustou-se com os males que a BR 364
já causava aos índios. Ficou sentido de ver a estrada tornar-se um atrativo às gentes que têm
por princípio não acumular bens materiais. A
TransNambiquara foi fruto de inúmeras discussões com a comunidade e levou anos para
ser concluída. Seu percurso deve ter aproximadamente 450 quilômetros. Do sul do território
Nambiquara, passa pela aldeia Treze de Maio à
aldeia Branca. Daí, um ramal vai ao rio Juína, cobiçado por PCH, a atormentar os espíritos que
nessas águas verdes vivem.
Da aldeia Branca, segue para a Sapezal. Nesse ponto a estrada se bifurca: de um lado segue
para as aldeias Barro Branco e Boqueirão, até o
Porto Cachoeira, lugar de pesca; de outro, travessa o córrego Água Bonita e segue para as
aldeias Funilão, Vista Alegre, Barranco Vermelho e Água Verde até alcançar a aldeia Barracão
Queimado. Um mundo inimaginável de água
potável, límpida a refletir os verdes das matas
ciliares.
E a TransNambiquara prossegue sinuosamente, a deixar vivas as árvores maiores, passando por uma ponte sobre o córrego Macaco
Preto até à aldeia “Sete Estrelo”. O riscado do
plano rodoviário deveria encontrar a estrada
que dá acesso à aldeia Camararé, mas ficou inacabado. Da aleia Barracão Queimado, foi recuperada a estrada para a aldeia Camararé, de lá
abre-se para o Porto do Canguru, na beira do
rio Juína. Da aldeia Camararé, um ramal chega à
Montanha de Pedra, lugar mítico de seres sobrenaturais. Outro ramal, não concluído, seguiria às
antigas aldeias 20 e Urutau.
Da aldeia Camararé, a estrada atravessa os
rios Camararé, Mutum e Nambiquara até Campos Novos. Ao atravessar o rio Mutum, continua
até à cachoeira do Mutum. De Campos Novos,
até ao rio 12 de Outubro e ao Patuazal, espécie
frutífera nativa que cobre uma grande extensão
de terra às suas margens.
O traçado inicial da TransNambiquara, riscado durante tantas e tantas conversas, chega
à aldeia Aroeira, na Terra Indígena Pirineus de
Souza, à espera de uma ponte.
A TransNambiquara não conseguiu embaçar
os olhos dos índios às cores e formas ilusórias e
enganosas do mundo dos não índios.

Por Wania Monteiro de Arruda

Anna é doutora em História,
etnógrafa e filatelista.
cultura@circuitomt.com.br
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A importância
dos alimentos na
prevenção do câncer

NUTRITIVA

Por Anna Maria Ribeiro Costa
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é nutricionista funcional,
aficcionada em receitas saudáveis
e saborosas, que divulga em seu
site e no Insta
@wmarruda

lém de oferecer os benefícios nutricionais básicos, há evidências de
que os alimentos funcionais auxiliam na prevenção de tumores de
mama, próstata, intestino, cabeça e
pescoço, dentre outros, principalmente quando
o consumo está associado à adoção de um estilo
de vida saudável. Dentre os alimentos funcionais
se destacam os cereais integrais, leguminosas
(feijão, ervilha, lentilha), linhaça, brócolis, couve-flor, espinafre, tomate, alho, cebola, melancia,
morango, goiaba, uva, peixes marinhos, chá verde
e castanhas. A adoção de um estilo de vida saudável que inclui uma alimentação equilibrada,
prática de atividade física e controle do peso corporal, auxilia na prevenção de câncer de mama,
próstata, intestino, estômago, pulmão, dentre
outros de alta incidência na população brasileira e mundial. Dados publicados pela American
Câncer Society mostram que um terço de todas
as mortes por câncer nos Estados Unidos a cada
ano está ligado à alimentação e atividade física,
incluindo o excesso de peso ou obesos. No Brasil,
segundo o Inca, observa-se que os tipos de câncer que se relacionam aos hábitos alimentares
estão entre as seis primeiras causas de mortalidade pela doença. Os alimentos que ajudam a
prevenir o câncer de mama são os que contêm
licopeno, como frutas de coloração avermelhada,
além daqueles que contêm vitamina C e E, por
conta dos radicais livres, como soja, castanhas,
brócolis, couve-flor. Também se destaca o ômega

3, que pode ser encontrado em peixes como salmão, atum e sardinha. O ômega 3 é rico também
em sementes como a chia e a linhaça. O ômega 3
auxilia na prevenção dos tumores de mama e de
próstata, como também ajuda a aumentar o colesterol bom (HDL) e a abaixar o colesterol ruim
(LDL). Em se tratando exclusivamente de câncer
de próstata, o papel de destaque fica por conta
do licopeno, que é encontrado, por exemplo, no
tomate, molho de tomate, goiaba vermelha e melancia. Para a prevenção de tumores de intestino
e de reto por meio da alimentação o recomendável é evitar a ingestão de alimentos gordurosos
e embutidos, assim como o consumo excessivo
de carne vermelha. Por sua vez, é válido dar preferência a alimentos como o chá verde e a soja
não transgênica, além de adotar uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes, que são
fontes de fibras. Para a região da cabeça e pescoço, que compreende a boca, faringe, laringe e
tireóide, os alimentos funcionais que auxiliam
na prevenção são a abóbora e a cenoura (fontes
de vitamina A), as frutas cítricas, como o abacaxi,
a acerola, o maracujá e a laranja (ricas em vitamina C) e vegetais de cor verde escura, como o
brócolis (ricos em vitamina C). A alimentação recomendada para auxiliar na prevenção de câncer
de estômago deve privilegiar a ingestão de frutas
e verduras, principalmente os alimentos fontes
de vitamina C, como laranja, limão, acerola e abacaxi, e evitar o alto consumo de sal, de alimentos
com conservantes e de defumados. É recomendável evitar a ingestão excessiva de alimentos
em temperatura elevada, muito comum no sul do
Brasil, na Argentina e no Uruguai, por exemplo, o
consumo do chimarrão.
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M

uita coisa já foi escrita sobre esse
tema, porém, ainda que voltemos
a ele, é comum conseguirmos um
entendimento a mais e que antes passou sem aprendermos. Há
momentos e assuntos que nem sempre estamos prontos para absorver ou, até mesmo, um
aprendizado distorcido que no passado se fixou em nosso subconsciente.
Como podemos entender a mediunidade?
Vamos relembrar, aos que iniciaram suas
buscas há muito tempo, que nos foi ensinado
"Todos Somos Médiuns".
Acreditamos que alguns aspectos precisamos repassar ou acrescentarmos.
"Mediunidade é a condição que trouxemos
desde o nascimento, um dom, que nos permite
entrar em contato com espíritos desencarnados, os nossos ancestrais".
Aos médiuns cabe a função de serem intermediários. Um canal para transmitir os ensi-

namentos, as palavras sábias desses espíritos,
mediando a comunicação entre as realidades.
Os mentores, guias, vêm até nossa humanidade, com toda a humildade e serenidade, sabedores das mazelas humanas, trazendo um
alívio para as pessoas que tanto necessitam,
sempre despidos de ostentação ou vaidades.
Aos médiuns cabe seguir com responsabilidade aquilo que está determinado em seus
registros cármicos, no intuito de cumprirem
todas as "tarefas" que um dia se comprometeram em levar para sua nova encarnação.
Para o bom cumprimento de sua missão,
os médiuns recebem em seus corpos alguns
acréscimos. Esse "bônus" não é privilégio, é
sim um "adicional vibratório" que lhes possibilita realizar tais tarefas, afinal de contas, a
mediunidade requer uma composição física,
mental e espiritual que melhor possibilite o
desenvolver daquilo que ele, o médium, deverá
desenvolver.
Algo que deve sempre ficar muito claro é
que o fato de termos experiências espirituais
não faz de nós um médium de fato. As experiências particulares, na maioria das vezes,
são dirigidas a nós mesmos, de forma que seu
desenvolver serve apenas para nós mesmos,
sem que isso altere em nada a vida e realidade
do outro. Se a experiência serve apenas para
mim, então ela não se enquadra em manifestação mediúnica, pois não estou servindo como
mediador para outros, a experiência é minha,
o que não ganha sentido se comparado com a
mediunidade real em si.
A Lei é justa e se faz presente em tudo, principalmente no que tange à espiritualidade. O
alto nos proporciona as condições necessárias,
cabendo-nos, porém, o bem cumprir da tarefa
assumida.

Por José Carlos Branco

Mediunidade
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É

o momento na vida de todos nós
em que somos chamados para dar
testemunho da nossa Fé, e muito
mais, deixarmos registrados os
nossos projetos para o futuro, para
a nossa evolução. Não devemos
ser temerosos para conosco mesmos, porque
sabemos na nossa intimidade e o quanto temos que lapidar o diamante escurecido pelas
trevas da nossa ignorância, da nossa vaidade.
Sabemos o quanto devemos melhorar, o
quanto devemos crescer para a divindade
maior. Os nossos caminhos, é neles que devemos focar, existem os atropelos, as vinganças
e nós ainda teimamos em deixar para amanhã
aquilo que nos incomoda no presente.
Nós já obtivemos muitos conhecimentos,
os quais já nos tornaram fortes para acertar
nossas decisões, mas ainda na teimosia deixamos cunhadas em nossa estrada as pegadas
sombrias dos vícios, dos pecados e dos costumes maus que arrastamos por vidas, uma
após a outra.
Devemos mudar esse conceito, não somos
vermes para nos arrastarmos. Nós já nos enclausuramos em nossa consciência, já tivemos
tempo para meditar e agora rompemos esse
casulo e já ganhamos asas da consciência e da
inteligência, e na brisa da oportunidade Divina ganhamos o amor eterno que conhecemos
de longe.
Jesus aguarda nessa transição planetária

Firmando a
evolução espiritual
que mudemos e nos cobra veementemente
uma postura única, “sermos ou deixarmos de
ser", não é fácil.
Abandonarmos o homem velho carcomido,
rançoso, temeroso, nos despir dessa couraça e
é a nossa consciência que deve exigir essa postura da nossa alma.
Já somos capazes de escolher o melhor para
nós porque aprendemos ao longo de tantas
vidas, mas falta-nos o amor-próprio. Por que
deixarmo-nos amargar a nossa alma em dores
constantes, as velhas dores do passado, por
que não abandonar os desafetos para que eles
se tornem nossos amores de hoje, por que não
abandonar o dedo que cutuca a ferida para sublimar a mão que afaga e que passa o bálsamo
regenerador, por que não abraçar ao invés de
apontar os dedos na condenação do próximo,
que é tão igual a nós mesmos?
Somos todos nós aprendizes viajores do
tempo em busca da nossa felicidade, mas a felicidade não cabe em coração empoeirado, a
felicidade não se permite ser partilhada com o
rancor, a mágoa ou a insolência de acreditarmos que já somos tão bons, que de Jesus não
precisamos mais, de que não carecemos de seu
afago.
A proposta para esta vida, para esta encarnação é de que sejamos melhores, a princípio conosco mesmos, para que a partir do
momento que nós estejamos felizes na nossa
intimidade, nós iremos conseguir enxergar o
mundo com lentes diferentes, lentes coloridas
da satisfação da harmonia do equilíbrio da paz
e da tolerância, tal qual o arco-íris em comunhão com as cores a encantar o horizonte no
infinito.
Que Jesus nos abençoe a todos dando-nos a
força necessária para seguir adiante, e que os
meus últimos passos possam ser dados rumo
ao seu coração.
Que assim seja...
MARIA QUITÉRIA (espírito)
Mensagem Psicofonada por: Maria
Quitéria
Do Livro: “Por Amor: Eles Voltaram!...”.
De Nosso Grupo Mediúnico: “Mente e Luz”
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O

presidente de Portugal, professor acadêmico, é um dos mais entusiasmados
com as novas regras aprovadas. Este,
inclusive sendo professor na minha
universidade, entende perfeitamente
a dificuldade dos estudantes estrangeiros em formalizar seus pedidos de vistos, aprovação e tempo
hábil para chegar ao país, organizar a mudança,
adaptação e entrar na sala de aula.
As novas alterações à lei de estrangeiros foram
publicadas esta semana no Diário da República de
Portugal, permitindo agilizar, desburocratizar e flexibilizar os procedimentos de pedidos de vistos e
de autorização de residência, designadamente.
Sendo assim, os imigrantes dos países de língua
oficial portuguesa que venham a estudar no ensino
superior em Portugal vão ter mais facilidade para
se regularizar. Em vez de o seu visto de residência
estar dependente do parecer do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), algo que estava previsto
até hoje, basta agora uma comunicação prévia. Isso
significa que o Ministério dos Negócios Estrangeiros pode emitir imediatamente o visto.
Além disso, criaram um regime mais simplificado para os estudantes altamente classificados
(como eu, rsss) que pretendam frequentar cursos
do ensino profissional em Portugal e para empreendedores de forma a tornar mais atrativos os novos
modelos de negócios ligados ao empreendedorismo, à tecnologia e à inovação. Ou seja, a concessão
de autorizações de residência para quem pretende
estudar no ensino superior e trabalhar ao mesmo
tempo está mais favorável, tanto para os trabalha-

dores que forem contratados como para os estudantes-trabalhadores autônomos e empreendedores. A nova regra também simplificou o regime de
residência para os trabalhadores sazonais e introduziu um novo regime para trabalhadores transferidos de outros estados-membros, desde que estejam
integrados nos quadros das empresas.
A nova Lei de Estrangeiros permitiu também
adequar a legislação nacional às novas dinâmicas
econômicas e sociais, passando a ter como regra
a sua inscrição sob forma digital e, sempre que legalmente possível, é dispensado o mecanismo de
entrevista presencial num consulado. Com isso, os
agendamentos tanto da concessão como da renovação da autorização de residência ganharam agilidade, podendo estes pedidos serem efetuados, a pedido do requerente, para qualquer direção/delegação
regional, e assim antecipar prazos.
O SEF, finalmente, usará os mesmos documentos que já foram apresentados previamente às autoridades regionais, para todos os processos de concessão e renovação da autorização de residência,
evitando assim que os mesmos sejam novamente
exigidos aos requerentes. E isso era muito chato e
ilógico.
O novo diploma agora publicado também vem
permitir a regularização dos imigrantes que já se
encontram em Portugal por razões humanitárias,
sempre que se comprove a existência de uma inserção no mercado de trabalho com descontos para
a segurança social, por um período superior a um
ano. As séries de estratégias promocionais que o governo vem promovendo na área das migrações para
atrair imigrante, capital estrangeiro, mão de obra
jovem (barata) e fluxo no caixa, tem sido a grande
aposta do governo a fim de evitar uma nova crise
econômica. Segundo o governo, essa interligação
tem a ver com o fluxo demográfico de estrangeiros
migrando para Portugal e que vem contribuindo
para o desenvolvimento intercultural da sociedade
portuguesa. Eu particularmente não vejo tudo isso
como mil maravilhas, e chego a desconfiar. Tem o
velho ditado: quando a esmola é demais, até o santo
desconfia. Quem muito dá nada tem. Nesse caso, os
portugueses plebeus nada têm. E eu acho isso muito
triste. Um governo socialista que depende 100% do
capitalismo, da exploração da mão de obra jovem e
barata para prosperar. À custa dos outros é mole.

Por Iracema Borges

Visto de estudante
em Portugal
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B

em, inicia-se mais uma semana do
Setembro Amarelo, mês de olharmos pra nossa vida com mais consciência. Nesta semana o convite é
pra exercitarmos um dos pilares
mais importantes na construção da felicidade
que se chama laços, conexões, pessoas. E uma
das palavras-chave desse pilar é: cultivar. Quais
laços você tem cultivado? Temos vários tipos de
relacionamentos, recentemente percebi que vinha cultivando os laços mais ligados ao profissional, me dei conta que raramente ligo pra fa-

Cultivar conexões
lar de coisas boas. Ligar pra alguém importante
e dar boas notícias ou apenas dizer que se lembrou dela e está com saudades e até mesmo pedir: “me conta uma coisa boa que te aconteceu”,
faz toda a diferença. São os amigos que nos dão
colo, falam aquelas verdades que temos dificuldade de contar para nós mesmos, fazem parte
da nossa história, enfim, estão sempre ao nosso lado. Laços não têm a ver com quantidade,
têm a ver com cultivo. Uma das áreas da roda da
vida é o social, eu sempre pergunto: como você
é como amigo? Como cultiva as relações? E tem
outro aspecto ainda muito importante: amizade
também tem a ver com sintonia. Jim Collins diz
que somos o resultado das cinco pessoas mais
próximas a nós, sem contar família. Quem são
seus amigos hoje? Reflita por alguns minutos.
Quem você precisa cultivar ou de quem você
precisa se afastar? E fica aqui o convite: nesta
semana ligue para algumas pessoas importantes pra você, envie uma mensagem de voz dizendo o quanto sente saudades ou marque um
café. Você diz “eu te amo” para os seus amigos?
Diga, nada como uma declaração de amor inesperada! E aproveite este momento, respire lenta
e profundamente algumas vezes, pense em alguns amigos que são importantes e envie todo o
seu amor, porque como disse Leonardo da Vinci, “para estar junto não é preciso estar perto, e
sim do lado de dentro”. Namastê.
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Dra. Mara Kenia Dier e seu marido Cássio
Guimarães, gente da melhor qualidade.
Casal lindo!

www.anamariabianchini.com.br
instagram: @anamaria_bianchini

Sobre viver junto... É coluna social sim. Mas
pensa e agrega valores...
Com amigos. Com a família. Com um parceiro. Com quem
a gente gosta. Tem que ter mesmo muito amor.
Dividir a liberdade é sinônimo de amar. Apenas assim,
óbvio que na minha opinião a gente consegue suportar. É
legal, é bacana ter parceria pra fazer tudo, desde que você
não tenha se acostumado a ser só. Com amigos, com família a gente não dorme e nem acorda na mesma cama, mas
com um companheiro(a), sim. É, pra mim, o máximo da
intimidade. Muito mais que sexo. Porque perdura. Porque
você está mais do
que nunca entregue. É lindo, é verdade. Mas é difícil. O
tempo vem e sarra a cara da gente. Destrói sonhos com a
rotina, que é cruel. Os desejos. A vida individual muitas vezes
grita mais alto e se você não cultivou o "estar só " durante a
sua caminhada, o sofrimento vai ser muito maior. Falta o ar.
Dá febre. Mas passa. Porque ninguém morre – mesmo – de
amor. Sou prova viva disso. Até já morri várias vezes, mas
ressuscitei e tô aqui pra contar a história. E a sua história?
Como é? Mandem pra mim, vamos fazer um falatório sobre
o assunto... (annabian123@hotmail.com)

Olivia Pina – linda da titia – esteve na
inauguração da Pezinho e Cia Pantanal, dos
queridos Iara e Eder Andrade.
Bom gosto desde cedo!

Em tempo: guardem este nome: Falatório. Vem novidade,
e das boas, por aí.
Obrigada pelo carinho e pela atenção em me "ouvirem",
amigos-leitores. Boa semana. Um beijo!
Loiro perfeito by Augusto Costa, do Studio A Hair
Spa. Talento que transborda.
Agende: 99214-5155

E na semana passada fui prestigiar os 4 anos do
Galeto Cuiabano a convite dos queridos Lorena e
Fabrício. Aconteceu uma degustação/aula de cachaça
com o sommelier do Big Lar Mario Márcio. Festa com
conhecimento, adorei! Na foto, todos felizes!

Logo nos primeiros meses de vida as crianças estão
aptas a praticar esportes e exercícios físicos. Além
disso, os esportes dão ocupação para as crianças,
contribuem para a saúde física e mental e as
tornam menos suscetíveis ao mundo das drogas e
outros problemas sociais. Unimed #cuidardevocê
#esseéoplano

Além dos aparelhos de última geração, a licenciada
Priscila Palazzo em Cuiabá – Patricia Murai – manda
manipular cremes exclusivos que ajudam nos
tratamentos. Uso. Comprovo. Sou fã! Agende uma
avaliação: 99224-0394

Tudo perfeito por lá. Por fora e por dentro. Inspire.
A melhor academia da cidade!

