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Quando foi eleito para o governo em 2014, muitos 
falaram  que Pedro Taques colocara uma bomba-relógio 
em seu colo, por causa da crise econômica que já se 
instalava após a Copa 2014. Com um perfil técnico para 
secretariado e viés jurídico na vida, vindo do Ministério 
Público Federal, o então senador prometia despontar 
como o governador com competência para lidar com a 
máquina pública. Hoje, quatro anos depois, ele volta a 
concorrer ao mesmo cargo cercado de polêmicas que 
o aproximam da política tradicional, com acusações 
de grampos telefônicos e homens de confiança ligados 
à corrupção. Em entrevista ao Circuito Mato Grosso, 
na série dos candidatos ao governo, ele mantém o tom 
enfático e diz que o Estado não saiu dos trilhos.

PEDRO TAQUES

“Não CoNseGueM CoMprovar 
que sou Corrupto”

pg.6

Ensino médio de MT fica 
entre piores do país

EDUCAÇÃO NA UTI

pan.1

Marta Cocco e Marli Walker 
são selecionadas para o PNLD

LITERATURA DE MT

pg.7

Contratos identificam ações 
suspeitas de secretário 

CPI DA SAÚDE

pan.3

Números opostos à 
realidade vivida em MT

VIOLÊNCIA  DISPARA

pg.5

roDIvaLDo rIBeIro

Nesta quinta 13 de setembro às 19h o jornalista e escritor 
Rodivaldo Ribeiro lança o livro “Essa Armadilha, o 
Corpo”, editado e impresso em Lisboa pela portuguesa 
Chiado Editora. Sua primeira ficção tem 22 contos e o 
lançamento será no METADE CHEIO, Rua Comandante 
Costa, 381, Centro Norte. Você está convidadx! INFO: 
(65) 98106 2633.  Outras dicas culturais você confere 
aqui no seu guia semanal! 
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CIRCUITOMATOGROSSO
Como é fazer ciência em Mt

Falta de dinheiro para equipamentos 
(ou o seu conserto), menos bolsas 
para estudantes e reconhecimento 
dos cientistas como fundamentais 
para a construção de um estado mais 

desenvolvido. Esses são apenas alguns 
dos problemas enfrentados pelos 
pesquisadores mato-grossenses. Sob a 
perspectiva orçamentária, as notícias 
também não são muito boas para a 

classe. Os cortes nacionais em ciência 
são grandes. Em 2018 o recurso total foi 
de R$ 1,2 bilhão para área de pesquisa, 
já para 2019 não deve chegar a R$ 800 
milhões. É neste horizonte que precisam 

se desenrolar importantes estudos 
que podem inclusive revelar novos 
medicamentos ainda desconhecidos e 
que podem salvar muitas vidas, como 
revela nossa matéria especial. 

Pgs. 4 e 5



os últimos três anos, 
pesquisadores têm visto a ciência 
brasileira se deteriorar. Falta de 
dinheiro para equipamentos (ou o 
seu conserto), menos bolsas para 

estudantes e reconhecimento dos cientistas 
como fundamentais para a construção de um 
Brasil mais desenvolvido.
Sob a perspectiva orçamentária, as notícias 
não são muito boas para a classe. O dinheiro 
planejado para as duas principais agências de 
financiamento de bolsas e projetos de pesquisa 
é o menor desta década. Esses mesmos órgãos 
já têm denunciado que não irão conseguir 
honrar seus compromissos caso os valores 
sejam ajustados para cima, e isso tem causado 
preocupação nos pesquisadores.
Nesta edição, o Circuito Mato Grosso mostra 
como os pesquisadores mato-grossenses estão 
tocando seus projetos frente aos cortes nos 
recursos. Além disso, mostramos como museus 
e coleções podem ter o mesmo destino trágico 
que o Museu Nacional (RJ), que foi incendiado 
e destruiu um acervo de aproximadamente 20 
milhões de itens de antropologia e zoologia.
Cientistas, professores, pesquisadores e 
instituições científicas temem os efeitos 
desses cortes. Fuga de cérebros para 
entidades estrangeiras, evasão de alunos das 
universidades e o risco de afastar o interesse 
de estudantes por quererem seguir a ciência 
como profissão.
Ao que parece, o projeto político do Brasil é 
se manter no subdesenvolvimento, dependente 
de tecnologias e conhecimento internacional 
e promover o esquecimento da história do 
seu povo. É isso que vai ocorrer se o governo 
(federal e estadual) não passar a investir mais 
em ciência, tecnologia e inovação.
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N
O FUTURO DA PESQUISA 
EM MATO GROSSO

#bombounarede

fatos da semana

#FACADAEMBOLSONARO

entre aspaseditorial
“A Janaina não manda na Assembleia, assim como o deputado José Riva co-
mandou por vinte anos. Ela quer se vitimar por ser mulher e tenta forçar a 
votação do projeto, patrolando o prazo. Não vou aceitar, vou seguir o tempo 
que tenho direito por regimento da Casa.” Deputado estadual Max Russi (PSB) ao 
comentar que a colega parlamentar Janaina Riva (MDB) quer “patrolar” texto do decreto sobre 
parcelamento da dívida com fornecedores.  

“Mauro Mendes também tem culpa pela situação das obras do VLT. O poder 
maior no município não é o governador, não é o presidente, é o prefeito. 
Nenhuma obra é iniciada no município sem a autorização da prefeitura, e ele 
poderia intervir para evitar que acontecesse o aconteceu com as obras, que 
geram um caos na cidade e nos fez perder milhões de reais.” Senador Wellington 
Fagundes (PR), que concorre ao governo nas eleições deste ano, culpando o ex-prefeito (que também 
concorre ao cargo de governador) por parte do problema de obras da Copa do Mundo de 2014.  

“Essa discussão já está superada, sim. A PEC do Teto de Gastos disciplina o 
limite de gasto com os Poderes. Esse limite está condicionado à inflação, o 
reajuste não pode ser maior que a inflação.” Governador Pedro Taques (PSDB), que 
tenta a reeleição, disse ao MidiaNews que está superado caso dos cortes nos duodécimos para os 
órgãos e Poderes do Estado.  

“Se hoje tem pessoas morrendo nas filas dos hospitais por falta de atendimento, 
de leito, se deve muito à incompetência dos nossos gestores que não conse-
guiram concluir um novo hospital com recursos em caixa, na conta.” Ex-reitora 
da UFMT, Maria Lúcia (PCdoB), que tenta uma vaga no Senado nas eleições deste ano, ao criticar o 
governador Pedro Taques por atraso nas obras novo Hospital Universitário em Cuiabá.  

“É uma meta. Garanto. Mas essas condições terão que ser construídas. Não 
é uma varinha de condão. Eu não vou chegar lá, apertar um botão e, aí, co-
meçar a pagar no dia 30. É com trabalho e seriedade que faremos as coisas 
acontecerem.” Mauro Mendes (DEM), candidato ao governo de Mato Grosso, ao dizer que, se 
for eleito, garantirá que o salário dos funcionários públicos volte a ser pago mensalmente no dia 
30, em entrevista à TV Centro América.  

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) levou uma facada na bar-
riga há exatamente uma semana, em Minas Gerais. Desde então, as 
mídias sociais, local onde ele praticamente nasceu para o resto do 
país que não o Rio de Janeiro, enlouqueceu. Era meme pra tudo que 
é lado e fotos falsas do agressor, supostamente da cirurgia, monta-
gens com a cara de Manuela D’Ávila (PCdoB), Lula e Haddad junto 
com o acusado e várias outras publicações desta cepa. Em tempo: 
vai continuar, pois ele foi submetido a uma cirurgia de emergência 
na noite de quarta-feira (12) devido a um problema no intestino. 
A informação foi confirmada pelo presidente em exercício do PSL.

U
m casarão tombado 
como patrimônio his-
tórico pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (Iphan) localizado 
no Centro de Cuiabá-MT ficou 
completamente destruído em 
um incêndio provocado por um 
curto-circuito na noite desta 
terça-feira (11).

Segundo o Corpo de Bom-
beiros as chamas começaram 
por volta das 20h e rapida-
mente se alastraram pela casa. 
Fiéis que participavam de uma 
missa na Igreja do Rosário e 
São Benedito rapidamente dei-
xaram a igreja assustados com 
o fogo alto que consumia o ca-

sarão ao lado.
O Corpo de Bombeiros uti-

lizou duas viaturas de combate 
a incêndio e atuou em duas li-
nhas de frente, para que o fogo 
não atingisse imóveis ao lado já 
que os casarões são geminadas 
(é a construção de duas ou mais 
casas ligadas umas às outras, 
que dividem proporcionalmen-
te o lote de acordo com a quan-
tidade de unidades).

Dez pessoas moravam no 
casarão, mas nenhum morador 
ficou ferido no incêndio. Após 
apagar as chamas, a equipe re-
alizou um trabalho de rescaldo 
no local para localizar possíveis 
focos de fogo restantes no local.

U
ma idosa de 98 anos 
foi socorrida na 
manhã desta quar-

ta-feira (12) por uma equipe 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) 
após ficar 36 horas embaixo 
do corpo da filha de 55 anos 
que morreu  e caiu em cima 
da mãe, em uma residência lo-
calizada no bairro CPA IV, em 
Cuiabá.

De acordo com a Polícia 
Militar, os PMs foram aciona-
dos por parentes das vítimas 
que relataram que estavam 

sem notícias dos familiares há 
mais de dois dias. Os policiais 
foram até o imóvel e com au-
torização arrombaram a porta 
da residência e ao entrarem 
no local depararam com a ido-
sa debilitada embaixo da filha 
morta.

Imediatamente o Samu foi 
acionado e chegando ao local 
constatou a morte de Pérola 
Elisabeth Ferreira de Brito, e 
prestou os primeiros socorros 
à idosa, encaminhando-a, a 
seguir, a uma unidade hospi-
talar.
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Casarão histórico de Cuiabá 
é destruído em incêndio na 
região central

Idosa fica presa por 36 
horas embaixo do corpo da 
filha morta

FOGO NA HISTÓRIA FATALIDADE

M
ultas de trânsito po-
derão ser negociadas 
com até 50% de des-

conto no Mutirão de Conciliação 
Fiscal 2018, que começa na quar-
ta-feira (12). Ao longo do evento 
devem ser realizados mais de 10 
mil acordos que incluem também 
débitos referentes ao Impos-
to Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), Imposto Sobre Serviços 
(ISS) e multas ambientais.

O secretário de Mobilida-
de Urbana, Antenor Figueiredo, 
reforça que o desconto de 50% 
é concedido aos munícipes que 
realizarem pagamentos à vista. 
Para o parcelamento de dois até 
12 meses, o benefício é de 35%. 
Quem pretende dividir entre 13 a 
24 meses, tem direito a 20%. Há 
ainda a possibilidade de parcelar 

o valor em até 48 vezes, com 10% 
de abate sobre o valor da pena-
lidade.  

Poderão ser quitados os dé-
bitos tributários inseridos no Sis-
tema de Gestão da Administração 
Tributária (GAT), inscritos na dívi-
da ativa entre 2015 e 2016. Esta 
é uma oportunidade para que os 
contribuintes quitem suas dívi-
das com o município, voltando a 
obter crédito.

Na avaliação do prefeito 
Emanuel Pinheiro, a proposta é 
equilibrada para ambas as partes 
e oferece soluções efetivas. “É 
pensando em atender às neces-
sidades da população, que tem 
sofrido com a crise econômica, 
que temos pautado nossas ações, 
levando dignidade ao cidadão 
cuiabano”, diz.

Multas de trânsito podem 
ser pagas com até 50% de 
desconto durante Mutirão

PRA ECONOMIZAR
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“O texto deve ser apresentado ao novo governa-
dor, se não for o Pedro Taques, e acha justo que 
seja assim, porque o governador eleito será res-
ponsável por administrar os recursos que estarão 
propostos na peça, ele que vai ter que lidar com 
o que for decidido, então, é bom que ele olhe e 
proponha alguma mudança caso ache necessário.” 
Presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho (DEM), 
sobre proposta orçamentária para 2019.

Estagiário:  
José Lucas Salvani

Reportagem:  
Rodivaldo Ribeiro
Reinaldo Fernandes 

Allan Pereira
Jefferson Oliveira

r
e

p
r

o
d

u
çã

o



SOBE
  Projeção da inflação cai de 4,16% para 4,05% este ano. 

  Livros e carros lideram mercado de produtos usados no 
país.     

  Telefonia celular alcança 98,2% da população brasileira. 

  IBGE reduz em 0,4% previsão de safra de grãos para 2018.      

  35% dos brasileiros não conseguem pagar as próprias contas.   

  Empréstimos a agricultores somam R$ 34 bi no 1º bimestre 
do Plano Safra 2018/19.  

DESCE
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SESP ABRE PREGÃO ELE-
TRÔNICO 

A Secretaria de Estado 
de Segurança Pública torna 
público o aviso de abertura de 
pregão eletrônico de número 
041/2018/SES. Processo nº 
306253/2018 e SIAG Nº 
0306253. A Secretaria de 
Estado de Segurança Pública 
vem a público informar a 
abertura do Pregão Eletrônico 
nº 041/2018/SESP, cujo obje-
to é a aquisição de material 
permanente, telefone sem fio, 
televisor, fragmentadora de 
papel, parafusadeira elétrica, 
umidificador de ar e bebedou-
ro de coluna, para atender a 
Secretaria de Estado de Segu-
rança Pública de Mato Grosso, 
que será realizado conforme 
parâmetros a seguir: lança-
mento e envio das propostas 
no SIAG: de 13/09/2018 a 
24/09/2018, período integral, 
e no dia 25/09/2018 até às 
13h (horário de Cuiabá-MT). 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
25/09/2018 às 13h30min 
(horário de Cuiabá-MT), no 
site: www.gestao.mt.gov.br;

Esclarecimentos: pregao@
sesp.mt.gov.brTelefones para 
contato: (65) 3613-8146 e 
3613-5528.Cuiabá, 11 de 
setembro de 2018. (Origi-
nal Assinado) Nadya Bruno 
Morceli Coordenadora de 
Aquisições e Contratos COAC/
SUADM/SAAS.

SESP ABRE PREGÃO PARA 
COMPRA DE FURGÃO 

A Secretaria de Estado 
de Segurança Pública vem a 
público informar a abertura 
do Pregão Eletrônico nº 
065/2018/SESP, cujo objeto 
é a Aquisição de Material 
Permanente - Veículo Au-
tomotivo tipo Furgão para 
transporte de cargas para 
atender as necessidades da 
Polícia Judiciária Civil do 
Estado de Mato Grosso, que 
será realizado conforme pa-
râmetros abaixo: lançamen-
to e envio das propostas 
no SIAG: de 13/09/2018 a 
25/09/2018, período  inte-
gral,  e  no  dia  26/09/2018  
até  às 13h (horário de 
Cuiabá-MT). Abertura das 
propostas: 26/09/2018 às 
13h30 (horário de Cuiabá
-MT), no site: www.gestao.
mt.gov.br - Link: http://
aquisicoes.gestao.mt.gov.
br/EDITAL DISPONIBILIZA-
DO: no site: www.gestao.
mt.gov.br

SEDUC ABRE CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA PARA CONS-
TRUIR ESCOLA 

A Secretaria de Estado 
Educação, Esporte e Lazer/
Seduc/MT, vem a público 
informar aos interessados 
que na licitação Concorrên-
cia Pública nº 013/2017/ 
Seduc, cujo objeto é cons-

trução de unidade escolar, 
E.E. PA. Dom Pedro - São 
Félix do Araguaia, será rea-
berta em 14 de setembro de 
2018 às 14h - fuso horário 
local, na sala de licitação 
da SEDUC/MT - Rua Eng. 
Edgar Prado Arze, nº 215, 
Centro Político Adminis-
trativo, Cuiabá/MT - CEP: 
78.049-909, para abertura 
dos envelopes de proposta 
de preços e continuidade 
do certame. Cuiabá, 11 de 
setembro de 2018. 

SEDUC ABRE LICITAÇÃO 
PARA CONSTRUÇÃO DE 
QUADRA 

A Seduc torna público 
o processo administrativo 
nº116968/2018. A Secre-
taria de Estado Educação, 
Esporte e Lazer/Seduc-MT, 
vem a público informar aos 

interessados que a sessão 
da licitação tomada de pre-
ços nº 016/2018/SEDUC, 
cujo objeto é Construção 
de Quadra Poliesportiva - 
Escola Estadual Padre Firmo 
Pinto Duarte - Cuiabá. A 
abertura dos trabalhos dar-
se-á no dia 2 de outubro de 
2018, às 14h - fuso horário 
local - na sala de licitação 
da Seduc/MT - Rua Eng. Ed-
gar Prado Arze, nº 215, Cen-
tro Político Administrativo, 
Cuiabá/MT- CEP: 78.049-
909. O Edital, anexos e do-
cumentos técnicos estarão 
à disposição, gratuitamente, 
nos portais: www.seduc.mt.
gov.br e www.aquisicoes.
gestao.mt.gov.br, informa-
ções fone: (65) 3613-2512, 
e-mail: licitacao@educacao.
mt.gov.br.Cuiabá/MT, 11de 
setembro de 2018.

curta a Fanpage  e acompanhe as principais 
notícias do circuito Mato grosso. 
facebook.com/CircuitoMatoGrosso/
DENUNCIE:  65 98115-9312

Carta ConVite  as mais Comentadas

pÉrolas
JUNTOS AO ATAQUE     
Os discursos de Wellington Fagundes (PR) e 
Pedro Taques (PSDB) estão convergindo para 
ataques a Mauro Mendes (DEM), líder na pes-
quisa de intenção de voto. Nesta semana, ambos 
começaram a ressaltar em suas falas a implica-
ção do ex-prefeito de Cuiabá nas obras da Copa 
do Mundo. Eles entraram num consenso: culpar 
Mendes pelo impacto delongado até hoje dos 
serviços na capital.       
 
DEMONSTRAÇÃO DE FORÇA  
O governador Pedro Taques (PSDB) continua 
fortinho, como diriam os mais antigos, dentro 
da Assembleia Legislativa. Prova disso foi como 
os deputados da oposição se utilizaram da velha 
manobra de esvaziar sessão para não votar um 
projeto de lei que atacaria diretamente um inte-
resse de Taques. Trata-se do decreto que prevê o 
parcelamento das dívidas do Estado em até onze 
vezes, não votado nem mesmo na sessão extraor-
dinária da quarta-feira (12) e que agora, óbvio, só 
será novamente levantado no plenário depois das 
eleições, já que os parlamentares decidiram se dar 
férias de um mês para fazer campanha eleitoral.                

“MELHOR DA HISTÓRIA” 
Que o ex-governador Silval Barbosa (sem parti-
do) acumula vários processos, prisão, desafetos 
por causa da delação premiada, não é novidade. 
Que a maioria da população, nestes tempos de 
indignação instantânea via mídias sociais, con-
dena tudo isso com raiva e veemência também 
não. Pois bem, nada disso abalou a popularidade 
do ex-governador com alguns de seus antigos 
eleitores. A prova veio para muitos jornalistas na 
quarta-feira (12), quando , na saída do Ministério 
Público Estadual, onde foi justamente depor sobre 
seus crimes, um servidor público resolveu correr, 
abraçar e elogiar Silval Barbosa como o “melhor 

Pôr do sol 40ºC no Parque das Águas - Cuiabá - MT

 CENAS DO CIRCUITO
JULIANA ARINI

Selma arruda (psl) diz que o presidente de seu partido, o de-
putado federal victório galli, sabia das ameaças de tucanos a 

ela após a declaração que deu início à crise de saída da coligação. 
ela é enfática em dizer que galli quis amenizar a polêmica para 
evitar novos atritos com os então recém-aliados para a campanha 
eleitoral. agora, depois do rompimento não evitado, os defensores 
da ex-juíza podem pegar no pé de galli, já contestado por ideias 
conservadoras.

06/09/2018 - Jayme Campos e Procura-
dor Mauro lideram disputa segundo pes-
quisa
Walter Noronha: uai, mas o Jayme não tá 
dizendo que já ganhou? depois que fez clare-
amento nos dentes não para de sorrir!   
Fabio Almeida: não acredito.

07/09/2018 - Em campanha, governador 
Pedro Taques garante manter aumentos 
salariais e pagar RGA
Wanderley de Arruda: o que o gosto pelo 
poder não faz, hein?   
Carmem Mesquita: algum funcionário acre-
ditou no que ele disse ou já se esqueceu da 
campanha passada?
Venancio Junior : Já perdeu!!!
Éber Amaro da Silva: o compromisso de 
pedro taques é uma piada de mau gosto.
Rosana Ponce: ele está desesperado porque 
as pesquisas apontam uma previsível derrota?
Luiz Antonio Ferreira: não podemos acredi-
tar nele. ele não cumpre promessa nenhuma.

07/09/2018 - Dezenove anos sem justiça 
e sem nenhuma condenação dos culpados
Pedro Sena Sena: coisas estranhas aconte-
cem quando se trata do Judiciário.   
Eduardo Ferreira Dudu: lamentável.

08/09/2018 - Quase 155 mil venezuela-
nos entraram no Brasil pelo estado de 
Roraima até 2018
Fabio Almeida: não concordo com isso. só 
criou desordem no Brasil. cada um com seus 
problemas.   

09/09/2018 - Mato Grosso tem oito uni-
dade de UPAs prontas, mas sem funcio-
nar
Maria Felix: upa tem bastante, mas cadê os 
profissionais pra trabalhar nelas? Fico só ódio 
quando vem esse povinho falando que cons-
truiu uma upa no seu bairro. prédio até eu 
construo. só não posso contratar profissionais 
para nela trabalhar.   

governador da história”. Deu aquela ajudinha 
na autoestima do ex-político, depois de boas 
duas horas cercado por delegados e promotores, 
respondendo aquela metralhada de perguntas.  

FAKE NEWS, FAKE NEWS, FAKE 
NEWS... 
Políticos, candidatos, partidos e coligações 
querem evitar os eventuais prejuízos que fake 
news podem ocasionar sobre o seu eleitorado. 
Por isso, eles são responsáveis por um aumento 
de 42% no aumento de processos na Justiça 
Eleitoral, segundo dados do projeto Ctrl+X, 
que é da Associação Brasileira de Jornalismo 
Investigativo (Abraji). Eles querem retirar con-
teúdos publicados nas mídias sociais, imprensa, 
na televisão e nos jornais mato-grossenses. As 
principais ações são por difamação e violações 
de direitos autorais e privacidade.
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uando entrou em seu laboratório 
na manhã do dia 24 de agosto, 
a pesquisadora Dra. Lucia 
Aparecida de Fátima Mateus 
carregava dois aparelhos 
projetores (data-shows). 

Os equipamentos estavam parados há 
meses e ela teve que fazer o conserto 
por fora do Departamento de 
Biologia da Universidade 
Federal de Mato Grosso 
(UFMT), pois a instituição 
não tinha recursos suficientes 
para corrigir todos os aparelhos 
com defeito. “Tá complicado. A 
situação [da ciência] é bem crítica”, 
disse.

Lucia teve então que tirar dinheiro de uma 
bolsa para um projeto de pesquisa. O gasto não 
era previsto, mas a pesquisadora já não podia fi-
car sem os aparelhos. Este é só um dos exemplos 
do que os cortes no investimento em pesquisa e 
inovação vêm causando aos pesquisadores ma-
to-grossenses – e também do país inteiro. 

As principais universidades do país rece-
beram menos investimento em pesquisa e ino-
vação nos últimos três anos. Esses recursos se 
diferem daquele que o Ministério da Educação 
(MEC) envia para manter cada campus em fun-
cionamento (água, energia e infraestrutura, por 
exemplo).

O dinheiro vem principalmente de editais de 
órgãos ou agências de financiamento e serve ex-
clusivamente para arcar com custos de pesquisas 
dos cientistas (viagens de campo, equipamentos) 
e pagar as bolsas de estudantes.

Vale lembrar que o deslocamento e alimenta-
ção para as viagens de campo são a base de mui-
tas pesquisas, principalmente nas áreas como 
zoologia, biologia, ecologia, agronomia, entre 
outras, fundamentais para o país poder trans-
formar o seu grande potencial natural em algum 
tipo de atividade econômica válida para a popu-
lação. Não tem como descobrir um novo remé-
dio contra o câncer sem ir a uma floresta coletar 
a planta.  Essa dificuldade faz com que grande 
parte das patentes registradas de remédios pro-
venientes da Amazônia seja estrangeira de países 
como Alemanha e Japão. 

O descaso com a ciência brasileira não é de 
hoje. Universidades passaram por um período 
de relativa bonança, com investimento elevado 
– o que permitiu o crescimento de faculdades, 
cursos e também no número projetos, pesquisa e 
publicações – entre os anos de 2005 e 2014. Essa 
fase coincidiu justamente com o crescimento da 
economia brasileira.
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CRISE NA CIÊNCIA

Cortes nos investimentos para pesquisa preocupam cientistas de MT
Pesquisadores mato-grossenses relatam dificuldades de se fazer ciência no país e se mostram preocupados com investimento em bolsas e pesquisas para o ano que vem

Por Allan Pereira e José Lucas Salvani Contudo, a crise econômica chegou. E um 
dos primeiros programas a sofrer cortes do go-
verno federal foi o investimento em pesquisa e 
inovação. Pesquisadores com quem o Circuito 
Mato Grosso conversou disseram que é per-
ceptível a redução no número de editais para fi-
nanciamento de projetos e concessão de bolsas 
desde 2015.

“Os professores que dependem de mais 
aporte financeiro optam por não abrir 

vagas e não orientar, mesmo sendo 
pesquisadores top e respeitados, 
porque não há financiamento”, re-
lata a professora Maria Lúcia, da 
UFMT.  

O sentimento pode ser traduzi-
do por meio de números. Os recur-

sos para financiamento de pesquisas 
e bolsas no país dos dois principais ór-

gãos, a Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), tiveram os menores recur-
sos em mais de 10 anos. 

Em 2018 o recurso total é R$ 1,2 bilhão para 
área de pesquisa. Um dinheiro repartido para 
531 universidades, 37.640 grupos de pesquisa, 
199.566 pesquisadores e 331.459 estudantes, se-
gundo o Censo do CNPq de 2016.

O que é irrisório se comparado com investi-
mentos para custeio da Câmara dos Deputados 
sai a R$ 6 bilhões para os bolsos dos contribuin-
tes, com um questionável retorno comparativo à 
população. Só aumento do salário dos ministros 
do Supremo Tribunal Federal custará R$ 4 bi-
lhões ao ano, quatro vezes o investimento anual 
em pesquisa.  

Em março de 2017, o governo federal anun-
ciou congelamento de até 44% de R$ 5 bilhões 
do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inova-
ções e Comunicações. Acrescido com recursos 
oriundos do Programa de Aceleração de Cresci-
mento (PAC), a ciência brasileira só pode gas-
tar R$ 3,275 bilhões no ano passado.

E o orçamento federal para 2019 pode ser 
ainda menor. A perda é de até R$ 400 milhões 
de reais. Estão previstos R$ 800 milhões para 
a pesquisa nacional. Os valores fazem parte do 
planejamento orçamentário do ano que vem e, 
por isso, ainda não são definitivos. Eles preci-
sam ser aprovados pelo Congresso até o final 
do ano.

Por falta de investimentos, a pesquisado-
ra Dra. Lucia Mateus diz que alguns dos seus 
colegas não vão abrir vagas para estudantes de 
mestrado e doutorado nos próximos editais. Ela 
é coordenadora do Programa de Pós-graduação 
em Ecologia e Conservação da Biodiversidade 
da UFMT e tem importantes pesquisas sobre 
peixes no Estado. 

Ela explica que seu corpo docente precisa de 
financiamento para os alunos poderem trabalhar 
junto aos docentes e garantir o andamento da 
pesquisa.

Além do menor número de bolsas, a falta de 
dinheiro também atrapalha as próprias atividades 
de pesquisa, como análises em campo ou labo-
ratoriais. O andamento dos projetos depende da 
continuidade e da regularidade com o que esses 
recursos chegam aos pesquisadores. “Se não tem 
dinheiro, fica parado”, disse Lucia.

De acordo também com o pesquisador Dr. Vi-
tale Joanoni Neto, coordenador do Programa de 
Pós-graduação de História da UFMT, a procura 
pela pós-graduação ainda não diminuiu. Mas o 
número de bolsas ofertadas, sim. Enquanto não 
aparece a bolsa, os mestrandos e doutorandos se-
guem com suas pesquisas, se desdobrando entre 
um emprego e outro ou com ajuda de familiares.

“Hoje, as bolsas estão bastante escassas. O 
número diminuiu muito. Eu tenho meia dúzia de 
alunos que não têm bolsa e não têm perspectiva 
de ter”, disse.

Vitale frisa que investir para pesquisar na área 
de humanas não é caro, como para um curso de 
Biologia ou Engenharia, por exemplo. “Mas exi-
ge um investimento. Um investimento de mão de 
obra, alguns recursos de estrutura que, no Brasil, 
historicamente o Estado faz isso”, comenta.

Os cortes em ciência e pesquisa também têm 
impactado a vida científica da Universidade do 
Estado de Mato Grosso (Unemat). Segundo a 
professora Dra. Vivian Lara Cáceres Dan, que 
ministra aulas para a graduação de Direito no 
campus de Barra do Bugres, os programas de pós 
da universidade estadual estão recebendo “me-
nos fomento do que antes”. E isso vem tanto do 
governo estadual quanto do federal.

“Fica muito mais difícil manter um aluno na 
universidade pública sem a bolsa. Muito mais di-
fícil”, comenta. Além disso, a professora relata 
que a universidade estadual sofre com atrasos 
nos repasses. “Por que qual que é o nosso maior 
problema? A Unemat tem uma autonomia finan-
ceira que não é bem uma autonomia. Tudo o que 
a gente gasta, tudo o que gente faz, a gente faz a 
partir dos repasses do Estado”, conta.

O governo do Estado tem uma dívida aber-
ta com a instituição por atrasos nos repasses que 
chegam a R$ 70 milhões, e o próprio governador 
Pedro Taques (PSDB) assumiu o compromisso 
de honrar esse débito, mas até o momento não 
foi cumprido. 

Já para o pesquisador Dr. Gleber Nelson Mar-
ques, que é vinculado ao curso de Ciências da 
Computação da Unemat, a crise fiscal foi justi-
ficativa para negar direitos aos profissionais da 
universidade e limitar o investimento em pesqui-
sa, desenvolvimento e inovação.

“Pela primeira vez nesses últimos três anos, 

sofremos alteração da data de pagamento, greve 
para exigir o pagamento das perdas inflacioná-
rias no salário, atraso no salário, atraso de repas-
ses à universidade e consequentemente limitação 
das verbas de custeio e investimento”, conta.

Em 21 agosto de 2017, a UFMT chegou a 
lançar uma nota pública alertando a comunidade 
para o risco de um colapso financeiro na insti-
tuição. “Estudos realizados pela Pró-Reitoria de 
Planejamento (Proplan) da UFMT indicam que a 
instituição precisará de R$ 14 milhões para hon-
rar os compromissos com os pagamentos de cus-
teio (manutenção) até dezembro de 2017. Nosso 
cotidiano, na administração da Universidade, é 
escolher despesas que serão pagas. Os recursos 
disponíveis são sempre insuficientes para cobrir 
todas as obrigações. De 2014 para cá, em termos 
orçamentários, perdemos 50% dos recursos de 
capital (para obras e aquisição de equipamentos) 
e 20% dos recursos de custeio (manutenção, des-
pesas básicas) sem contar a inflação. Hoje temos 
uma situação em que, o orçamento aprovado, 
mesmo sendo defasado, não está sendo liberado 
integralmente”, são trechos das notas. 

Os cortes nos recursos afetaram áreas básicas, 
como manutenção, iluminação, limpeza, entre 
outros serviços necessários para a Universidade 
continuar em funcionamento. E isso reverbera 
ainda mais em estudantes pobres, contribuindo 
com a evasão por não conseguir ofertar bolsas. 

Contudo, mesmo o governo federal garan-
tindo os recursos, o montante disponível para 
a ciência no ano que vem já preocupa a classe 
científica. No início do agosto deste ano, a Capes 
anunciou que, se não tiver o quase meio bilhão 
de investimentos de volta, poderá deixar de pagar 

bolsas de quase 200 mil estudantes. A denúncia foi 
feita em uma carta do presidente do órgão, Abília 
Baeta Neves, ao MEC e repercutiu negativamente 
entre os pesquisadores.

Boa parte desse dinheiro até que existe. Mas 
ele está congelado (ou limitado) por força da Lei 
do Teto de Gastos – mais conhecida como PEC do 
Teto – aprovada em 2016. Esta norma define uma 
margem para os gastos com despesas públicas pe-
los próximos 20 anos. Segundo o governo federal, 
o contingenciamento é para ajudar a recuperação 
da economia.

Para a pesquisadora Lucia Mateus, a nota da 
Capes foi uma “bomba”. “Foi o presidente da Ca-
pes falando. Não é qualquer um. E ele falando que 
se aquilo se configurasse, inviabilizaria [o paga-
mento das bolsas]”, disse.

Já Vitale disse que recebeu a nota da Capes com 
muita preocupação. Para o pesquisador, o maior 
problema não era nem a possibilidade de novas 
bolsas serem canceladas. Mas as de alunos que já 
possuírem bolsa deixarem de receber as atuais.

“Isso é muito sério. Isso é muito grave. Um país 
que não dá conta de entender a importância de for-

mar profissionais com alta qualificação tem al-
gum problema. Tem alguma coisa que não está 
funcionando”, comenta.

Dra. Vivian também mostra que existem 
riscos para a Unemat. A maioria dos cursos da 
universidade, por exemplo, é de licenciaturas. 
Uma eventual suspensão de repasses de bolsas 
para programas de formação docente pode im-
pactar a permanência de estudantes no interior 
de Mato Grosso.

 “Sem investimentos, não temos capacidade 
de reagir com o vigor necessário para proteger 
nossas indústrias, nossas empresas nem nossa 
força de trabalho, e nem mesmo criar os novos 
cursos e profissões que já desenham um futuro 
próximo”, explica.

O MEC garantiu que o pagamento das 
bolsas da Capes não serão suspensas do ano 
que vem.  Segundo a assessoria da institui-
ção, o projeto de lei orçamentária deste ano é 
de R$ 23,6 bilhões e para 2019 é de R$ 20,8 
bilhões. O corte se deve a restrições fiscais e 
que o limite foi repassado proporcionalmente 
para a Capes.

esquisadores também contaram 
ao Circuito que ser pesquisa-
dor no país requer um ní-
vel de esforço pessoal 
e até de sacrifícios 

para continuar na profissão. 
Dra. Lucia Mateus diz que 
tudo depende do esforço do 
pesquisador em tocar seus 
projetos. “Tudo é muito da sua 
boa vontade e da disponibilida-
de para fazer. O custo de se fazer 
pesquisa no Brasil é muito alto. O 
custo pessoal”, comenta.

A pesquisadora explica que não só em 
Mato Grosso que é complicado. “No Brasil 
é difícil”. Para a pesquisadora, o principal 
problema é se desdobrar entre atividades 
que não são propriamente de pesquisas. 
“Temos que fazer de tudo. Desde serviço 
de oficce-boy e até limpeza e faxina de 
armários que o pessoal da limpeza da 
universidade não faz”, comentou.

Segundo Dr. Vitale, a maioria dos pes-
quisadores e professores das universida-
des brasileiras é altamente qualificada. 
De acordo com o CNPq, o país tem uma 
população de 364.740 mestres e 218.562 
doutores. Esses pesquisadores são qualifi-
cados porque eles irão formar mão de obra 
qualificada. “E isso é oneroso”, comenta 
Vitale.

Pesquisadores da área de humanas 
diferem do estilo de alguém das exatas ou 
biológicas. Mas isso não significa que sua 
rotina seja menos intensa. Eles também 
precisam manter uma rotina de publica-
ção, pesquisa com resultados, orientar 
dissertações e teses, participar de eventos 
acadêmicos e dar aulas. “Então essas ati-
vidades custam. Não só financeiramente, 

P
COMO É FAZER CIÊNCIA EM MATO GROSSO? 

mas o tempo do professor”, comenta Vitale.
Para a professora Vivian Dan, a 

situação da Unemat é mais grave 
por conta da falta de estrutura 

encontrada em laboratórios (de 
informática a química) para as 
aulas e desenvolvimento de 
pesquisas.

“O pior para a gente é saber 
que temos cursos de Agrono-

mia, Zootecnia, Engenharia de 
Alimentos, Engenharia de Produ-

ção que não têm uma devida infraes-
trutura para funcionar”, disse.
O professor Gleber Marques também 

s pesquisadores também disseram que 
é frequente tirar do próprio salário 
ou do dinheiro para financiamento 
de pesquisas. Ou, em casos recentes, 
façam uma espécie de vaquinha online 

para angariar recursos suficientes para compra de 
um equipamento ou manutenção do laboratório. 
Cansados de esperar por recursos, muitas vezes é 
o próprio docente que banca seus projetos.

Para Vitale, a prática de bancar pesquisas com 
o próprio bolso é frequente. “O tempo todo. Nosso 
caso [do curso de História], a aquisição de livros e 
acesso a documentação”, disse. Os pesquisadores 
comentam que não podem esperar.  “A gente não 
naturaliza isso. Você sabe que não deveria sair 
do salário. Mas a gente paga para fazer porque 
precisa fazer”, disse.

O desCasO COm a CiênCia atinge 
Os museus de mt

Os museus também são outros centros de 
pesquisa e ensino que estão sofrendo com su-
cessivos cortes de investimento. O esquecimento 
do patrimônio histórico e cultural do país tem 
deixado estas instituições ao relento e com in-
fraestrutura precária.

A atenção para o valor patrimonial que estas 
instituições guardam tem aumentado após o 
incêndio que destruiu o Museu Nacional, no Rio 
de Janeiro, na noite do domingo 2 de setembro. 
Na ocasião, cerca de 20 milhões de itens foram 
destruídos pelas chamadas entre acervos de 
antropologia, zoologia e história natural.

Como o Circuito revelou em matéria publica-
da em seu portal na internet, parte das memórias 
históricas de Mato Grosso também foi destruída 
no incêndio. Objetos das viagens que o Marechal 
Cândido Rondon executou para construir as li-
nhas telegráficas de Mato Grosso ao Amazonas, 
além de gravações de línguas indígenas de tribos 
extintas foram destruídas no incêndio.

Em Cuiabá, por exemplo, doze museus não 
possuem alvará de incêndio, extintores, e tam-
bém falta estrutura que alerte sobre risco de 
fogo. Além disso, boa parte dos acervos está se 
deteriorando pela ação do tempo. Estas institui-
ções ainda estão funcionando pela metade ou 
complementarmente fechadas – alguns há anos 
–, conforme lista abaixo.

Na UFMT, milhares de coleções zoológicas 
inteiras ainda não possuem um espaço adequa-
do. A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) 
destinou R$ 3 milhões para a criação do Museu 

O
PESQUISADORES SÃO SEUS PRÓPRIOS FINANCIADORES 

de História Natural. Só que até agora o projeto 
não saiu do papel.

Se fosse construído, o museu serviria para 
abrigar milhares de exemplares de espécies de 
animais (de insetos a aves). Além de preservar 
o conhecimento, o local poderia ser um centro 
de estudos e pesquisas no país inteiro.

O pesquisador Dr. Fernando Z. Vaz-de-Mello 
é curador de uma das coleções zoológicas. Ele é 
responsável por 400 mil exemplares de insetos 
catalogados – e mais 5 milhões ainda estão para 
passar por um processo de análise. Ele também 
é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 
Ecologia e Conservação da Biodiversidade da 
UFMT.

Enquanto não tem o museu, o acervo fica 
estocado numa sala com refrigeração para 
evitar a decomposição. “Existem verbas para 
construção deste museu de história natural, mas 
a Universidade tem um orçamento limitado e 
constantemente tem de elencar prioridades. Mas 
creio que isso seja um problema geral da admi-
nistração publica”, escreveu Fernando ao jornal.

Segundo Fernando, a UFMT está tomando 
medidas para garantir a segurança de seus 
acervos. “A instituição vem sim tomando pro-
vidências no que tange à adaptação predial e à 
instalação destes sistemas”, pontua.

Para Dr. Rafael Vieira Nunes, que colabora 
com o Dr. Fernando na manutenção do acervo, 
“o risco é iminente” para qualquer museu. O 
pesquisador é colaborador no programa de 
pós-graduação junto com Fernando e tem uma 
experiência em vivências de museus pelo país.

Rafael confirma que muitos gestores de 
museus vivem há muito tempo essa realidade 
de descaso e precariedade. O pesquisador disse 
que casos como o incêndio do Museu Nacional 
são “tragédias anunciadas”. “É uma lamentação 
[quando ocorre] ao mesmo tempo em que é 

Unemat também sofreu outro 
golpe além da redução de seu 
orçamento, teve essa autonomia 
ameaçada por uma proposta da 
Assembleia Legislativa, quando 

o deputado estadual Ademir Brunetto (PSB) 
apresentou uma Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) com esse fim.

Segundo Brunetto, a Unemat não vem 
cumprindo o programa para expandir novos 
polos para o interior, ou melhorar a infraes-
trutura da faculdade. O parlamentar critica 
que a gestão da universidade prioriza qua-
lificação de professores e salários.

A autonomia financeira da Unemat foi 
dada em 2013. Antes disso, o orçamento da 
universidade era vinculado à Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) e, por isso, poderia estar 
sujeita a cortes ou congelamentos em épocas 
de crise financeira. Se a PEC fosse aprovada, 
a questão do repasse voltaria a este cenário 
e os gastos seriam controlados diretamente 
pelo governo.

a
UNIvERSIDADE DO ESTADO lUTA POR SUA AUTONOMIA

A PEC de Brunetto começou a tramitar 
no dia 7 de agosto. Para chegar ao plenário, 
a proposta precisava de assinaturas de 2/3 
da ALMT – o que equivale a 16 deputados. 
Na ocasião, o texto conseguiu 15 assinaturas 
de colegas parlamentares.

Contudo, o projeto repercutiu muito mal 
entre a população mato-grossense. Diversas 
postagens em redes sociais criticaram a PEC 
de Brunetto. Em seguida, deputados retira-
ram o apoio e criticaram a atitude do colega.

Na manhã do dia 6 de setembro, uma 
quinta-feira, a reitora e professora Ana Ma-
ria Di Renzo se reuniu com Brunetto e tam-
bém com o deputado Wilson Santos (PSDB). 
A atual gestora da Unemat apresentou do-
cumentos, discutiu com os parlamentares e 
entrou em acordo.

Após a reunião, Brunetto tirou a PEC das 
pautas do plenário. A Unemat disse que colo-
cou uma pedra sobre o assunto. A instituição 
espera ainda que a proposta legislativa não 
volte a tramitar.

esperado”, disse.
Sobre o incêndio do Museu Nacional, Fer-

nando escreve que é difícil personalizar um 
culpado.

“É difícil em qualquer situação (mesmo 
que seja a do Museu Nacional) identificar exa-
tamente quais fatores levaram ao incêndio. O 
risco sempre existirá a partir do momento que 
existe um acervo. Mas certamente são fatores 
que travam a melhor gestão e cuidado destes 
acervos”, ponderou.

Em sua absoluta maioria, o pesquisador dis-
se que os curadores dos museus não “possuem 
tanta autonomia financeira e administrativa 
para tomar decisões rápidas que podem ser 
fundamentais na evitar algum imprevisto”. 

Procurada, a Secretaria de Estado de Cul-
tura (SEC) respondeu que se empenha para a 
reabertura dos museus. O secretário Gilberto 
Nasser disse que “está tomando todas as pro-
vidências possíveis para reabrir os museus 
ainda em 2018”.

O governo do Estado afirma que o Museu de 
Arte Sacra, Casa Dom Aquino, Residência dos 
Governadores e Museu Histórico serão reaber-
tos ainda em outubro. Mas não há data para 
isso. “Nasser informa ainda que semanalmente 
uma equipe especializada da SEC formada por 
arquitetos, engenheiros civil e eletricista, histo-
riadores, além de um profissional conservador 
restaurador, seguindo padrões internacionais 
de acervos museológicos (Instituto Canadense 
de Conservação e o Icom e Icrom), garante a 
integridade dos acervos de cada museu”, diz 
trecho da nota.

Já a UFMT disse que “as informações 
requeridas demandam tempo para o devido 
levantamento”. Quando a instituição retornar 
com as respostas, o jornal fará a divulgação 
das informações.

confirma a visão da colega. O pesquisador 
destaca que, pelo fato de a Unemat ser uma 
universidade bem mais jovem se comparada às 
demais do país, há muita carência de recurso, 
principalmente de infraestrutura, como labora-
tórios, salas de aula, de professores, gabinetes 
de pesquisa. 

Para tentar driblar os problemas, ele e os 
demais colegas buscam priorizar aquilo que 
julgam ser o mais importante. Por conta disso, 
acaba-se gerando um embate acirrado entre 
os pesquisadores.

Atualmente, Gleber participa de projetos 
em uma rede internacional de pesquisa com 
financiamento da Fundação de Amparo à Pes-

quisa de Mato Grosso (Fapemat) e colabora-
dores externos. Mas a concorrência em busca 
de tais recursos é muito alta.

Mato Grosso é um campo fértil para pes-
quisas por concentrar três biomas (Amazônia, 
Cerrado e Pantanal). E as universidades têm 
muito interesse em bancar os estudos ecológi-
cos na região. Lucia explica que “esse dinheiro 
é mais difícil de conseguir”.

Mesmo com a falta de recursos impactando 
o andamento das pesquisas, Dra. Lucia Mateus 
comenta que os pesquisadores também conti-
nuam as pesquisas como podem e com os re-
cursos que lhes são dados. “A gente não para de 
trabalhar. Nós sempre damos um jeito “, disse.

s cortes de investimento no 
país prejudicam também o 
registro de patentes. Sem 
dinheiro, pesquisadores não 

conseguem viabilizar os estudos para re-
gistrar novos produtos. Com isso, muitos 
estão perdendo para instituições de fora 
do estado e até estrangeiras.

Uma dessas potenciais pesquisas 
(que podem estar sendo perdidas) busca 
estudar substâncias presentes nos sapos. 
Cientistas estão atentos para possíveis 
usos medicinais de elementos encontra-
dos nesses anfíbios.

Eles já sabem que as secreções de 
anfíbios podem tem princípios ativos 
antifúngicos, analgésicos e anestésicos. 
Em três espécies dos gêneros Brachy-
cephalus, Phyllomedusa e Rana podem 
ser usadas para tratamento de mal de 
Alzheimer e até mesmo no combate ao 
câncer.

Os famosos sapos cururus, por 
exemplo, possuem em sua pele subs-
tâncias capazes de matar o parasita da 
leishmaniose, que é o principal causador 
da doença de Chagas. São estes tipos de 
pesquisa que podem tirar a oportunida-
de e o destaque dos pesquisadores de 
Mato Grosso.

O

CORTES EM CIÊNCIA PODEM 
PREJUDICAR PATENTES 
MATO-GROSSENSES
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uando entrou em seu laboratório 
na manhã do dia 24 de agosto, 
a pesquisadora Dra. Lucia 
Aparecida de Fátima Mateus 
carregava dois aparelhos 
projetores (data-shows). 

Os equipamentos estavam parados há 
meses e ela teve que fazer o conserto 
por fora do Departamento de 
Biologia da Universidade 
Federal de Mato Grosso 
(UFMT), pois a instituição 
não tinha recursos suficientes 
para corrigir todos os aparelhos 
com defeito. “Tá complicado. A 
situação [da ciência] é bem crítica”, 
disse.

Lucia teve então que tirar dinheiro de uma 
bolsa para um projeto de pesquisa. O gasto não 
era previsto, mas a pesquisadora já não podia fi-
car sem os aparelhos. Este é só um dos exemplos 
do que os cortes no investimento em pesquisa e 
inovação vêm causando aos pesquisadores ma-
to-grossenses – e também do país inteiro. 

As principais universidades do país rece-
beram menos investimento em pesquisa e ino-
vação nos últimos três anos. Esses recursos se 
diferem daquele que o Ministério da Educação 
(MEC) envia para manter cada campus em fun-
cionamento (água, energia e infraestrutura, por 
exemplo).

O dinheiro vem principalmente de editais de 
órgãos ou agências de financiamento e serve ex-
clusivamente para arcar com custos de pesquisas 
dos cientistas (viagens de campo, equipamentos) 
e pagar as bolsas de estudantes.

Vale lembrar que o deslocamento e alimenta-
ção para as viagens de campo são a base de mui-
tas pesquisas, principalmente nas áreas como 
zoologia, biologia, ecologia, agronomia, entre 
outras, fundamentais para o país poder trans-
formar o seu grande potencial natural em algum 
tipo de atividade econômica válida para a popu-
lação. Não tem como descobrir um novo remé-
dio contra o câncer sem ir a uma floresta coletar 
a planta.  Essa dificuldade faz com que grande 
parte das patentes registradas de remédios pro-
venientes da Amazônia seja estrangeira de países 
como Alemanha e Japão. 

O descaso com a ciência brasileira não é de 
hoje. Universidades passaram por um período 
de relativa bonança, com investimento elevado 
– o que permitiu o crescimento de faculdades, 
cursos e também no número projetos, pesquisa e 
publicações – entre os anos de 2005 e 2014. Essa 
fase coincidiu justamente com o crescimento da 
economia brasileira.
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Q

CRISE NA CIÊNCIA

Cortes nos investimentos para pesquisa preocupam cientistas de MT
Pesquisadores mato-grossenses relatam dificuldades de se fazer ciência no país e se mostram preocupados com investimento em bolsas e pesquisas para o ano que vem

Por Allan Pereira e José Lucas Salvani Contudo, a crise econômica chegou. E um 
dos primeiros programas a sofrer cortes do go-
verno federal foi o investimento em pesquisa e 
inovação. Pesquisadores com quem o Circuito 
Mato Grosso conversou disseram que é per-
ceptível a redução no número de editais para fi-
nanciamento de projetos e concessão de bolsas 
desde 2015.

“Os professores que dependem de mais 
aporte financeiro optam por não abrir 

vagas e não orientar, mesmo sendo 
pesquisadores top e respeitados, 
porque não há financiamento”, re-
lata a professora Maria Lúcia, da 
UFMT.  

O sentimento pode ser traduzi-
do por meio de números. Os recur-

sos para financiamento de pesquisas 
e bolsas no país dos dois principais ór-

gãos, a Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), tiveram os menores recur-
sos em mais de 10 anos. 

Em 2018 o recurso total é R$ 1,2 bilhão para 
área de pesquisa. Um dinheiro repartido para 
531 universidades, 37.640 grupos de pesquisa, 
199.566 pesquisadores e 331.459 estudantes, se-
gundo o Censo do CNPq de 2016.

O que é irrisório se comparado com investi-
mentos para custeio da Câmara dos Deputados 
sai a R$ 6 bilhões para os bolsos dos contribuin-
tes, com um questionável retorno comparativo à 
população. Só aumento do salário dos ministros 
do Supremo Tribunal Federal custará R$ 4 bi-
lhões ao ano, quatro vezes o investimento anual 
em pesquisa.  

Em março de 2017, o governo federal anun-
ciou congelamento de até 44% de R$ 5 bilhões 
do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inova-
ções e Comunicações. Acrescido com recursos 
oriundos do Programa de Aceleração de Cresci-
mento (PAC), a ciência brasileira só pode gas-
tar R$ 3,275 bilhões no ano passado.

E o orçamento federal para 2019 pode ser 
ainda menor. A perda é de até R$ 400 milhões 
de reais. Estão previstos R$ 800 milhões para 
a pesquisa nacional. Os valores fazem parte do 
planejamento orçamentário do ano que vem e, 
por isso, ainda não são definitivos. Eles preci-
sam ser aprovados pelo Congresso até o final 
do ano.

Por falta de investimentos, a pesquisado-
ra Dra. Lucia Mateus diz que alguns dos seus 
colegas não vão abrir vagas para estudantes de 
mestrado e doutorado nos próximos editais. Ela 
é coordenadora do Programa de Pós-graduação 
em Ecologia e Conservação da Biodiversidade 
da UFMT e tem importantes pesquisas sobre 
peixes no Estado. 

Ela explica que seu corpo docente precisa de 
financiamento para os alunos poderem trabalhar 
junto aos docentes e garantir o andamento da 
pesquisa.

Além do menor número de bolsas, a falta de 
dinheiro também atrapalha as próprias atividades 
de pesquisa, como análises em campo ou labo-
ratoriais. O andamento dos projetos depende da 
continuidade e da regularidade com o que esses 
recursos chegam aos pesquisadores. “Se não tem 
dinheiro, fica parado”, disse Lucia.

De acordo também com o pesquisador Dr. Vi-
tale Joanoni Neto, coordenador do Programa de 
Pós-graduação de História da UFMT, a procura 
pela pós-graduação ainda não diminuiu. Mas o 
número de bolsas ofertadas, sim. Enquanto não 
aparece a bolsa, os mestrandos e doutorandos se-
guem com suas pesquisas, se desdobrando entre 
um emprego e outro ou com ajuda de familiares.

“Hoje, as bolsas estão bastante escassas. O 
número diminuiu muito. Eu tenho meia dúzia de 
alunos que não têm bolsa e não têm perspectiva 
de ter”, disse.

Vitale frisa que investir para pesquisar na área 
de humanas não é caro, como para um curso de 
Biologia ou Engenharia, por exemplo. “Mas exi-
ge um investimento. Um investimento de mão de 
obra, alguns recursos de estrutura que, no Brasil, 
historicamente o Estado faz isso”, comenta.

Os cortes em ciência e pesquisa também têm 
impactado a vida científica da Universidade do 
Estado de Mato Grosso (Unemat). Segundo a 
professora Dra. Vivian Lara Cáceres Dan, que 
ministra aulas para a graduação de Direito no 
campus de Barra do Bugres, os programas de pós 
da universidade estadual estão recebendo “me-
nos fomento do que antes”. E isso vem tanto do 
governo estadual quanto do federal.

“Fica muito mais difícil manter um aluno na 
universidade pública sem a bolsa. Muito mais di-
fícil”, comenta. Além disso, a professora relata 
que a universidade estadual sofre com atrasos 
nos repasses. “Por que qual que é o nosso maior 
problema? A Unemat tem uma autonomia finan-
ceira que não é bem uma autonomia. Tudo o que 
a gente gasta, tudo o que gente faz, a gente faz a 
partir dos repasses do Estado”, conta.

O governo do Estado tem uma dívida aber-
ta com a instituição por atrasos nos repasses que 
chegam a R$ 70 milhões, e o próprio governador 
Pedro Taques (PSDB) assumiu o compromisso 
de honrar esse débito, mas até o momento não 
foi cumprido. 

Já para o pesquisador Dr. Gleber Nelson Mar-
ques, que é vinculado ao curso de Ciências da 
Computação da Unemat, a crise fiscal foi justi-
ficativa para negar direitos aos profissionais da 
universidade e limitar o investimento em pesqui-
sa, desenvolvimento e inovação.

“Pela primeira vez nesses últimos três anos, 

sofremos alteração da data de pagamento, greve 
para exigir o pagamento das perdas inflacioná-
rias no salário, atraso no salário, atraso de repas-
ses à universidade e consequentemente limitação 
das verbas de custeio e investimento”, conta.

Em 21 agosto de 2017, a UFMT chegou a 
lançar uma nota pública alertando a comunidade 
para o risco de um colapso financeiro na insti-
tuição. “Estudos realizados pela Pró-Reitoria de 
Planejamento (Proplan) da UFMT indicam que a 
instituição precisará de R$ 14 milhões para hon-
rar os compromissos com os pagamentos de cus-
teio (manutenção) até dezembro de 2017. Nosso 
cotidiano, na administração da Universidade, é 
escolher despesas que serão pagas. Os recursos 
disponíveis são sempre insuficientes para cobrir 
todas as obrigações. De 2014 para cá, em termos 
orçamentários, perdemos 50% dos recursos de 
capital (para obras e aquisição de equipamentos) 
e 20% dos recursos de custeio (manutenção, des-
pesas básicas) sem contar a inflação. Hoje temos 
uma situação em que, o orçamento aprovado, 
mesmo sendo defasado, não está sendo liberado 
integralmente”, são trechos das notas. 

Os cortes nos recursos afetaram áreas básicas, 
como manutenção, iluminação, limpeza, entre 
outros serviços necessários para a Universidade 
continuar em funcionamento. E isso reverbera 
ainda mais em estudantes pobres, contribuindo 
com a evasão por não conseguir ofertar bolsas. 

Contudo, mesmo o governo federal garan-
tindo os recursos, o montante disponível para 
a ciência no ano que vem já preocupa a classe 
científica. No início do agosto deste ano, a Capes 
anunciou que, se não tiver o quase meio bilhão 
de investimentos de volta, poderá deixar de pagar 

bolsas de quase 200 mil estudantes. A denúncia foi 
feita em uma carta do presidente do órgão, Abília 
Baeta Neves, ao MEC e repercutiu negativamente 
entre os pesquisadores.

Boa parte desse dinheiro até que existe. Mas 
ele está congelado (ou limitado) por força da Lei 
do Teto de Gastos – mais conhecida como PEC do 
Teto – aprovada em 2016. Esta norma define uma 
margem para os gastos com despesas públicas pe-
los próximos 20 anos. Segundo o governo federal, 
o contingenciamento é para ajudar a recuperação 
da economia.

Para a pesquisadora Lucia Mateus, a nota da 
Capes foi uma “bomba”. “Foi o presidente da Ca-
pes falando. Não é qualquer um. E ele falando que 
se aquilo se configurasse, inviabilizaria [o paga-
mento das bolsas]”, disse.

Já Vitale disse que recebeu a nota da Capes com 
muita preocupação. Para o pesquisador, o maior 
problema não era nem a possibilidade de novas 
bolsas serem canceladas. Mas as de alunos que já 
possuírem bolsa deixarem de receber as atuais.

“Isso é muito sério. Isso é muito grave. Um país 
que não dá conta de entender a importância de for-

mar profissionais com alta qualificação tem al-
gum problema. Tem alguma coisa que não está 
funcionando”, comenta.

Dra. Vivian também mostra que existem 
riscos para a Unemat. A maioria dos cursos da 
universidade, por exemplo, é de licenciaturas. 
Uma eventual suspensão de repasses de bolsas 
para programas de formação docente pode im-
pactar a permanência de estudantes no interior 
de Mato Grosso.

 “Sem investimentos, não temos capacidade 
de reagir com o vigor necessário para proteger 
nossas indústrias, nossas empresas nem nossa 
força de trabalho, e nem mesmo criar os novos 
cursos e profissões que já desenham um futuro 
próximo”, explica.

O MEC garantiu que o pagamento das 
bolsas da Capes não serão suspensas do ano 
que vem.  Segundo a assessoria da institui-
ção, o projeto de lei orçamentária deste ano é 
de R$ 23,6 bilhões e para 2019 é de R$ 20,8 
bilhões. O corte se deve a restrições fiscais e 
que o limite foi repassado proporcionalmente 
para a Capes.

esquisadores também contaram 
ao Circuito que ser pesquisa-
dor no país requer um ní-
vel de esforço pessoal 
e até de sacrifícios 

para continuar na profissão. 
Dra. Lucia Mateus diz que 
tudo depende do esforço do 
pesquisador em tocar seus 
projetos. “Tudo é muito da sua 
boa vontade e da disponibilida-
de para fazer. O custo de se fazer 
pesquisa no Brasil é muito alto. O 
custo pessoal”, comenta.

A pesquisadora explica que não só em 
Mato Grosso que é complicado. “No Brasil 
é difícil”. Para a pesquisadora, o principal 
problema é se desdobrar entre atividades 
que não são propriamente de pesquisas. 
“Temos que fazer de tudo. Desde serviço 
de oficce-boy e até limpeza e faxina de 
armários que o pessoal da limpeza da 
universidade não faz”, comentou.

Segundo Dr. Vitale, a maioria dos pes-
quisadores e professores das universida-
des brasileiras é altamente qualificada. 
De acordo com o CNPq, o país tem uma 
população de 364.740 mestres e 218.562 
doutores. Esses pesquisadores são qualifi-
cados porque eles irão formar mão de obra 
qualificada. “E isso é oneroso”, comenta 
Vitale.

Pesquisadores da área de humanas 
diferem do estilo de alguém das exatas ou 
biológicas. Mas isso não significa que sua 
rotina seja menos intensa. Eles também 
precisam manter uma rotina de publica-
ção, pesquisa com resultados, orientar 
dissertações e teses, participar de eventos 
acadêmicos e dar aulas. “Então essas ati-
vidades custam. Não só financeiramente, 

P
COMO É FAZER CIÊNCIA EM MATO GROSSO? 

mas o tempo do professor”, comenta Vitale.
Para a professora Vivian Dan, a 

situação da Unemat é mais grave 
por conta da falta de estrutura 

encontrada em laboratórios (de 
informática a química) para as 
aulas e desenvolvimento de 
pesquisas.

“O pior para a gente é saber 
que temos cursos de Agrono-

mia, Zootecnia, Engenharia de 
Alimentos, Engenharia de Produ-

ção que não têm uma devida infraes-
trutura para funcionar”, disse.
O professor Gleber Marques também 

s pesquisadores também disseram que 
é frequente tirar do próprio salário 
ou do dinheiro para financiamento 
de pesquisas. Ou, em casos recentes, 
façam uma espécie de vaquinha online 

para angariar recursos suficientes para compra de 
um equipamento ou manutenção do laboratório. 
Cansados de esperar por recursos, muitas vezes é 
o próprio docente que banca seus projetos.

Para Vitale, a prática de bancar pesquisas com 
o próprio bolso é frequente. “O tempo todo. Nosso 
caso [do curso de História], a aquisição de livros e 
acesso a documentação”, disse. Os pesquisadores 
comentam que não podem esperar.  “A gente não 
naturaliza isso. Você sabe que não deveria sair 
do salário. Mas a gente paga para fazer porque 
precisa fazer”, disse.

O desCasO COm a CiênCia atinge 
Os museus de mt

Os museus também são outros centros de 
pesquisa e ensino que estão sofrendo com su-
cessivos cortes de investimento. O esquecimento 
do patrimônio histórico e cultural do país tem 
deixado estas instituições ao relento e com in-
fraestrutura precária.

A atenção para o valor patrimonial que estas 
instituições guardam tem aumentado após o 
incêndio que destruiu o Museu Nacional, no Rio 
de Janeiro, na noite do domingo 2 de setembro. 
Na ocasião, cerca de 20 milhões de itens foram 
destruídos pelas chamadas entre acervos de 
antropologia, zoologia e história natural.

Como o Circuito revelou em matéria publica-
da em seu portal na internet, parte das memórias 
históricas de Mato Grosso também foi destruída 
no incêndio. Objetos das viagens que o Marechal 
Cândido Rondon executou para construir as li-
nhas telegráficas de Mato Grosso ao Amazonas, 
além de gravações de línguas indígenas de tribos 
extintas foram destruídas no incêndio.

Em Cuiabá, por exemplo, doze museus não 
possuem alvará de incêndio, extintores, e tam-
bém falta estrutura que alerte sobre risco de 
fogo. Além disso, boa parte dos acervos está se 
deteriorando pela ação do tempo. Estas institui-
ções ainda estão funcionando pela metade ou 
complementarmente fechadas – alguns há anos 
–, conforme lista abaixo.

Na UFMT, milhares de coleções zoológicas 
inteiras ainda não possuem um espaço adequa-
do. A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) 
destinou R$ 3 milhões para a criação do Museu 

O
PESQUISADORES SÃO SEUS PRÓPRIOS FINANCIADORES 

de História Natural. Só que até agora o projeto 
não saiu do papel.

Se fosse construído, o museu serviria para 
abrigar milhares de exemplares de espécies de 
animais (de insetos a aves). Além de preservar 
o conhecimento, o local poderia ser um centro 
de estudos e pesquisas no país inteiro.

O pesquisador Dr. Fernando Z. Vaz-de-Mello 
é curador de uma das coleções zoológicas. Ele é 
responsável por 400 mil exemplares de insetos 
catalogados – e mais 5 milhões ainda estão para 
passar por um processo de análise. Ele também 
é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 
Ecologia e Conservação da Biodiversidade da 
UFMT.

Enquanto não tem o museu, o acervo fica 
estocado numa sala com refrigeração para 
evitar a decomposição. “Existem verbas para 
construção deste museu de história natural, mas 
a Universidade tem um orçamento limitado e 
constantemente tem de elencar prioridades. Mas 
creio que isso seja um problema geral da admi-
nistração publica”, escreveu Fernando ao jornal.

Segundo Fernando, a UFMT está tomando 
medidas para garantir a segurança de seus 
acervos. “A instituição vem sim tomando pro-
vidências no que tange à adaptação predial e à 
instalação destes sistemas”, pontua.

Para Dr. Rafael Vieira Nunes, que colabora 
com o Dr. Fernando na manutenção do acervo, 
“o risco é iminente” para qualquer museu. O 
pesquisador é colaborador no programa de 
pós-graduação junto com Fernando e tem uma 
experiência em vivências de museus pelo país.

Rafael confirma que muitos gestores de 
museus vivem há muito tempo essa realidade 
de descaso e precariedade. O pesquisador disse 
que casos como o incêndio do Museu Nacional 
são “tragédias anunciadas”. “É uma lamentação 
[quando ocorre] ao mesmo tempo em que é 

Unemat também sofreu outro 
golpe além da redução de seu 
orçamento, teve essa autonomia 
ameaçada por uma proposta da 
Assembleia Legislativa, quando 

o deputado estadual Ademir Brunetto (PSB) 
apresentou uma Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) com esse fim.

Segundo Brunetto, a Unemat não vem 
cumprindo o programa para expandir novos 
polos para o interior, ou melhorar a infraes-
trutura da faculdade. O parlamentar critica 
que a gestão da universidade prioriza qua-
lificação de professores e salários.

A autonomia financeira da Unemat foi 
dada em 2013. Antes disso, o orçamento da 
universidade era vinculado à Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) e, por isso, poderia estar 
sujeita a cortes ou congelamentos em épocas 
de crise financeira. Se a PEC fosse aprovada, 
a questão do repasse voltaria a este cenário 
e os gastos seriam controlados diretamente 
pelo governo.

a
UNIvERSIDADE DO ESTADO lUTA POR SUA AUTONOMIA

A PEC de Brunetto começou a tramitar 
no dia 7 de agosto. Para chegar ao plenário, 
a proposta precisava de assinaturas de 2/3 
da ALMT – o que equivale a 16 deputados. 
Na ocasião, o texto conseguiu 15 assinaturas 
de colegas parlamentares.

Contudo, o projeto repercutiu muito mal 
entre a população mato-grossense. Diversas 
postagens em redes sociais criticaram a PEC 
de Brunetto. Em seguida, deputados retira-
ram o apoio e criticaram a atitude do colega.

Na manhã do dia 6 de setembro, uma 
quinta-feira, a reitora e professora Ana Ma-
ria Di Renzo se reuniu com Brunetto e tam-
bém com o deputado Wilson Santos (PSDB). 
A atual gestora da Unemat apresentou do-
cumentos, discutiu com os parlamentares e 
entrou em acordo.

Após a reunião, Brunetto tirou a PEC das 
pautas do plenário. A Unemat disse que colo-
cou uma pedra sobre o assunto. A instituição 
espera ainda que a proposta legislativa não 
volte a tramitar.

esperado”, disse.
Sobre o incêndio do Museu Nacional, Fer-

nando escreve que é difícil personalizar um 
culpado.

“É difícil em qualquer situação (mesmo 
que seja a do Museu Nacional) identificar exa-
tamente quais fatores levaram ao incêndio. O 
risco sempre existirá a partir do momento que 
existe um acervo. Mas certamente são fatores 
que travam a melhor gestão e cuidado destes 
acervos”, ponderou.

Em sua absoluta maioria, o pesquisador dis-
se que os curadores dos museus não “possuem 
tanta autonomia financeira e administrativa 
para tomar decisões rápidas que podem ser 
fundamentais na evitar algum imprevisto”. 

Procurada, a Secretaria de Estado de Cul-
tura (SEC) respondeu que se empenha para a 
reabertura dos museus. O secretário Gilberto 
Nasser disse que “está tomando todas as pro-
vidências possíveis para reabrir os museus 
ainda em 2018”.

O governo do Estado afirma que o Museu de 
Arte Sacra, Casa Dom Aquino, Residência dos 
Governadores e Museu Histórico serão reaber-
tos ainda em outubro. Mas não há data para 
isso. “Nasser informa ainda que semanalmente 
uma equipe especializada da SEC formada por 
arquitetos, engenheiros civil e eletricista, histo-
riadores, além de um profissional conservador 
restaurador, seguindo padrões internacionais 
de acervos museológicos (Instituto Canadense 
de Conservação e o Icom e Icrom), garante a 
integridade dos acervos de cada museu”, diz 
trecho da nota.

Já a UFMT disse que “as informações 
requeridas demandam tempo para o devido 
levantamento”. Quando a instituição retornar 
com as respostas, o jornal fará a divulgação 
das informações.

confirma a visão da colega. O pesquisador 
destaca que, pelo fato de a Unemat ser uma 
universidade bem mais jovem se comparada às 
demais do país, há muita carência de recurso, 
principalmente de infraestrutura, como labora-
tórios, salas de aula, de professores, gabinetes 
de pesquisa. 

Para tentar driblar os problemas, ele e os 
demais colegas buscam priorizar aquilo que 
julgam ser o mais importante. Por conta disso, 
acaba-se gerando um embate acirrado entre 
os pesquisadores.

Atualmente, Gleber participa de projetos 
em uma rede internacional de pesquisa com 
financiamento da Fundação de Amparo à Pes-

quisa de Mato Grosso (Fapemat) e colabora-
dores externos. Mas a concorrência em busca 
de tais recursos é muito alta.

Mato Grosso é um campo fértil para pes-
quisas por concentrar três biomas (Amazônia, 
Cerrado e Pantanal). E as universidades têm 
muito interesse em bancar os estudos ecológi-
cos na região. Lucia explica que “esse dinheiro 
é mais difícil de conseguir”.

Mesmo com a falta de recursos impactando 
o andamento das pesquisas, Dra. Lucia Mateus 
comenta que os pesquisadores também conti-
nuam as pesquisas como podem e com os re-
cursos que lhes são dados. “A gente não para de 
trabalhar. Nós sempre damos um jeito “, disse.

s cortes de investimento no 
país prejudicam também o 
registro de patentes. Sem 
dinheiro, pesquisadores não 

conseguem viabilizar os estudos para re-
gistrar novos produtos. Com isso, muitos 
estão perdendo para instituições de fora 
do estado e até estrangeiras.

Uma dessas potenciais pesquisas 
(que podem estar sendo perdidas) busca 
estudar substâncias presentes nos sapos. 
Cientistas estão atentos para possíveis 
usos medicinais de elementos encontra-
dos nesses anfíbios.

Eles já sabem que as secreções de 
anfíbios podem tem princípios ativos 
antifúngicos, analgésicos e anestésicos. 
Em três espécies dos gêneros Brachy-
cephalus, Phyllomedusa e Rana podem 
ser usadas para tratamento de mal de 
Alzheimer e até mesmo no combate ao 
câncer.

Os famosos sapos cururus, por 
exemplo, possuem em sua pele subs-
tâncias capazes de matar o parasita da 
leishmaniose, que é o principal causador 
da doença de Chagas. São estes tipos de 
pesquisa que podem tirar a oportunida-
de e o destaque dos pesquisadores de 
Mato Grosso.

O

CORTES EM CIÊNCIA PODEM 
PREJUDICAR PATENTES 
MATO-GROSSENSES
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ão mais de 10 quilômetros do cen-
tro até chegar ao bairro Dr. Fábio, 
periferia de Cuiabá, onde fica a Es-
cola Estadual João Crisostomo de 
Figueiredo. Com cerca de 1.000 
alunos nos três períodos, a institui-

ção alcançou apenas 2.0  no Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica (Ideb) 2017, o 
pior da capital.

 Com voz embargada, a coordenadora Cris-
tiane Inês Stimamilio, que é professora de Bio-
logia e efetiva do estado há cinco anos, diz que 
foi muito triste receber a notícia do Ideb, que 
causou uma comoção entre os professores. Ela 
atribui o fracasso principalmente ao alto índice 
de rotatividade dos educadores, que até o ano 
passado eram contratados, e à falta de motiva-
ção dos alunos.

 “Estamos numa região em que as histórias 
de vida desses jovens pesa muito, alguns dizem 
em sala de aula que ‘são burros e não conse-
guem aprender’. Apesar de termos conseguido 
este ano seis professores efetivos, o que vai aju-
dar, ainda precisamos de muito mais apoio do 
Estado para conseguir reverter esse quadro, que 
é triste”.

 A professora de Química, Rosimeire Rocha 
Araújo, de 38 anos, vem se dedicando à educa-

Da redação

PROBLEMA CRÔNICO

Ensino médio de MT fica entre piores 
Índice Geral do Ideb 2017 divulgado semana passada aponta que escolas estaduais ficaram na 21ª colocação

S

ção pública há 10 anos e se sente desanimada, 
como se todo esforço fosse em vão. “Lidamos 
com alunos agitados, indisciplinados e com 
pais que só vêm à escola se o filho reprovar. 
Hoje nos falta estrutura física e pedagógica 
para oferecer atividades que despertem mais 
interesse nos jovens”.

 Na capital, entre as 37 unidades estaduais, 
só oito tiveram os resultados calculados. O me-
lhor desempenho é da Escola Estadual Antônio 

Epaminondas, do bairro central Lixeira, com 
4.3. Já o pior resultado  no estado é de Cocali-
nho, a 960 km da capital, já na divisa com Goi-
ás, que alcançou 1.8. Entre as escolas públicas 
da Baixada Cuiabana, como Várzea Grande 
(2.7), Acorizal (2.7), Rosário Oeste (2.7), Santo 
Antônio de Leverger (2.5) e Barão do Melgaço 
(2.5), os índices também são baixos.

 O próprio ministro da Educação, Rossieli 
Soares da Silva, avalia as desigualdades entre 
as escolas brasileiras como absurdas e diz que 
o ensino médio está no “fundo do poço”; e os 
números refletem isso, pois nenhum estado 
atingiu a meta do Ideb 2017. Apesar da pujança 
na produção agrícola e na pecuária, Mato Gros-

so está entre os cinco estados brasileiros que 
tiveram redução nos índices, ficando em 21º no 
ranking nacional.

 O desempenho alcançado pelas escolas 
públicas mato-grossenses foi de 3.2, valor 1.2 
abaixo do Ideb projetado para o ano no Brasil, 
de 4.4, e 0.7 a menos que a meta estadual de 
3.9. Em 2015, o resultado de 3.0 também estava 
abaixo da meta de 3.5. O que era ruim conse-
guiu ficar pior.

 Mesmo a rede privada está aquém do es-
perado, com índice de 5.6, bem abaixo dos 6.4 
projetados, pouca coisa maior que os 5.3 de 
2015. Quando incluídos os números de escolas 
públicas e particulares, a queda em relação ao 
restante do país é maior, descendo para o 22º 
lugar no ranking, atrás apenas de estados como 
Paraíba, Sergipe, Amapá, Rio Grande do Norte, 
Pará e Bahia no Ideb do ensino médio.

 Mas o problema no ensino do estado é crô-
nico, e com índices que variaram no ensino mé-
dio (escolas públicas) entre 2.6 e 2.9, nos anos 
de 2005 e 2009, no governo do atual ministro 
da Agricultura e Pecuária, Blairo Maggi; e 2.7 
no período do seu sucessor, o ex-governador 
Silval Barbosa, que está preso desde 2015 por 
liderar esquemas de fraude e corrupção.

 Apesar dos discursos políticos anunciarem 
quase sempre a educação como prioridade, na 
prática os números mostram o contrário: os 
alunos estão saindo do ensino básico sem saber 
ler, escrever e fazer contas básicas. O gigante 
na economia demonstra que não vem fazendo 
o dever de casa e assim reprovando no quesito 
mais básico para o desenvolvimento da nação.

No fuNdo do poço

integral e estimule o estudante a ter um projeto 
de vida. além de estudar as matérias básicas, 
vai  se dedicar a disciplinas eletivas e optativas, 
como ocorre nos estados unidos”.

 após três edições consecutivas sem alte-
ração, o ideb do ensino médio avançou apenas 
0,1 ponto em 2017. apesar do crescimento ob-
servado, o país está distante da meta projetada. 
de 3,7 em 2015, atingiu 3,8 em 2017. a meta 
estabelecida para 2017 é de 4,7. o crescimento 
é considerado inexpressivo pelo ministro, que 
classificou a notícia como ‘trágica’.

 até 2015, os resultados do ensino médio, 
diferentemente do ensino fundamental, eram 
obtidos a partir de uma amostra de escolas. a 
partir da edição de 2017, o sistema nacional 
de avaliação da educação Básica (saeb) passou 
a ser aplicado a todas as escolas públicas e, por 
adesão, às escolas privadas. pela primeira vez 
o instituto nacional de estudos e pesquisas 
educacionais anísio teixeira (inep) passou a 
calcular ideb para as escolas de ensino médio.

 conforme o Mec, o ideb é um indicador de 
qualidade educacional que combina informa-
ções de desempenho em exames padronizados 
(prova Brasil ou saeb) – obtido pelos estudan-
tes ao final das etapas de ensino (4ª e 8ª séries 
do ensino fundamental e 3ª série do ensino 
médio) – com informações sobre rendimento 
escolar (aprovação).

riundo do ensino público de goiás, 
Wilsley pereira, o coordenador geral 
de ensino Médio do Ministério da 
educação (Mec), conta que é nascido 

de um lar de mãe e pai separados, foi criado 
pela avó analfabeta e entende o drama à qual 
passa educação. “eu ia pra escola de chinelo 
de dedo preso com um grampo e caderno 
dentro de um saco plástico de açúcar, sei 
como é difícil, mas alguém me disse que eu 
conseguiria, eu acreditei e é disso que nossos 
alunos precisam”.

 ele admite que os índices divulgados na 
semana passada pelo Mec são um desastre 
para o Brasil e reforçam a necessidade urgente 
da reforma proposta pela lei 13.415, aprovada 
em fevereiro do ano passado e que ainda está 
em fase de discussão. outra medida impor-
tante é investir em escolas de tempo integral, 
atualmente, das 18 mil unidades escolares do 
país, apenas 900 – menos de 1% - oferecem 
jornada estendida e obtiveram mais de r$ 1 
bilhão em investimento do ministério.

 “estamos apostando na implantação desse 
novo ensino médio, que não vai desempregar 
ninguém, nem extinguir disciplinas como filo-
sofia ou sociologia, pelo contrário, vai esten-
der a carga horária de 2.400 horas anuais (ou 
200 dias letivos) para 3.000 horas. também 
propõe uma metodologia que visa a formação 

O Sim, é permitido SoNhar

professores, que se sentem despedaçados com 
os baixos números.

 “chegamos à conclusão que sozinhos não 
temos como avançar, é preciso mais apoio do 
governo e da família, porque escola não é creche 
nem depósito de aluno, cabe aos pais, por exem-
plo, criar os filhos de modo que saibam conviver 
socialmente e também participarem do processo 
educacional, impondo regras, metas, estimulan-
do, deve ser uma parceria casa-escola-governo”.

 ele reclama da secretaria de estado de edu-
cação (seduc) que vem sistematicamente 

atrasando repasses importantes para 
a manutenção da escola, o que 

expõe o diretor ao constrangi-
mento. este ano, dos quatro 
repasses, por enquanto foram 
depositados apenas dois. além 
disso, ele critica a forma como 

é ofertado ensino integral pelo 
estado, que não dispõe ainda de 

um projeto que realmente ofereça 
‘algo a mais’ ao aluno. 

“compro fiado, no meu cpF, então, a 
dívida é minha. vamos vivendo assim, sempre 
na corda bamba, fazendo milagres, malabarismo. 
o professor é crucificado pelos baixos índices, 
mas é preciso mostrar o outro lado, de como a 
gente vive aqui na ponta, das desigualdades 
sociais, regionais, dificuldades, porque lidamos 
com muito mais que ensinar, nós lidamos seres 
humanos que muitas vezes estão com suas vidas 
esfaceladas”.

 a escola, apesar de ter média de 4.0 no ideb, 
tem conseguido promover seus alunos a várias 
universidades. neste ano, 20 foram aprovados, 
dos quais 12 na universidade Federal de Mato 
grosso (uFMt), um deles para Medicina. “a 
gente se mexe, faz aulão do enem no sábado 
voluntariamente, convida professores para 
palestra, faz atividades extras, não tem como 
ficar parado”, acrescenta dimas, que já circulou 
pelos shoppings de cuiabá e várzea grande para 
arrecadar livros para a biblioteca.

na Julia silva de pontes, 17 anos, é 
aluna do 3º ano do ensino médio na 
escola estadual João crisostomo de 
Figueiredo, mas, mesmo diante das 

dificuldades sonha em cursar direito na uni-
versidade. apaixonada por poesia, ela diz que 
seus escritores preferidos são carlos drummond 
de andrade e Fernando pessoa. com meta de 
ter notas acima de 8.0 em todas a provas, ela 
vem se dedicando nos últimos meses. “Muitos 
colegas meus não acreditam que vão conseguir 
ir muito longe, já desistiram, mas eu 
quero sim ser advogada, estou me 
esforçando”.

 o mesmo diz o sorridente 
celso douglas santos araújo, 
de 15 anos, morador de vár-
zea grande, e aluno do 1º ano 
do ensino médio da escola 
estadual ulisses cuiabano, no 
bairro Jardim cuiabá, que tem 
um objetivo ousado: passar para 
Medicina. “Quero ser cirurgião orto-
pedista e meu irmão (gêmeo) também”. 
se considera um leitor assíduo, com média 
de mais de 5 livros por mês e desde o ensino 
fundamental cuida para que as notas estejam 
sempre entre as melhores.

 “gosto da minha atual escola porque tem 
muita disciplina, projetos extras e os profes-
sores incentivam bastante a gente. o clube de 
leitura é um estímulo porque além de ler as 
obras, também fazemos comentários e compar-
tilhamos o que aprendemos”. ele não se importa 
de levantar todos os dias por volta das 5h da 
manhã, pegar dois ônibus para chegar à aula. 
“o sacrífico vale a pena”.

 para o diretor da instituição, o professor 
dimas antônio da silva, que também preside o 
colegiado de diretores de cuiabá e vale do rio 
cuiabá, o principal desafio principalmente nesta 
faixa etária entre 11 e 18 anos é despertar a 
motivação para estudar. após receber os resul-
tados do ideb, ele disse que se reuniu com os 

A

foco Na diScipliNa

este ano a situação está um pouco diferente, 
o que segundo ele aumenta o desafio, porque 
a escola está com 10 turmas e um total de 300 
alunos, mas está com uma estrutura reduzida, 
a começar pelo número de coordenadoras 
pedagógicas, que eram duas e agora é apenas 
uma. “nós já cansamos de pedir mais uma pro-
fissional junto à seduc e até agora nada, temos 
receio que isso impacte nos nossos resultados”.

 para ele, a disciplina é a chave para aces-
sar melhores condições de ensino. Mas sem 
motivação nenhum dos estudantes consegue 
avançar, já que a atual geração de crianças 
e jovens dispõe de vastas possibilidades de 
diversão e distração. “também cobramos uma 
postura diferenciada da família, implantamos 
um método em que o pai ou a mãe precisa vir 
até a escola assinar um tac – termo de ajusta-
mento de conduta se comprometendo a auxiliar 
na melhora do comportamento da criança ou 
do adolescente”.

as cinco escolas militares que fizeram as 
provas do ideb somam 2.489 estudantes e 
estão com as inscrições abertas até o dia 10 
de outubro para o próximo para o processo 
seletivo de 2018.

os 34 anos, o capitão da polícia 
Militar Jeferson Mascarenhas pela 
primeira vez está à frente da coor-
denação de uma escola. ele se mudou 

de Barra do garças para confresa (a 1.180 km 
da capital) com a missão de contribuir com o 
futuro dos alunos da escola estadual Militar 
tiradentes cabo José Martins de Moura, onde 
estudavam no ano passado 180 alunos.

 Mesmo com nota de 6.7 no ideb, ele não 
está satisfeito, diz que para o ano que vem quer 
ultrapassar 7.5 ou 8. “nosso foco não é apenas 
a melhoria do aluno, mas da família e da so-
ciedade, por isso o estudante para ter acesso 
faz um processo seletivo e os pais, no ato da 
matrícula, assinam um termo de compromisso 
de que vão participar ativamente, vir a todas 
as reuniões e acompanhar o filho”.

 aliás, a educação militar da rede estadual 
ocupou as melhores colocações nos anos finais 
do ensino fundamental no estado. individual-
mente, as unidades militares de Juara, nova 
Mutum e sorriso alcançaram 6.5 pontos e, a 
de cuiabá 5.9, a melhor nota alcançada entre 
todas as escolas estudais na Baixada cuiabana, 
um total de 60.

A

para o goverNo

repasses referentes ao projeto político peda-
gógico (ppp) / programa de desenvolvimento 
da escola (pde) – conforme o número de alunos 
de cada unidade.

 dois repasses já foram feitos. os valores 
podem ser investidos em produtos de material 
permanente ou de consumo. os outros dois 
repasses estão programados para setembro 
e dezembro. no total, em cada parcela, são 
investidos em torno de r$ 10 milhões.

 É importante lembrar que a seduc é alvo 
de um das maiores investigações por fraudes 
e o ex-secretário de educação permínio pinto 
está preso desde 2016, por participar de um 
esquema de corrupção para desviar verba da 
educação e seria para quitar dívidas de cam-
panha do governador pedro taques (psdB).

sse é o melhor momento da 
educação em 10 anos”. por meio 
de nota, a seduc afirmou que o 
estado está fazendo a sua tarefa 

e avançando, e que o ideb não tem a proposta 
de ranking. a rede estadual conta com 40 
escolas integrais, sendo 39 escolas plenas e a 
arena da educação (foco no esporte). também 
é outro ponto apontado como importante para 
os avanços a reformulação do ensino médio, 
que está sendo discutida.

 sobre recursos aplicados, a secretaria 
disse que neste ano está investindo r$ 
7.604,54/aluno, contra r$ 6.140,52 (2016) 
e r$ 7.028,00 (2017). a rede estadual de 
ensino é formada por 767 unidades e 387 
mil estudantes. anualmente são feitos quatro 
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esde o início deste ano, o setor da 
saúde em Cuiabá passa por uma 
crise por falta de medicamentos 
na rede SUS. A intermitência no 
estoque do centro de distribui-
ção chegou ao ponto grave de 

não haver remédio para atender à receita básica 
e à insustentável situação para a então secretária 
Elizeth Lúcia de Araújo continuar no cargo. 

Uma CPI (Comissão Parlamentar de In-
quérito) foi aberta por vereadores para apurar 
a administração da área e logo de início foi 
apontada por ela a ingerência por inter-
venção política na saúde municipal. 
Para ocupar a vaga, o prefeito 
Emanuel Pinheiro, que havia 
anunciado acompanhamento 
das ações da pasta de perto, no-
meou o médico Huark Douglas 
Correia, ex-diretor do Hospital 
São Benedito, para a posição, 
em março.

Mas uma nova fase da situação 
já ruim parece se iniciar e o novo se-
cretário pode ser exonerado. O presidente 
da CPI da Saúde, vereador Abílio Júnior (PSC), 
diz que há irregularidades com a permanência 
de Huark Correia na posição de secretário. O 
conflito está ligação do médico com o Grupo 
Prox, que tem duas empresas em sua composi-
ção das quais o Huark tem ligação direta, a Pro-
Clin e QualyCare. E haveria indício de que ele já 
pode ter se beneficiado da posição privilegiada.

O vinculo de Huark Correia com Grupo Prox 
começou em 2015, quando foi nomeado como 
procurador da ProClin, com acesso ilimitado 
de atividades dentro da empresa. Segundo Abí-

por reinaldo Fernandes

SAÚDE

Contratos de secretário para procurador
CPI da Secretaria de Saúde identificou ações suspeitas do secretário Huark Correia

D
lio Júnior, a liberdade de Huark a partir de sua 
posição o validava até a “vender a empresa se 
quisesse”. 

Na procuração autorizada pelo cartório do 
2º ofício, a ProClin, que aparece com o nome 
Sociedade Mato-grossense de Assistência em 
Medicina Interna Ltda., libera o médico a “abrir, 
movimentar e encerrar” contas bancárias, além 
de comprar, vender, negociar e transferir ações 
no mercado.

Um mês mais tarde, Huark foi nomeado 
como diretor técnico da Empresa Cuiabana de 
Saúde Pública por meio do decreto 5.751, que 
alterou outro de decreto, de janeiro de 2015, 

para fins de alteração de membros da diretoria 
da Empresa Cuiabana, responsável pela 

administração do São Benedito. As 
atividades oficiais de choque com 

a administração pública tiveram 
início em janeiro de 2016.

 A direção do São Benedito 
assinou um contrato com a Pro-
Clin, representada pelo médico 

Luciano Correia. A concorrên-
cia pública 004/2015 buscou em-

presa para “serviços de enferma-
ria para a realização de serviços em 

clínica médica, cirurgia geral, retaguarda 
sobreaviso de 24 horas”. Na parte pública, o 
contrato foi assinado por Huark Correia, como 
diretor técnico do hospital.

“Mas, por ser procurador da ProClin, o 
Huark tinha acesso a qualquer ação da empresa. 
No caso de contratação pelo São Benedito, ele 
pôde muito fazer o depósito de pagamento de 
serviço à empresa no computador e olhar no ce-
lular para ver se o dinheiro havia caído na conta 
da empresa”, diz Abílio.

Em março do mesmo ano, São Benedito e 
ProClin novamente firmariam contrato, com 

procuração autorizada por Luciano Correa. “O 
Huark é quem autoriza pagamento para a em-
presa com a qual ele tem procuração. Isso é proi-
bido por lei orgânica, foi por isso que pedidos a 
exoneração dele”, afirma o vereador Abílio.

O vinculo com o QualyCare é mais recen-
te, mas implicações mais direta. Em janeiro de 
2017, Huark Correia assinou contrato de socie-
dade com a QualyCare, que já tinha contratos as-
sinados com a Prefeitura de Cuiabá para presta-
ção de serviços na rede SUS. O vereador afirma 
que Huark exerce suas funções de procurador e 
empresário, mesmo com o vínculo ao Hospital 
São Benedito.

Em janeiro do ano passado, ele fez visita à 
Fundação Luverdense de Saúde a pedido da Pro-
Clin, e em abril do mesmo ano participou de pro-
jeto da QualyCare, já como sócio da empresa. A 
nomeação como secretário de Saúde é de março 
passado. Três meses mais tarde, a CPI da Saúde 

foi instalada na Câmara dos Vereadores.
Segundo documentos levantados pela comis-

são, de março de 2017 a 1º de agosto de 2018, a 
Empresa Cuiabana de Saúde assinou contratos 
trinta contratos com a ProClin e a QualyCare para 
serviços na rede pública. Dois com valor na casa 
dos milhões. Um de R$ 4.549.414,15 assinado 
em março de 2017, outro de R$ 2.103.194,42, 
de março de 2018.

O valor empenhado pela Secretaria de Saú-
de do total de contratos é de R$ 7.073.190,52; 
R$ 4.232.628,15 foram pagos e mais R$ 
5.185.904,93 estão na lista para liquidação.

O Circuito Mato Grosso procurou o secre-
tário Huark Douglas Correia para comentar os 
apontamentos da CPI. A informação recebida 
por meio da assessoria de imprensa é que “com 
relação à QualyCare, não há verdade na afirma-
ção do vereador! Basta buscar o contrato social 
da empresa”.

 suicídio é a quarta maior cau-
sa de morte de jovens entre 15 
e 29 anos no Brasil, conforme 
dados do boletim epidemiológi-
co sobre suicídio do Ministério 
da Saúde. Neste ano em Mato 

Grosso, dos 138 suicídios registrados pela Se-
cretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) 
de janeiro a julho, 30 foram de homens de 13 a 
24 anos ou 21% do total.

Em mais um alerta do Setembro Amare-
lo, mês dedicado à prevenção ao suicídio, a 
psicóloga Luciana Sarno Pagliarini, que atua 
em uma escola particular de ensino de Cuia-
bá, orienta que é preciso ter uma canal direto 
com crianças e jovens para falar sobre o tema 
e questões que podem levar ao suicídio, como 
bullying, depressão, desajuste familiar, abuso 
sexual e jogos virtuais, como o ‘Desafio da 
Baleia-Azul’ e mais recentemente a armadilha 
virtual ‘Boneca Momo’.

“A escola e a família precisam formar uma 
rede de proteção para os jovens que passam 
por uma fase peculiar, vulnerável, com muitas 
descobertas, entre elas, a sexual. Então, o am-
biente precisa ser seguro para que se fale sobre 
tudo, os pais devem ter muito diálogo e quando 
perceberem algum sinal diferente buscar ajuda. 
Nós já tivemos alguns casos na escola que po-
deriam chegar a algo mais grave, envolvendo 
nudez exposta em rede social, abuso sexual, 
também de predador sexual aliciando uma das 
nossas alunas, mas por ser uma instituição me-
nor, conseguimos atuar preventivamente”.

A professora Maria (nome fictício), de 42 
anos, perdeu a filha Laura, de 15, há dois anos e 
três meses. A jovem se enforcou no banheiro do 
apartamento onde moravam e onde a mãe ja-
mais voltou, nem para retirar a mudança. Com 
outras duas filhas, de 21 e 10 anos, ela diz que 
o cuidado hoje chega a ser excessivo. “Ela esta-
va em acompanhamento psicológico, mas não 
achávamos que era tão grave, ela nunca exter-
nou que estava neste estado de sofrimento, mas 
a culpa sempre nos persegue”.

 Ela e outras 200 pessoas, entre mães e pais 
de crianças e jovens suicidas de todo o estado 
de Mato Grosso, se reúnem regularmente uma 
vez por mês na capital para realizar a posven-
ção, ou seja, um trabalho de apoio para quem 
está em luto e afetado por um suicídio. “Tudo 

por rose Domingues

SETEMBRO AMARELO

Abuso e bullying potencializam suicídio
Especialistas orientam família a estar atenta aos sinais de mudança de comportamento dos adolescentes e ter abertura para diálogo sobre todo 
tipo de assunto

O
isso vem me ajudando muito, mas confesso que 
a dor é dilacerante, me sinto congelada no dia 
21 de maio, na manhã de uma quinta-feira, com 
a minha filha morta nos meus braços”.

O mais terrível é perceber que as histórias 
de suicídio se misturam com outros problemas 
que ainda são tabu, como o abuso sexual e o 
bullying. Laura (nome fictício) passou por mui-
tos problemas no início da adolescência, como 
envolvimento com um rapaz mais velho, o es-
tupro cometido por um primo e perseguição por 
colegas na escola nova. “Tudo isso praticamen-
te junto foi muito forte para ela, mas, por ver-
gonha, demoramos muito para saber e infeliz-
mente aconteceu o pior”.

 
MUDANçA DE FOCO
Após uma longa batalha contra  a depressão, 

síndrome do pânico e TAG (transtorno de an-
siedade generalizada) que vinham desde a sua 
adolescência, Paulo Araújo Júnior, comerciante 
e fotógrafo, tentou suicídio. Na época tinha 25 
anos. “Eu tinha muito cansaço, angústias, di-
ficuldades para fazer tarefas diárias, perda de 
alegria, ansiedade, falta de motivação, mas não 
busquei ajuda”.

 Com o tempo o quadro depressivo se agra-
vou e há cinco anos ele teve o primeiro surto. 
“Chorando há vários dias, fui levado às pressas 
para a primeira consulta com psiquiatra, e fui 
diagnosticado já no grau mais grave da depres-
são, com ideação suicida. Foi devastador para a 
família lidar com tudo isso”.

 Ele relata que já não acreditava que sairia 
daquele ‘abismo profundo’. Até que em feve-
reiro de 2005, no limite máximo, decidiu, num 
impulso, acabar com a dor e cortou os pulsos. 
“Curiosamente, enquanto estava perdendo san-
gue, tive um momento em que senti uma sensa-
ção indescritível de paz, como quem realmente 
se livraria pra sempre daquela dor”.

 Mas a tentativa não deu certo, e com o cor-
po cortado, emocionalmente dilacerado, Paulo 
teve que encarar a família e a urgência hospi-
talar. “Meus pais cogitaram me levar para São 
Paulo, mas comecei tratamento com um psi-
quiatra daqui que deu certo, até hoje digo que 
ele foi um anjo na minha vida, porque me ga-
rantiu que a minha vontade de viver voltaria e 
pela primeira vez acreditei que eu seria capaz”.

 O tratamento conjugado de psicoterapia e 
medicamentos foi fundamental, mas ele carre-
ga sequelas emocionais até hoje. “Era comum 
na época as pessoas falarem que a minha de-

pressão era frescura, que eu não queria nada 
com a vida, que homem que é homem aguenta. 
Felizmente hoje o assunto tem menos tabu”.

 Fotografar as belezas da vida, estar na na-
tureza, fazer trilhas em Chapada dos Guimarães 
e outros lugares são ingredientes que mantêm 
a sanidade do comerciante. “Não mais tentei o 
suicídio, espero nunca mais voltar àquele esta-
do, mas para que isso não aconteça eu me esfor-
ço muito, cada dia é uma vitória”. 

CiNCO DiCAS DE PREVENçãO
 
1 - Fique atento aos sinais de sofrimento 

emocional. Também é preciso prestar atenção 
a comportamentos impulsivos, como dirigir de 
forma irresponsável ou uso de álcool e drogas.

  2 - Leve os sinais a sério. A psicóloga Dul-
ce Figueiredo explica que quem fala que ‘quer 
morrer’ em geral está buscando. Se você sen-

tir que há algo de errado, sempre tome uma 
atitude. 

 3 - Busque conversar e mostrar que a pes-
soa não está sozinha. Nunca tenha medo de 
ligar para seu amigo, visitá-lo ou enviar uma 
mensagem para dizer a ele que você está preo-
cupado. Seja claro e direto, e ouça sem julgar 
ou interromper.

 4 - Mostre que existem recursos para aju-
dar. Mencione que há opções de assistência 
como as oferecidas pelo CVV e ofereça ajuda 
para a pessoa entrar em contato com serviços 
de aconselhamento, centro médico ou outro 
serviço de saúde mental.

 5 - Em situações emergenciais, ligue 190 
ou busque serviços nacionais de emergência.

Para falar com o CVV, disque 141 ou acesse 
o site www.cvv.org.br para conversar por chat, 
e-mail ou Skype.
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uando foi eleito para o governo 
em 2014, havia a opinião quase 
unânime de analistas políticos de 
que Pedro Taques colocara uma 
bomba-relógio em seu colo, por 

causa da crise econômica que já se avizinhava 
porque o Estado estava mergulhado na polêmica 
das obras da Copa. Com um perfil técnico para 
secretariado e viés jurídico na vida, vindo do 
Ministério Público Federal, o então senador 
prometia despontar como o governador com 
competência para lidar com a máquina pública. 
Hoje, quatro anos depois, ele volta a concorrer 
ao mesmo cargo cercado de polêmicas que 
o aproximam da política tradicional, com 
acusações de grampos telefônicos e homens 
de confiança ligados à corrupção. Ele diz que 
cumpriu parte das promessas de campanha 
com destrave de obras da Copa e se defende 
de acusações dizendo que “não conseguem 
comprovar que sou corrupto”.  Em entrevista ao 
Circuito Mato Grosso, na série dos candidatos 
ao governo, ele mantém o tom enfático e diz que 
o Estado não saiu dos trilhos.   

 
Circuito Mato Grosso: Mato Grosso avan-

çou no ensino fundamental, mas ainda tem o 
problema do ensino médio com notas ruins, 
abaixo da média nacional. Onde está o pro-
blema? 

pedro taques: Eu não quero falar só da parte 
vazia do copo, quero falar da parte cheia. Mato 
Grosso, quando nós assumimos, era um dos esta-
dos mais mal colocados na educação; isso é fato. 
Em três anos e meio de gestão, avançamos em 
todos os indicadores: na proficiência de português 
e matemática, estamos acima da própria média do 
Brasil. O MEC (Ministério da Educação) revelou 
que Mato Grosso melhorou bastante em critérios 
da educação comparado com outros estados. Se 
forem calculadas todas as médias das unidades da 
federação, nós saímos da 26ª po-
sição para 13ª, 14ª posição, em-
patados com algumas unidades 
na 15ª colocação. Melhoramos 
11 posições em três anos e meio.

CMt: O que está faltando 
para o Estado chegar ao topo?

p.t.: Tempo. Eu não tinha 
como fazer com que Mato Grosso 
chegasse entre os cinco melhores 
Estados do Brasil em três anos e 
meio de gestão. Em educação, 
isso demora para ocorrer. Nós 
tivemos uma conversa com os 
professores e outros profissionais 
da educação sobre o ensino em 
ciclo e nossa administração mostrou que estamos 
no caminho certo. Primeiro, mantivemos o ganho 
salarial dos profissionais da educação porque 
fizemos um acordo com o Sintep (Sindicato dos 
Trabalhadores do Ensino Público). Os 40 mil 
profissionais tiveram 49% de aumento real mais a 
Revisão Geral Anual (RGA). Isso fez com que os 
profissionais em Mato Grosso recebam o terceiro 
maior salário do Brasil. Também assumimos com-
promisso com o sindicato de realizar concurso 
público e o fizemos para 5,7 mil vagas para as 
quais já demos posse. Isso cria uma ambiência 
familiar diferenciada, o que fez com que Mato 
Grosso melhorasse nos indicadores.

CMt: Para fazer investimentos depende de 
orçamento. Em relação à economia, o senhor 
pretende renegociar o acordo com o Bank of 
America? 

p.t.: O contrato com o Bank of America foi 
mais um absurdo praticado na gestão passada. 
Praticado por Silval Barbosa (sem partido), por 
Carlos Bezerra (MDB) e Chico Daltro, que estão 
todos com o candidato Mauro Mendes e querem 
voltar [ao governo do Estado]. Só na nossa ad-
ministração do contrato assinado com o Bank of 
America nós já pagamos quase US$ 290 milhões: 
US$ 37 milhões em março, US$ 37 milhões em 
setembro. São US$ 290 milhões sem mecanismo 
de garantia contra a mudança cambial. O Estado 
assinou o contrato com dólar a R$ 2, hoje [11/09] 
o dólar está a R$ 4,16. Imagine o prejuízo que 
Mato Grosso teve, tem e ainda terá? Nós temos 
uma proposta do Banco Mundial para recomprar 
essa dívida.

CMt: Isso reduziria para quanto? 
p.t.: Isso diminuiria o valor da dívida e daria 

uma carência para o Estado para pagamento. 
Mas eu não quero falar em detalhes porque ainda 
estamos negociando, não está ultimado com o 
Banco Mundial. 

CMt: Qual é o volume da dívida hoje?
p.t.: Mato Grosso deve, de operações de cré-

dito, R$ 7 bilhões. A maior parte dessas dívidas é 
da Copa do Mundo 2014, que, aliás, foi um erro 
histórico cometido em Mato Grosso. Nós pagare-
mos este erro da Copa do Mundo em Cuiabá por 

Q
muitos anos, além do VLT (Veículo Leve sobre 
Trilhos) e das obras inacabadas. Sete bilhões de 
reais é pouco diante do que Mato Grosso pode 
contrair em dívida, cada Estado pode contrair 
até 200% da receita corrente líquida, então Mato 
Grosso poderia contrair até R$ 28 bilhões.  Nós 
temos capacidade de endividamento, mas não 
temos capacidade de pagamento. As obras da 
Copa concentram a condição de pagamento em 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, justamente 
na nossa administração. Nós pagamos R$ 1 bilhão 
em 2015, R$ 1 bilhão em 2016 e na renegociação 
da dívida com a União, em 2017, as obras da Copa 
não entraram. Então, nós vamos pagar pelo erro 
por muito tempo. Nós estamos pagando isso, mas 
a responsabilidade é do Silval Barbosa, Chico 
Daltro e Carlos Bezerra, que estão juntos com o 
Mauro Mendes. 

CMt:  Qual a ligação do Mauro Mendes 
com as dívidas da Copa?

p.t.: Foi omisso em relação às obras. Veja 
o VLT, o município de Cuiabá fez de conta que 
não era com ele. Rasgaram Cuiabá. Diferente do 
que o [prefeito] Emanuel Pinheiro fez. Quando 
assumiu, ele assinou decreto dizendo que as obras 
da Copa só poderiam se realizar com a autorização 
do município. Você não encontra uma palavra do 
ex-prefeito Mauro Mendes sobre o VLT em Cuia-
bá. Mais da metade da dívida é das obras da Copa.

CMt: O senhor disse em sua campanha que 
resolveria as obras da Copa paradas. Como está 
a situação hoje?

p.t.: Nós entregamos o viaduto do Tijucal, 
entregamos o Trevo do Santa Rosa, entregamos 
a Salgadeira, que era uma obra parada há mais de 
oito anos, entregamos o Morro do Despraiado. 
Não entregamos o COT (Centro Oficial de Trei-
namento) do Pari, COT da UFMT, a Rua 8 de 
Abril e o Aeroporto Marechal Rondon não estão 
100%. Essas quatro obras são tocadas pelo Beri-
nho Garcia, pai do Fabio Garcia, coordenador da 
campanha de Mauro Mendes. Além dessas quatro 

obras, ele também não consegue 
terminar três escolas técnicas e 
a Zona Portuária de Exportação 
(ZPE). É do mesmo grupo do pai 
do coordenador de Mauro Men-
des, que são sócios em outras 
empresas. O viaduto da UFMT 
alagava todos os anos porque 
fizeram a obra sem drenagem, 
nós fizemos a drenagem. Desde o 
final de 2016 não alagou mais. A 
[obra da] Estrada do Moinho é de 
um cidadão chamado Wanderley 
[Facheti Torres] da Trimec [em-
preiteira investigada por desvio 
de R$ 8 milhões] que não é meu 
sócio, é sócio do Silval Barbosa, 

que é sócio de Mauro Mendes ou Mauro Mendes 
é sócio do irmão do Silval.

CMt: E a polêmica do Hospital Júlio Müller, 
que teria dinheiro parado na conta do Estado?

p.t.: O processo licitatório do Júlio Müller 
foi feito em 2011/2012. A Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT) ficou de fazer os pro-
jetos e não fez. A Controladoria Geral da União 
(CGU) chegou à conclusão que os projetos são de 
péssima qualidade, a administração era da reitora 
Maria Lúcia [Cavalli Neder, candidata ao Senado 
pelo PCdoB], que não soube conduzir o projeto. 
Ela é irresponsável [ao dizer que o governo retém 
recurso]. A CGU e uma comissão estadual já com-
provaram isso e o processo licitatório foi feito via 
pregão para que uma empresa ganhasse. O Estado 
fez um acordo com a União, que repassaria 50% 
[para a obra]. Isso está errado, o Estado pode 
passar até 20%. Não coloco dinheiro em obra sem 
projeto ou projeto mal feito, como foi feito pela 
reitora Maria Lúcia.

CMt: O candidato Arthur Nogueira diz ser 
insanidade terminar as obras do VLT porque 
o Estado não tem caixa. O senhor concorda 
com ele?

p.t.: Nós não podemos vender os vagões, R$ 
700 milhões em vagões. A sociedade tem que 
entender que a obra do VLT precisa terminar, 
mas terminar dentro da lei. Nós estamos fazendo 
chamamento público para que empresas possam 
terminar a obra e tocar o VLT. Nós não podemos 
vender os vagões do VLT, que, aliás, foram dez a 
mais, R$ 150 milhões, como se fosse baguncinha 
na rua. É possível vender o excesso, mas não 
vamos vender os R$ 700 milhões. O VLT sai, 
mas não em um ano. Falar que sai em um ano é 
conversa fiada. 

CMt: Sobre a segurança pública, muitas 
pessoas dizem que há o gargalo de se estar sol-
tando pessoas por falta de cadeia pública, não 
tem vaga, põe tornozeleira.  

p.t.: Mato Grosso tem 11.500 presos e nós 
temos 6.600 vagas. Estamos terminando um 
estabelecimento penal em Várzea Grande com 
mil vagas e um em Peixoto de Azevedo, com 400 
vagas. Vai melhorar, mas não vai resolver. Sobre 

reinaldo Fernandes, Jefferson oliveira, 
Juliana arini e rodivaldo ribeiro

PEDRO TAQUES

‘não conseguem comprovar que sou corrupto’

tornozeleira, quando assumi, eram 300 pessoas 
usando, hoje são quase 3.000. Quem determina a 
autorização de tornozeleira é o Poder Judiciário. 

CMt: O juiz Fidélis, titular da Vara Cri-
minal, diz que o Judiciário libera por não ter 
condições de manter prisões.

p.t.: Com todo respeito ao juiz, eu não vou 
concordar com ele. Cabe ao juiz, no momento de 
estabelecer cautelares, dentre elas a tornozeleira, 
analisar os requisitos [para determinar prisão] 
independentemente de ter ou não presídios. É a 
minha opinião.

CMt: No primeiro semestre do ano houve 
o alarde de ataques de facções criminosas 
disparados de dentro das prisões. Isso gera a 
necessidade de área específica para lidar com 
o crime organizado?

p.t.: Nós temos na Polícia Civil o GCCO 
(Grupo de Combate ao Crime Organizado) que 
faz investigação de facções criminosas. Nós 
combatemos as facções com ações fortes de 
transferência de líderes para outros estabeleci-
mentos penais, inclusive para outros estados; 
fizemos operação com a prefeitura para inibir 
dentro de bairros ações de pichações. Todos 
aqueles que se manifestaram, por exemplo, na 
escola no CPA, como sendo de 
facções foram presos e respon-
sabilizados.  Todos aqueles dos 
ataques a ônibus em Cuiabá [em 
meados de 2016] foram presos, 
denunciados e alguns já até con-
denados.

CMt: Há previsão, para um 
próximo governo, de concurso 
para a Polícia Civil?

p.t.: Hoje são 15 mil profis-
sionais no sistema de segurança 
– Polícia Militar, Polícia Judici-
ária Civil, Corpo de Bombeiros e 
Detran. Desses 15 mil, na minha 
administração foram 3.663 (27%).  Precisamos 
de mais 1,2 mil policiais militares, 1,2 mil po-
liciais civis, mais 200 profissionais do Corpo 
de Bombeiros e 150 delegados. Temos um 
concurso para delegado em andamento, mas 
temos que respeitar a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF).

CMt: Que o Estado já chegou a exceder 
um pouco...

p.t.: Sim. Existe um questionamento do 
TCE (Tribunal de Contas do Estado), mas no 
reconhecimento do voto o pleno reconheceu 
que nós chamamos para segurança e educação.

CMt: Os deputados parecem estar em uma 
reorganização e sua base está se diluindo. Se 
eleito, é o caso de voltar ao convencimento 
político?

p.t.: Nesse período eleitoral, cada deputado 
está pensando na sua eleição, né? Hoje [terça, 
11] tem a última sessão antes das eleições, cada 
deputado está atrás de sua eleição, o que é normal 
para o momento. Veja que o Congresso Nacional 
está na mesma situação.

CMt: Como lidar com a campanha de 
reeleição, governador, tendo sua gestão im-
plicada em polêmicas de grampos telefônicos, 
CPI dos Fundos e as delações do Alan Malouf 
e Permínio Pinto?

p.t.: Existe corrupção no mundo todo. A 
diferença é a maneira pela qual você combate 
e trata a corrupção. Nós tomamos as medidas 
imediatamente. Eu exonerei o secretário [Per-
mínio Pinto (Seduc)], determinei a investiga-
ção, determinamos a suspensão dos contratos. 
Quando falam em R$ 56 milhões [de desvio], 
isso é mentira. Poderia ter sido R$ 1 que seria 
grave; eu não quero minimizar a corrupção, mas 
não podemos mentir ao cidadão. Isso de R$ 56 
milhões é o valor total do contrato que nós rom-

pemos. A Controladoria Geral do Estado (CGE) 
e a auditoria dentro da própria Secretaria de 
Educação chegaram à conclusão que beira a R$ 
500 mil. Não conseguem me acusar de corrupto, 
porque eu não sou corrupto; não conseguem me 
acusar de ladrão, porque eu não sou ladrão. Meu 
patrimônio é o mesmo como procurador, senador 
e governador. Eu não aumentei o meu patrimô-
nio em 1.000%; eu não sou quebrado na pessoa 
jurídica e o candidato mais rico na pessoa física. 

CMt: E os grampos telefônicos?
p.t.: Eu pedi para ser investigado no STJ 

(Superior Tribunal de Justiça).

CMt: Algum receio com as delações do 
Permínio e do Malouf?

p.t.: Delação é um dos instrumentos mais 
importantes para combater o crime organizado, 
sou favorável às delações. Agora, nós precisamos 
entender que delação precisa ser demonstrada, 
provada, precisa ser comprovada. Eu digo assim: 
“Dei R$ 2 milhões para o presidente dos EUA”. 
Eu tenho que provar aonde, como. Veja o cabo 
[Gérson Corrêa]: “Acho que o Pedro Taques está 
nisso”. Eu não posso responder pelo “eu acho”. 
A delação vai ser demonstrada ou não demons-
trada; eu estou absolutamente tranquilo porque 

eu conheço que não fiz nada.

CMt: Paulo Taques, quando 
saiu da cadeia, afirmou que es-
tava há um ano sem falar com o 
senhor. Como está isso na família, 
houve decepção?

p.t.: Eu não comento sobre 
família. Eu não falo sobre família 
dos outros e não quero falar sobre a 
minha. Paulo Taques vai responder 
na Justiça, como está respondendo. 

CMt: Mas o senhor confirma 
que está há um ano...

p.t.: Tem mais de um que não 
falo com ele.

CMt: O senhor se decepcionou de ver seus 
secretários envolvidos em corrupção, indepen-
dente de ser o Paulo Taques?

p.t.: Eu não passo a mão na cabeça de quem 
quer que seja. O que nós precisamos garantir à 
pessoa é o direito do contraditório, direito da 
ampla defesa. 

CMt:  Sobre a CPI dos Fundos, Allan 
Kardec, segundo relator na comissão, disse que 
a investigação já comprova desvio de dinheiro 
do Fundeb para outros fins...

p.t.: Olha só, quero expressar meu respeito 
ao Allan Kardec, mas eu não vou discutir com 
militante político.

CMt: O senhor tinha estabilidade na car-
reira jurídica e depois como senador poderia 
ser reeleito. Há arrependimento por entrar no 
Executivo?

p.t.: Não. Acho que algumas pessoas trilham 
o caminho mais largo, o caminho mais fácil. 
Eu não estou trilhando o caminho mais largo, 
estou trilhando o caminho mais difícil. Minha 
campanha é a mais pobre para governo, porque 
eu não fiz caixa de campanha. Governo que vai à 
reeleição sem dinheiro? Isto é prova cabal que eu 
não roubei durante a administração, não cobrei 
de empresários. Eu defendo os mesmo princípios 
como procurador da República, como senador 
e como governador. Quem decide quem será o 
governador de Mato Grosso é o povo.

CMt: O senhor acha que, mesmo com 30% 
de rejeição, o povo vai lhe dar outra oportu-
nidade?

p.t.: Trinta por cento de rejeição para quem 
está no exercício do poder é absolutamente ra-
zoável. É uma rejeição da administração, vinda 
de muita gente que não sabe o que nós fazemos. 

“isso fez 
com que os 

profissionais 
em Mato grosso 

recebam 
o terceiro 

maior salário do 
Brasil”

 “eu não comento 
sobre família. 

eu não falo sobre 
família 

dos outros 
e não quero 
falar sobre a 

minha”
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Por Rodivaldo Ribeiro

Livros são selecionados para o PNLD
Professoras e escritoras de Mato Grosso conseguiram feito inédito

Marta Cocco e Marli Walker 

ela primeira vez na história do país, duas 
escritoras radicadas em Mato Grosso conse-
guiram que duas de suas obras recebessem 
a certificação para serem recomendadas e 

inclusas no catálogo escolar de qualquer instituição 
de ensino do país. São elas: Marta Helena Cocco e seu 
“SaBichões” e Marli Walker e o volume de poesia “Ape-
sar do Amor”. As duas receberam a honraria no último 
dia 30 de agosto, quando foi publicado no Diário Oficial 
o Programa Nacional do Livro e do Material Didático 
(PNLD).

As duas obras foram inscritas e ou recomendadas 
para o ensino fundamental. O Ministério da Educação 
(MEC) faz todas as obras passarem por um crivo multi-
disciplinar, com professores, pedagogos e outros edu-
cadores. Assim, as obras podem e serão distribuídas a 
crianças de todos os sotaques e regiões do Brasil.

Os poemas de Walker – diz a assessoria da editora 
Carlini & Caniato, publicadora dos dois trabalhos – su-
blinham os contrastes entre a fartura e a fome e são, as-
sim, importantes para a formação de pequenos leitores 
mais críticos e conscientes.

Já os poemas infantis de Marta Cocco, cujo livro foi 
ilustrado por Vanessa Prezoto, destacam a habilidade 
de animais dos biomas brasileiros, fazendo uso de um 
divertido jogo de imagens poéticas e sons. É um livro 
importante para estimular a criatividade e a afetivida-
de das crianças diante do meio ambiente. O MEC com-
pra os livros, coloca em catálogo e oferece às escolas. 

P

Ao longo das 64 páginas de “Apesar do 
Amor”, 50 poemas curtos contam a história 
de um ser humano que sobrevive à mar-
gem da vida que germina nos campos. As 
sementes, a terra, a mãe, o menino e seus 
destinos incertos são descritos em imagens 
de desalento e fome, apesar do amor. É um 
chamado à sensibilidade e à reflexão acer-
ca dos contrastes brasileiros. É também, 
óbvio, uma maneira de ensinar as crianças 
a começar a entender a raiz dessa desi-
gualdade e ter empatia pela situação dos 
desassistidos. Gente que, muitas vezes, no 
caso das escolas públicas, bem podem vi-
ver de maneira semelhante aos que estão 
em sala de aula.

Já em “SaBichões”, Marta Helena Cocco 
chama as crianças a perceber a beleza das 
memórias infantis, dos rios, matas e, cla-

ro, os animais ainda tão abundantes em 
Mato Grosso. “Observa-se, nos textos, a 
presença de recursos de sonoridade, além 
de figuras como ironia, antíteses e muita 
ludicidade para que as crianças aprendam 
se divertindo e desenvolvendo afetivida-
de pelos animais”, diz a assessoria.

“SaBichões” foi composto em 33 pági-
nas, nas quais foram escritos 14 espécies 
de haicais (em três versos, mas sem o ri-
gor métrico japonês). Nas memórias da 
autora transcritas nos minipoemas, dos 
biomas brasileiros, aparecem bichos sabi-
dos e sempre ocupados, desde o primeiro 
orvalho até o recolher dos pássaros nas 
árvores. A dança é revelada, ainda, pela 
maneira orgânica com que escritora e ilus-
tradora fazem interagir texto e desenho. 
(Com assessoria)

As obras

As equipes selecionem as obras do seu 
interesse.

Marta e Marli são bacharéis em Letras 
e pesquisadoras da área de literatura. Con-
tam cada uma mais de 25 anos de traba-
lho no magistério e em universidades. En-
quanto Marli Walker, doutora em Estudos 
Literários pela Universidade de Brasília 
(UnB), forma novos cidadãos no Instituto 
Federal de Mato Grosso (IFMT), campus 
Cuiabá, Marta Cocco viveu durante anos 
em Sinop. De lá, mudou-se para a capital, 
depois Diamantino e finalmente Tangará 
da Serra, onde reside até hoje e dá aulas 
no campus da Universidade do Estado de 
Mato Grosso (Unemat). Doutora em Letras 
e Linguística pela Universidade Federal de 
Goiás (UFG), é membro da Academia Ma-
to-grossense de Letras (AML). 

“Esta é uma conquista importante para 
todos e todas que produzem literatura 
em Mato Grosso”, contou Marta. “Me sinto 
muito agradecida e feliz”, disse Marli, por 
telefone, em meio ao turbilhão de alunos, 
pelo telefone. 

Marta também considera que é uma 
oportunidade inegável de o resto do país 
conhecer mais e melhor Mato Grosso. “Há 
muito para se conhecer. Tenho procurado 
levar textos de diversos autores para a sala 
de aula e os estudantes, da graduação ou 
da pós, têm gostado muito de conhecê-los. 
Ao levarem para suas salas de aulas da educação 
básica, relatam que as crianças e jovens ficam 

muito entusiasmados ou por causa da identifica-
ção com o lugar onde vivem ou por saberem que 
os autores não estão distantes, no Rio de Janeiro, 
em São Paulo, mas vivem aqui, como eles, estão 
próximos. Isso gera uma autoestima muito gran-
de”, pondera.

Para Marli Walker, o senso de agradecimento 
também chegou cheio da alegria óbvia pelo que 
representa também a seus pares de ofício literário 
no Estado. “Espero que isso reverta em reconhe-
cimento para todos os autores, autoras e editoras 
de Mato Grosso, que têm incentivado e publicado 
apesar das dificuldades. É muito bom saber que 
livros produzidos em regiões fora do eixo Rio-São 
Paulo foram selecionados pelo PNLD”.

“Eu acredito que a sensibilização estética, por 
meio da Literatura, forma consciências e leva a re-
flexões diferentes daquelas elaboradas no cotidia-
no que, às vezes, são recortes superficiais e par-
ciais das contingências vividas no dia a dia. Poder 
trabalhar dentro desse prisma de contrastes entre 
a fartura e a fome, na formação de leitores críticos, 
é uma grande satisfação”, concluiu Walker.  

“Agora, precisamos da atenção das redes das se-
cretarias municipais e estadual de Educação para 
analisarem, junto aos professores, as duas obras 
no Catálogo on-line do PNLD Literário 2018 e, se 
acharem pertinente, escolherem os nossos livros. 
Acreditamos também que as escolas particulares 
terão interesse nessas obras”, comemora Ramon 
Carlini, da Editora Carlini & Caniato.
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fINAL DA SéRIE C

Ingressos têm preços a partir de R$ 5
O Cuiabá EC assegurou vaga na final após passar pelo Botafogo (SP), depois de um 0 a 0 na capital de Mato Grosso

Da Redação

stá aberta a venda dos 
ingressos para a final 
da Série C do Cam-
peonato Brasileiro, 
que será disputada na 

Arena Pantanal, no próximo dia 22 
a partir das 18h, horário 
de Mato Grosso, contra a 
equipe do Operário (PR). 
As entradas, comerciali-
zadas em diversos pontos 
de Cuiabá e Várzea Gran-
de, estão com preços a 
partir de R$ 5. 

  A expectativa da di-
retoria é de casa cheia na 
decisão, a exemplo do que 
já ocorreu nos últimos jogos do Dou-
rado em seus domínios. Antes do jogo 
de volta contra o fantasma, o time en-
frenta o Operário neste domingo (16), 
às 14h30, horário de Mato Grosso, no 
estádio Germano Krüger, na cidade de 

E
Ponta Grossa. O gol fora de casa não é 
critério de desempate.

 O Cuiabá EC assegurou vaga na 
final após passar pelo Botafogo (SP). 
Depois de um 0 a 0 na capital de Mato 
Grosso, o Dourado eliminou a equipe 
do interior paulista ao vencer por 3 a 0 
em pleno estádio Santa Cruz, em Ri-
beirão Preto. Já o Fantasma precisou 

dos pênaltis para eliminar 
o Bragantino (SP), depois 
que os dois jogos da semi-
final terminaram em 0 a 0.

 Cuiabá e Operário 
(PR) já se enfrentaram 
duas vezes na Série C 
deste ano. No primeiro 
turno, o Dourado venceu 
a equipe do interior do 
Paraná por 4 a 0, jogando 

na Arena Pantanal. João Carlos, Edu-
ardo Ramos, Jenison e Bruno Sávio 
marcaram os gols da equipe coman-
dada por Itamar Schulle. Na partida 
válida pelo returno, as duas equipes 
ficaram no empate por 1 a 1. Bruno 

Batata abriu o placar para o fantasma 
e Jenison conseguiu o empate nos mi-
nutos finais da partida.

As entradas para o jogo são 
vendidas na Casa de festas, bilhe-
teria do Ginásio Aecim Tocantins, 
Tube Cuiabá e Lups Esportes, em 

KUNG FU

Atleta cuiabana ganha medalha na China 
 atleta cuiabana de kung 
fu Brenda Silva dos Santos 
participou do Campeonato 
Mundial Universitário de 
Wushu Fisu, que aconteceu 

em agosto em Macau, na China. Aos 
20 anos, Brenda foi convocada para 
representar o Brasil no Mundial – o 
terceiro de sua vida.

Após o belo desempenho no 
Campeonato Mundial Universitário 
de Wushu Fisu, Brenda já almeja clas-
sificações futuras. Recém-chegada da 
China, ela confirma a participação 
no Pan-Americano de Wushu, cam-
peonato previsto para acontecer em 
novembro de 2018 em Buenos Aires.

Sem patrocinadores, a atleta e 
estudante de Educação Física, que 
há seis anos integra a seleção bra-
sileira da modalidade, arrecadou o 
dinheiro necessário para a viagem 
por meio de patrocínios, uma vaqui-
nha na internet e a venda de rifas. 
A campanha rendeu-lhe também o 
apoio da Qualycare – empresa espe-
cializada em home care, remoções 
e atendimento pré-hospitalar –, ela 
compareceu ao campeonato mais 
importante de sua vida.

A
“Mesmo sendo o meu primeiro 

campeonato mundial como adulta, foi 
também o meu melhor desempenho. 
Competi em duas categorias – espada 
e lança – e conquistei uma das minhas 
maiores realizações enquanto atleta: o 
certificado recebido pelos oito melho-
res atletas do mundo”, disse Brenda, 
que acumula mais de 300 medalhas.

Ela não só arrematou o oitavo e 
nono lugares nas categorias lança e es-
pada, respectivamente, como também 
viveu a oportunidade de competir com 
atletas que lhe servem de inspiração. 
“Conheci pessoalmente atletas me-
dalhistas, que já são reconhecidos, e 
que eu assistia por 
vídeo”, reiterou.

D e d i c a ç ã o 
exclusiva 

 Filha de pais ins-
trutores e atletas, 
Brenda disse que 
apesar do apoio 
emocional e psico-
lógico da família, 
sempre internaliza 
a preocupação com 
o suporte financeiro 
de suas participa-

ções em campeonatos mundiais. 
Segundo ela, a dedicação exclusiva 
aos treinos – sem a preocupação com 
questões financeiras que norteiam a 
atuação de atletas independentes – 
auxilia em um melhor desempenho; 
já que, apesar de fazer parte da 
seleção brasileira, os custos da es-
tadia devem ser pagos pelo próprio 
competidor.

“Manter um atleta profissional é 
difícil. Vejo como importantíssimo o 
apoio financeiro e o suporte concedi-
do por patrocinadores ou empresas 
que contribuem de alguma forma”, 
reforçou.

Várzea Grande.
 Para os setores Leste, Oeste e 

Norte superior, os ingressos custam 
R$ 10 inteira e R$ 5 meia. Já os se-
tores Norte e Sul inferior têm entra-
das ao preço de R$ 20 inteira e R$ 10 
meia. Leste e Oeste inferior, por sua 

vez, estão com valores de R$ 30 para 
inteira e R$ 15 meia. Além disso, por 
meio de uma parceria com a Ambev, 
haverá o camarote open bar, ao custo 
de R$ 100 para compra antecipada e 
R$ 130 no dia do jogo. Crianças de 
até 12 anos não pagam.
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INSEGURANÇA

Números opostos à realidade vivida 
Apesar de as estatísticas serem satisfatórias, a realidade é totalmente contrária e a população continua refém da violência no Estado

Por Jefferson Oliveira

pesar dos números positivos di-
vulgados pela Secretaria Estadual 
de Segurança Pública (Sesp), a in-
segurança continua assustando os 
moradores de Mato Grosso, que 
têm se tornado reféns de bandidos 

que, armados, roubam, amarram e até matam 
suas vítimas.

Esta semana o proprietário de uma resi-
dência em Cuiabá morreu ao tentar defender 
o seu lar e evitar que o imóvel fosse rouba-
do por ladrões. Já em Rondonópolis (212 
km de Cuiabá) um taxista morreu vítima de 
latrocínio. 

Além de o cidadão e contribuinte estarem 
de mãos atadas, a polícia também passa a ser 
desafiada pelos criminosos. Em Nova Mutum 
((242 km de Cuiabá), três criminosos recebe-
ram policiais militares a tiros durante o aten-
dimento de uma denúncia.

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública 
(FBSP) mostrou em números, baseados nas 

A
estatísticas da Sesp, que em 2017 houve no 
Estado redução de 27% no número de homicí-
dios. Roubos e furtos a veículos também tive-
ram uma redução de 44,2% nos indicadores.

O diagnóstico do FBSP mostrou que uma 
fragilidade encontrada em Mato Grosso é a 
grande extensão em fronteira seca com paí-
ses vizinhos, o que faz aumentar os crimes em 
Cuiabá e no interior. O relatório aponta que há 
necessidade de reforçar a segurança na fron-
teira oeste de Mato Grosso. O tráfico de dro-
gas, armas, de pessoas e os descaminhos de 
mercadorias potencializam a criminalidade.

Outro fator que tem preocupado é o cresci-
mento de facções criminosas em Mato Gros-
so, o Comando Vermelho (CVMT) tem do-
minado os presídios do Estado e de dentro e 
fora das instituições tem orquestrados roubos, 
furtos e homicídios.

O fBSP aponta que precisa de um trabalho 
constante de inteligência policial e de repres-
são qualificada contra as facções para reduzir 
o seu impacto sobre os crimes contra a vida e 
contra o patrimônio.

DaDos que aumentaram

suspeito. Uma das assistentes responsáveis 
pelo atendimento das crianças, ao se deparar 
com o nome do suspeito, entrou em desespero 
e denunciou que, há 30 anos, quando ela tinha 
apenas 12 anos, também foi vítima de estupro 
praticado pelo mesmo suspeito. Segundo a 
vítima, há 30 anos, o acusado age da mesma 
maneira, oferecendo presentes para se aproxi-
mar das crianças e cometer os abusos.

Ainda ligados a violência sexual, algumas 
alunas da Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT) criaram um grupo em uma rede social 
em que relatam que estão sendo assediadas 
dentro do campus e correm risco de serem 
abusadas sexualmente a qualquer momento.

Dois grupos denominados Assédio na UFMT 
e MeuOlharUFMT trazem relatos de supostas 
alunas que se assustaram com situações ou pos-
síveis assédios sofridos na maior universidade 
pública do Estado.

Em um dos relatos, aparece uma aluna que 
escreveu: “Meninas, cuidado quando forem 
andar pela UFMT sozinha. Hoje, 17h, fui seguida 
por um cara dentro do campus Cuiabá e ele não 
fez nada porque apareceram outras pessoas no 
meio do caminho. Então, tomem cuidado pelo 
amor de Deus”, relatou.

Outra denúncia é contra um suposto homem 
que tem frequentado o bloco de Geologia. “Tem 
um moço que fica assediando as meninas do 
bloco de Biologia e Saúde Coletiva. Além de 
assediar, ele cospe nas meninas e roubou uma 
bicicleta. Entra no banheiro e toma banho e 
fica esperando as meninas entrarem. E quando 
fecham os blocos, ele dorme lá dentro. Está 
terrível. Não vamos mais ao banheiro sozinhas. 
Estamos todas com medo”, escreveu outra 
suposta aluna.

Em conversa com policiais militares do 1º 
Batalhão, a PM relatou que para poder atuar no 
campus precisa de autorização da reitoria e até 
o momento não há boletim de ocorrência sobre 
os supostos assédios e perseguições.

A Polícia Militar disse que é de extrema 
importância o registro do boletim de ocorrência, 
seja para o aumento de efetivo e rondas na 
região, seja para possível trabalho de investi-
gação da Polícia Civil, para que possa localizar 
os suspeitos.

PolíciA restritA no cAmPus
Em 2014, quando alunos começaram de-

nunciar uma série de roubos e furtos dentro da 
UFMT e em torno do campus, um coordenador 
do Diretório Central dos Estudantes (DCE) rela-
tou que os estudantes são contra a presença da 
Polícia Militar dentro da universidade, mas que 
deveria haver outras formas de se combater os 
roubos e furtos no local.

Fórum Brasileiro de Segurança Públi-
ca (FBSP) mostrou que os crimes de 
estupro tiveram aumento de 26,4% 
na taxa de ocorrências por 100 mil 
habitantes.  Outro fator que tem as-

sustado é o alto número de casos de pedofilia.
Como relatado na edição 292 do Circuito 

Mato Grosso, somente nos primeiros seis meses 
de 2018 o Estado registrou 242 ocorrências de 
violência sexual. Além de os números continua-
rem alarmantes, os casos continuam sem parar.

Três casos repercutiram e inclusive um dos 
acusados confessos de abuso sexual contra 
crianças acabou sendo encontrado morto em 
sua residência. O idoso Eloi Antônio Kovaleski, 
62, foi encontrado morto na noite de domingo 
(9) na cidade de Ipiranga do Norte (470 km 
de Cuiabá). A vítima respondia a um inquérito 
de estupro de vulnerável por abusar de duas 
crianças (um menino e uma menina) de 10 anos 
de idade, que eram suas vizinhas.

Segundo as informações locais, a PM foi 
acionada e informada sobre o crime. Chegando 
ao endereço, os policiais localizaram Eloi caído 
no chão e a faca utilizada no crime próximo ao 
corpo do idoso.

Uma equipe médica foi acionada e consta-
tou a morte dele. A Perícia Oficial de Identifi-
cação Técnica (Politec) e a Polícia Civil foram 
ao endereço realizar os trabalhos cabíveis para 
dar continuidade às investigações e prender o 
possível assassino, que até o momento não foi 
identificado.

A Polícia Civil acredita que o homicídio pos-
sa ter sido praticado em vingança aos abusos 
praticados e confessados pelo idoso.

Em Jaciara (144 km da capital), um inves-
tigado por abuso sexual contra duas crianças, 
que são suas filhas, um homem de 39 anos, 
foi preso pela Polícia Judiciária Civil, na terça-
feira (11).

O crime foi noticiado pela mãe das duas 
meninas (de 10 e 12 anos), que relataram que 
o suspeito E.S.P. praticava, de forma reiterada, 
atos libidinosos passando o dedo e o órgão 
genital na região íntima das garotas. Ouvidas 
na delegacia, as vítimas confirmaram os fatos 
e declararam que o investigado aguardava a 
saída da mãe para praticar os abusos.

Assim que tomou conhecimento dos fatos, 
a Polícia Civil iniciou diligências para capturar 
o suspeito, que foi localizado nas proximidades 
do fórum do município.

Conduzido à delegacia, ele foi autuado em 
flagrante por estupro de vulnerável. O suspeito 
ficará à disposição do Judiciário para delibe-
rações futuras.

Na manhã desta quarta-feira (12), a Polícia 
Judiciária Civil, através da Delegacia Especia-
lizada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de 
Várzea Grande (DEDM-VG) prendeu um homem 
acusado de estuprar pelo menos cinco meninas, 
todas com idades entre 7 e 11 anos de idade.

Além de ter o mandado de prisão cumprido 
pelo estupro das cinco vítimas, Silvino José 
dos Santos, 71 anos, foi reconhecido por outra 
vítima de estupro ocorrido há 30 anos.

De acordo com as investigações, coorde-
nadas pelo delegado da DEDM-VG Cláudio 
Alvares Sant’Ana, os cinco casos identificados 
ocorreram no bairro Mangabeira, em Várzea 
Grande. O suspeito se aproximava das crianças 
com presentes e dinheiro e, ao conquistar a 
confiança das vítimas, as convidava para ir à 
sua casa, onde aconteciam os abusos sexuais.

As cinco vítimas foram ouvidas na delega-
cia e confirmaram os abusos praticados pelo 

o
Casos De insegurança

Pedro Henrique e Kauane Gomes Barbosa, 18.
No local onde o casal estava, os taxistas 

armados com pedaços de madeira começaram 
a espancar Pedro até a morte. Kauane fugiu, 
porém foi localizada pelos militares e presa. 
A jovem confessou o roubo e disse que fugiu 
do táxi antes de seu marido matar Marcelo. A 
jovem foi presa e encaminhada à delegacia. As 
facas utilizadas pelos criminosos foram loca-
lizadas na residência do casal e apreendidas.

No sábado (8), a audácia dos criminosos não 
foi bem-sucedida, quando os jovens Rodrigo 
Martins dos Santos Arruda, 19, Thiago Fabrício 
de Almeida, 18, e um menor de 16 anos morre-
ram ao trocarem tiros com policiais militares em 
uma residência localizada na Rua das Begônias, 
bairro Lírio dos Campos, em Nova Mutum.

De acordo com relatos locais, os policiais 
foram acionados por vizinhos que informaram 
que os jovens estariam no imóvel em atitude 
suspeita e portando armas de fogo. Imediata-
mente os militares foram ao local e, chegando 
à residência, foram recebidos a tiros pelos três 
bandidos.

A PM revidou aos tiros e acertou os três 
criminosos. Um dos suspeitos foi encaminhado 
ao Hospital Municipal pela própria polícia e os 
outros dois criminosos feridos foram levados a 
uma unidade médica por uma equipe do Corpo 
de Bombeiros.

Nenhum dos três bandidos resistiu aos 
ferimentos e todos morreram no hospital. No 
imóvel, os policiais apreenderam dois revól-
veres calibre 38 e uma arma de brinquedo. A 
Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) 
foi ao imóvel realizar os procedimentos que 
irão auxiliar a Polícia Civil nas investigações.

Em Rondonópolis (212 km de Cuiabá), na 
noite desta terça-feira (11), dois ladrões invadi-
ram uma residência localizada no bairro Jardim 
Taiti, fizeram uma mulher com seus três filhos 
de reféns e deixaram as vítimas amarradas em 
um cômodo da casa durante o roubo.

Segundo consta no boletim de ocorrência, 
a mulher relatou que estava no imóvel com os 
filhos quando os criminosos armados invadi-
ram o local e anunciaram o roubo. Os ladrões 
amarraram mãe e filhos e levaram as vítimas 
para um quarto e deixaram todos trancados.

Os criminosos, segundo a vítima, procura-
vam joias, porém levaram a quantia de R$ 100, 
dois celulares e uma televisão da residência. 
A mulher, passado algum tempo, conseguiu se 
soltar e acionar a PM. Os militares chegaram a 
fazer rondas na região, porém nenhum suspeito 
foi localizado até o momento.

omo citado, somente esta semana três 
casos de total insegurança tomaram 
conta do Estado, em ações que bandi-
dos têm agido sem medo das conse-

quências. Na segunda-feira (10), o empresário 
Carlos da Cruz Olmedo, 36 anos, morreu ao ser 
baleado depois de reagir a um roubo em sua 
residência localizada na Rua São Francisco de 
Assis, bairro Jardim Kenedy, em Cuiabá.

Segundo consta no boletim de ocorrências, 
a PM foi acionada para ir ao endereço verificar 
um roubo seguido de morte. Chegando ao local, 
os militares conversaram com uma testemunha 
que relatou que quando chegava ao imóvel com 
Carlos, foram rendidos por dois ladrões que, 
armados, anunciaram o roubo.

A jovem identificada com Jaqueline foi 
amarrada junto com Carlos e ambos foram 
levados a um cômodo da casa, enquanto os 
criminosos recolhiam os objetos de valor e, 
em determinado momento, Carlos conseguiu 
se livrar da corda e partiu para cima de um 
dos ladrões.

Neste momento, a vítima levou dois tiros 
e os ladrões fugiram utilizando o veículo da 
família que foi abandonado algumas quadras 
depois. O Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) foi chamado e constatou a 
morte de Carlos ainda na residência.

A Polícia Civil foi acionada e instaurou in-
quérito para apurar o latrocínio. Os criminosos 
não foram identificados até o momento.

Já o taxista Marcelo da Costa Pinto, 38 
anos, foi morto neste domingo (9) por um 
casal que chamou uma corrida no bairro Vila 
Operária, em Rondonópolis, e acabou roubando 
e matando o trabalhador. O suspeito de matar 
o taxista acabou sendo linchado por um grupo 
de 50 taxistas e morreu. Sua companheira foi 
presa.

De acordo com relatos locais, o casal cha-
mou uma corrida no bairro Vila Operária e, 
durante o trajeto na região da chácara Paulista, 
saída de Rondonópolis para Guiratinga, o sus-
peito Pedro Henrique Costa do Nascimento, 28 
anos, anunciou o roubo contra Marcelo.

A companheira de Pedro pediu que o 
marido abortasse o assalto, porém o pedido 
não foi atendido e Pedro esfaqueou Marcelo 
até a morte. Testemunhas perceberam o casal 
fugindo do carro e quando se aproximaram 
encontraram o taxista sem vida.

A Polícia Militar e Perícia Oficial de Iden-
tificação Técnica (Politec) foram acionados 
e compareceram ao endereço. Ao saber da 
morte do amigo de profissão, um grupo de 50 
taxistas saiu à procura do casal e encontrou 
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A P R E S E N T A :

REPUTAÇÃO ACADÊMICA

Da Redação

Grupo de ensino dos Estados Unidos com mais de 80 anos de história em educação e presente em 54 países

promulgação da Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil em 1988 
foi um grande marco democrático e 
talvez o mais significativo deles para 
e na história jurídica, social, política 

e econômica brasileira, visto que, com ela, 
consolidaram-se de maneira positivada os di-
reitos humanos de primeira a terceira geração, 
desde as garantias individuais até as sociais e 
transindividuais.

Em contraste com a predominância de 
períodos autoritários e ditatoriais, cujas 
normas possuem igual natureza, surge a Lei 
Maior brasileira, cidadã, cheia de ideais e tão 
democrática, levando em conta os traumas 
individuais e coletivos que foram sentidos 
pela população brasileira, durante anteriores 
(ou presentes) períodos sombrios.

Dessa forma, o ideal seria a reescritura 
das normas infraconstitucionais com objetivo 
de alinhar e harmonizar todo o ordenamento 
jurídico, rompendo com toda a base ditatorial 
e fascista, eliminando qualquer resquício 
inquisitorial.

Porém, evidente que, até o momento, não 
houve movimentação por parte do Poder Le-
gislativo, dentro da esfera penal e processual 
penal, para a (re)criação do Código Penal e do 
Código de Processo Penal, coerentes com os 
direitos fundamentais, princípios constitucio-
nais e com o Sistema Acusatório, postulados 
na CF/88.

Assim, o grande desafio que impera aos 
operadores do direito é interpretar, compre-
ender e aplicar as normas vigentes, sob a luz 
democrática da Constituição Federal, até de 
modo preventivo, já que, formalmente, todas 
foram recepcionadas, não bastando a confian-
ça na leitura do que está escrito.

E, neste ponto, vale relembrar a importân-
cia do conhecimento do texto constitucional, 
pois é a partir dele que se deve ler e compre-
ender todos os demais, e não ao contrário, 
acreditando que a simples leitura do Código 
Penal, do Código de Processo Penal ou de 
Leis específicas basta para uma boa atividade 
jurídica e jurisdicional, pelas razões acima 
expostas.

Contudo, em tempos de flexibilização 
normativa-constitucional, relativização de 
direitos, o perigo social e as consequências 
de uma liberdade hermenêutica (não) dada, 
em um primeiro momento necessária para a 
filtragem dos dispositivos, imperam no dia a 
dia forense, abrindo caminho para o ativismo 
judicial, decisionismo, fundamentações com 
motivações ocultas, extra autos e para além 

do direito.
Assim, abre-se margem para decisões 

baseadas não no que é o direito ou no que ele 
diz, mas sim naquilo que se acha que é ou que 
se convém achar que é, naquilo que se quer 
que ele diga, extraindo interpretações, con-
forme Lenio Streck, “de onde não tem como 
tirar” condicionando o futuro do acusado a 
circunstâncias políticas, econômicas, sociais 
e a vontades subjetivas do magistrado ou da 
plateia da peça processual.

Em meio a esse contexto, acrescenta-se a 
Operação Lava Jato, cujo legado criou raízes 
no ordenamento jurídico brasileiro e deu vida 
ao instituto da Colaboração Premiada, que há 
muito já se fazia disposta em diversos textos 
normativos, mas que não eram aplicados com 
tamanha proporção.

A importação da Colaboração Premiada, 
instrumento este que opera tranquilamente 
sob um Sistema Jurídico Costumeiro, de pre-
cedentes, cuja lógica adversarial e econômica 
determina o movimento das engrenagens 
jurídicas, ao Sistema Jurídico Brasileiro do 
Civil Law, precisa ser analisada com cautela, 
a fim de verificar se há como encaixá-lo e 
operá-lo sob a lógica da Persecução Penal 
vigente, com base nas noções, também, de e 
do Direito Flexível.

Dessa forma, tem-se como objeto de 
estudo a Colaboração Premiada, bem como 
a Justiça Negocial. Os estudos acerca do que 
acima foi exposto culminaram na reflexão 
central do presente bloco, com a qual se pre-
tende instruir o leitor e capacitá-lo a formar 
seu próprio entendimento: a partir do Direito 
Flexível, é possível conceber a Colaboração 
Premiada como um novo mecanismo jurídico 
ao Sistema Processual Penal Brasileiro?

Introdução à colaboração premiada

ARTIGO

azer uma pós-graduação exige 
planejamento, investimento e 
tempo. Porém, é um esforço que 
vale muito a pena e será um dife-
rencial que fará você se destacar 
no mercado de trabalho, te man-

tendo competitivo e te auxiliando a aprimorar 
suas habilidades e competências.

é aí que o Damásio Educacional entra 
para te ajudar!

Reconhecida nacionalmente por sua ex-
celente reputação acadêmica, é uma das ins-
tituições mais conceituadas quando se fala 
em pós-graduação. O Damásio faz parte da 
Adtalem Educacional do Brasil, um grupo 
de ensino dos Estados Unidos com mais de 
80 anos de história em educação e que está 
presente em 54 países, com mais de 110 mil 

alunos, tornando-se a primeira organização a 
se juntar à Adtalem na Região Sudeste. 

Nas modalidades online, presencial e te-
lepresencial, o curso Damásio é flexível, se 
adequando ao seu tempo e modo de estudo. 
Com dezenas de especializações como: Di-
reito Penal, Direito Processual Civil, Direito 
Tributário, Gestão Educacional, Relações In-
ternacionais, Direito e Negócios Imobiliários, 
entre outros, a instituição tem como missão 
empoderar estudantes a alcançar seus objeti-
vos, encontrar sucesso e fazer contribuições 
inspiradoras para a nossa comunidade global.

Sabendo que o mercado se modifica cons-
tantemente, os cursos oferecem módulos fo-
cados no estudo de Novas fronteiras, além de 
temas atuais e polêmicos das áreas estudadas, 
com aulas ministradas por corpo docente al-
tamente competente e especializado, formado 
por Advogados, Juízes e Procuradores do Tra-
balho, Mestres e Doutores em Direito. 

Para a gestora do Damásio Educacional - 
Unidade Cuiabá, Adriana Rizzieri, ao cursar 
uma pós-graduação você se atualiza e am-
plia sua rede de contatos. “Além de manter-
se competitivo para enfrentar o mercado”, 
sintetiza.

F

DIREITO FAMILIAR

ocê sabia que a pensão alimentícia 
não cessa automaticamente com a 
maioridade? A Súmula do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) nº 358 

assegura ao filho o direito ao contraditó-
rio nos casos em que, por decorrência da 
idade, cessaria o direito de receber pensão 
alimentícia. De acordo com a Súmula, a 
exoneração da pensão não se opera auto-
maticamente, quando o filho completa 18 
anos. No entenda Direito desta semana 
vamos esclarecer algumas dúvidas e saber 
mais sobre o assunto com o juiz José An-
tônio Bezerra Filho, da 1ª Vara de Família 
e Sucessões do Fórum de Várzea Grande.

Com a maioridade, cessa o poder fami-
liar, mas não significa que o filho não vá 
depender do seu responsável. “É um mito 
dizer e até desconhecimento de muitos que 
atingindo a maioridade cessa-se automati-
camente a obrigação de alimentar. A deci-
são sobre a manutenção da pensão depende 
de decisão judicial. Deve ser garantido o 
direito do filho de se manifestar sobre a 
possibilidade de prover o próprio sustento. 
Caso o filho alegue que ainda necessita da 
prestação, o devedor é encaminhado à ação 
de revisão, ou é instaurada, nos mesmos 
autos, uma espécie de contraditório, no qual 
o magistrado profere a sentença”, explica o 
juiz José Antônio Bezerra.

A redução ou a exoneração do dever de 
alimentar deve ser precedida do direito do 
filho de se manifestar sobre suas condições 
de prover o próprio sustento. O Código 
Civil alterou a maioridade civil para 18 
anos, fazendo cessar aí o poder familiar. 

Até quando os pais devem 
pagar pensão aos filhos?
Por TJMT

V
Contudo, não ocorre o mesmo com o dever 
de alimentar, decorrente do parentesco.

Ainda de acordo com o juiz, não é 
simplesmente completar a maioridade e a 
vontade de não mais pagar os alimentos, 
mas o alimentante, seja o pai ou a mãe, deve 
demonstrar que o filho(a) não mais precisa 
da pensão, seja por já ter nível superior, 
seja por ter um trabalho remunerado, ou 
pelo casamento. “É importante ressaltar 
que o pagamento da pensão não poderá se 
eternizar no tempo, evitando-se, assim, a 
ociosidade do filho. Além disso, pensão não 
é salário e tampouco renda extra”.

O posicionamento jurisprudencial con-
vencionou que a idade limite perdura até 
os 24 anos de idade, que é a média para 
formação nos cursos universitários, a partir 
do qual está apto a inserir-se no mercado de 
trabalho. Antes disso, a frequência em curso 
de ensino superior pressupõe a necessidade 
de continuar a receber a pensão para a ajuda 
do pagamento da mensalidade, materiais 
escolares e outros custos.

Pensão alimentícia – segue na esteira 
da necessidade e possibilidade, ou seja, a 
idade não é parâmetro para sua concessão. 
“Um filho, mesmo após os 18 anos, pode 
depender de seus pais, e vice-versa. Já que 
um dos principais elementos da família, 
enquanto geradora de direitos e deveres 
tutelados, é a solidariedade recíproca, o 
auxílio mútuo entre seus membros para 
garantir a subsistência e o padrão de vida 
de seus integrantes. Deste modo, nota-se 
que é com base no contexto fático que deve 
ser proferida a decisão, tornando o contra-
ditório essencial para a justiça da decisão”, 
sintetiza o juiz.

A

Pós-graduação Damásio é reconhecida 

AnDressA tomAzini  é Pós-Graduanda em 
Direito Penal e Direito Processual Penal. 
Pesquisadora Científica. Colunista do Canal 
Ciências Criminais e Sala de Aula Criminal.
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CULTURA
Por Luiz Marchetti

Luiz Marchetti é cineasta 
cuiabano, mestre em 

design em arte midia, 
atuante na cultura de 

Mato Grosso e é careca.

EPHEMEROS
Os grupos de literatura nas redes sociais bombaram 

uma ótima notícia que precisamos sublinhar! A 
escritora cuiabana Eloisa Vicente de Campos foi 

convidada pela HELVETIA Editora para lançar o seu livro 
EPHEMEROS no Festival Internacional de Poesias, nesta 
semana, no Instituto Camões e no Palácio Baldaya, em 
Lisboa, Portugal. A escritora convidou três escritores para 
integrarem o seu livro, dois mato-grossenses, MARÍLIA 
BEATRIZ DE FIGUEIREDO LEITE e CAIO AUGUSTO 
RIBEIRO, além do escritor e crítico literário português 
ALVARO GIESTA. Durante o lançamento a autora fará 
a leitura de alguns poemas, seus e de outros autores. O 
discurso poético de Eloisa Vicente de Campos repudia a 
violência contra as mulheres e exalta o empoderamento 
feminino. Trinta mulheres fotografaram para o livro e 
doaram suas imagens para ilustrar os poemas da autora. 
Em novembro, Eloisa lançará o livro EPHEMEROS em 
Cuiabá e toda a renda será revertida em prol da Santa Casa 
de Misericórdia de Cuiabá. O CULTURA EM CIRCUITO 
aplaude em pé!

INFO: (65) 99605 8084

VARIAÇÕES INUSITADAS DE VITÓRIA BASAIA

OVERDOZE

Várzea Grande conta com uma 
das mais admiráveis Galerias 
de Arte do Brasil, o ateliê 

vivo, lotado de experimentações da artista 
Vitória Basaia. Da calçada da entrada ao 
muro dos fundos deste enorme espaço há 
uma vibrante reformatação de objetos e 

contextos. A delicadeza de um olhar afiado, 
aproveitando ingredientes do dia a dia, 
numa investida física, em busca do que 
estava ali e não se vi/via. Andar nessa casa-
ateliê-galeria é se emocionar de mãos dadas 
com o súbito. Ha um calibre autobiográfico 
em sua produção artística de restauradora, 

de artista enfermeira, que cura botas não 
para caminhar mas para alçar reflexões.  
Nesta quinta-feira a Arto Galeria abre 
sua mais recente exposição, VARIAÇÕES 
INUSITADAS DE VITÓRIA BASAIA, 
que é acompanhada por um catálogo 
elaborado pela Entrelinhas Editora, com 

textos do curador e montador do projeto 
expográfico José Serafim Bertoloto. É uma 
oportunidade ímpar para degustar a vitória 
da disfuncionalidade dos objetos, apreciar 
a libertação do doméstico para o artístico e 
ver de novo, várias vezes, cada detalhe, cada 
Basaia no que foi e no que renasceu. 

O SESC ARSENAL finaliza o ALDEIA GUANÁ 2018 numa programação com 12 
horas ininterruptas de arte e shows variados. Veja ao lado o programa com seus 
horários e atrações. O CULTURA EM CIRCUITO aplaude o evento e sublinha 

o show de VERA E ZULEIKA. Elas se apresentam com banda neste sábado 15 de agosto 
às 22h30 no Jardim do Sesc Arsenal. Imperdível! INFO: sescmt.com.br

"Em Vitória Basaia sua arte não só se manifesta em objetos/escultóricos, mas também 
na pintura, que executa com habilidades. No ato do fazejamento, de forma espontânea 
e autodidata, ela busca os pigmentos inorgânicos nos óxidos de ferro, cores vermelho, 

amarelo e marrom impregnados nos óxidos/calcina – solos da Chapada dos Guimarães –, corantes 
que são combinados nas dispersões líquidas dos aglutinantes, na introdução da solução/espessante 
do látex e/ou do breu e resinas variadas, que se evidenciam na disseminação das artes e nos valores 
da manifestação expressiva bruta. Suas pinturas geralmente não seguem um rigor de cânones do 
academicismo e nem primam pelo mimetismo, reproduzem formas de animais com características de 
humanos ou vice-versa, numa miscigenação/híbrida associada em cores consolidadas em desenhos a 
pastéis que delimitam espaços cartográficos. Elaborou uma espécie de cadernos/livros com imagens 
recortadas e justapostas, são representação artística de um conjunto pictórico, um complexo de 
anfíbios e batráquios, personagens primitivos, terrestres e aquáticos com sensações rupestres. Seres 
míticos que insinuam sensualidade, machos e fêmeas, elementos sem tradição e/ou influência, são 
desenhos icônicos com ilusões caóticas, características de induções psicológicas cerebrais.”. (José 
Serafim Bertoloto)

Variações Inusitadas de Vitória Basaia (Universo). Você está convidado, vernissage nesta 
quinta 13 de setembro às 19h, com entrada franca. A exposição seguirá aberta até 13 de 
outubro na Arto Galeria, Av. Dom Bosco 1776 quase esquina com a Av. Ipiranga. Aberta de 
segunda das 14h às 19h, de terça a sexta das 9h às 12h e das 15h às 19h, no sábado das 
9h às 12h. INFO: (65) 3025 2090  99202 1164

12 HORAS DE 
PROGRAMAÇÃO 

CULTURAL SEM PARAR

http://www.sescmt.com.br


NOITE DIVINA
Cuiabá é uma capital em que se vive pela fé 

com as bênçãos do Senhor Divino, sob a luz do 
Espírito Santo, e é dessa atmosfera do fogo que 
brota o amor. Reunindo os devotos do Senhor Di-
vino, o casal Maíce Garcia Palma e o Imperador 
Manoel Antônio Rodrigues Palma, e a Imperatriz 
Mary Sheffer, com os demais Festeiros do Senhor 
Divino 2019, se reuniram em pleno vapor dia 29 
de agosto para a primeira novena mensal. A tra-
dicional Festa do Espírito Santo da Catedral Ba-
sílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá é o marco 
da história de um povo movido pela fé que vai 
de geração em geração. Este megaevento do Se-
nhor Divino 2019 marcará o calendário, quando 
a nossa Cuiabá completará os seus 300 anos de 
fundação, com a união dos festeiros que ficará na 
história. A tradicional Festa do Senhor Divino faz 
a gente voltar no passado de saudosismo de boas 
lembranças, principalmente quando toca o hino 
e a bandeira do Espírito Santo, é uma grande 
emoção. Beijar a bandeira do Divino é uma lou-
vação a Deus onde os sete dons do Espírito Santo 
penetram na alma humana. Viva Senhor Divino!  

                  
O CRUCIFICADO 
Nesta eleição há sempre um crucificado por 

algum candidato concorrente que se acha sempre 
o dono da verdade, onde a dupla personalidade 
da criatividade diabólica sempre fala mais alto. 
A cada dia que passa esses candidatos, com a 
fome do poder, vêm frustrando cada vez mais o 
eleitorado de tantas injúrias e calúnias, isto pode-
rá redundar num festival de votos em branco. O 
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povo está passando por um momento de reflexão 
de escolha livre, já está cansado de ouvir o verbo 
“eu fiz”, em ver tantas mentiras, demagogia, numa 
forma de enganar os povos menos esclarecidos. 
Sempre na política, alguns políticos usam as pes-
soas humildes para dar depoimentos sobre eles, 
a população vê na cara dele que é uma tremenda 
falsidade com o pobre. Já presenciei vários polí-
ticos crucificados serem agraciados pela abun-
dância da vitória. Vovó Ritinha sempre dizia: o 
silêncio em mostrar propostas de trabalho ven-
ce a arrogância da língua sem osso de qualquer 
cidadão.    

SETEMBRO CELEBRA BOM JESUS   
O mês de setembro é dedicado ao nosso Pa-

droeiro Senhor Bom Jesus de Cuiabá, é primavera 
e a nossa cidade toda revestida das flores dos ipês. 
Esta celebração é em torno da festa do Senhor 
Bom Jesus, com sua novena do dia 20 a 29 de se-
tembro, depois da Santa Missa às 6h da manhã. A 
Festa do Senhor Bom Jesus de Cuiabá é um marco 
de fé, de amor do povo cuiabano, principalmente 
quando as famílias cuiabanas louvam o Padroei-
ro da Cidade Verde. Os festeiros deste ano, o Rei: 
Marcos Prado de Albuquerque, Rainha: Carlina 
Maria Rabello Leite, Festeira de Honra: Alzil Ma-
toso Rodovallo e a Homenagem Póstuma: Hélio 
Palma de Arruda. A Santa Missa das festividades 
do Senhor Bom Jesus será dia 30 de setembro às 
17h, procissão no centro da cidade levando as 
bênçãos para o povo cuiabano. Após a procissão 
haverá a quermesse na Praça da República com 
cardápio variado preparado com o carinho das 
famílias cuiabanas. Setembro é o Mês das Flores, 
também é dedicado ao Padroeiro de Cuiabá, o Se-
nhor Bom Jesus. Viva o Senhor Bom Jesus!
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Carlinhos é jornalista
e colunista social 
cultura@circuitomt.com.br

no pé da noite tensa, 
homens diferem-se de meninos, 

na peleja sangrenta, 

tendo a glória como próprio destino

o anjo se torna apóstolo

entregue ao deleite divino

ejaculando ânsias infames

canonizando a satânica libido

Afrodite vestida nua

à espera do breve cogente

a semente prematura insinua

deusa felina e malcontente

querubins tocando cantigas

iniquidade subindo aos céus

infante morto pela vagina

tirando o homem dos réus 

a diva desce à terra

o céu lhe foi fechado

a dúvida do não atingido

indigência de degustar o pecado

no fim da noite tensa, 

meninas diferem-se de mulheres, 

procurando uma nova peleja sangrenta, 

almejando que sua sorte se altere
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João Carlos Manteufel, 
Publicitário, cineasta, pai do 
João, da Maria e do Francisco.

Delírios



O Colégio Master promove um evento artístico-cultural provando 
que a criatividade é uma característica inerente ao ser humano; 
independente de ele ser ou não um artista, ela precisa ser incen-
tivada ou será atrofiada. A indústria criativa, os contrastes inven-
tivos e a referência cultural podem salvar seus filhos dos atalhos 
e daquele tédio que todos sentimos e não sabemos muitas vezes 
como dele escapar. O Master Literário 2018 traz o tema Tradição 
e Modernidade. Os alunos conhecerão artistas mato-grossenses 
em bate-papos, entrevistas, leitura de livros e visitas. O objetivo é 
aproximar o jovem da capacidade criativa, promover  interesse a 
respeito das nossas raízes culturais e nossos atuais representantes. 
Leve a família inteira, será neste sábado 15 de setembro das 12h às 
18h no Colégio Master Centro e a entrada é grátis.  Retire ingressos 
no link http://eventoscolegiomaster.com.br/masterliterario2018/
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Você pode participar do Garimpo Cultural submetendo 
sugestões para o seu evento, sua pesquisa artística, livros ou 
oficinas. Mande para            (65) 98131-4145.

A atriz e diretora de teatro lançou um programa educativo nas 
redes sociais que foi acompanhado online por muitas pessoas, 
focava em expressão de sentimentos e pensamentos, relaciona-
mento interpessoal e autoestima na vida. Um grande sucesso. Neste 
momento Denise abriu novas inscrições para o Treinamento Te-

atro Essencial. 
Ela oferece o 3º 
Wo rks h o p  d o 
Teatro Essen-
cial, em formato 
100% online e 
gratuito, que vai 
ocorrer entre os 
dias 19 e 28 de 
outubro de 2018. 
Para participar 
basta acessar o 
link a seguir e 
fazer sua reserva 

 h t t p : / /
t e a t r o e s s e n -
c i a l . c o m . b r /
workshop-ins-
cricao

A Cia Sinfônica e a Casa do Parque convidam você para um 
show incrível. O Pop Lounge é uma noite com os músicos Raphael 
Koury (voz, violão e gaita de boca), Wellington Bach (piano), Wel-
der da Vitória (contrabaixo acústico) e João Teclis (percussão). 
Será nesta sexta-feira 14 de setembro às 22h. No repertório, Pop 
e Rock Internacional com músicas românticas e animadas, das 
antigas a atuais, tocadas com instrumentos clássicos. INFO: (65) 
3365 4789 e 98116 8083

trEiNamENto tEatro ESSENCial Com DENiSE StoKloS  >

33ª BiENal/Sp  >

Nesta Terceira Conferência Municipal de Cultura de Cuiabá, 
serão discutidos metas, estratégias, programas e ações para as 
políticas culturais da capital. Durante o encontro será apresentado 
o documento que vai reger o Sistema Municipal de Cultura e esta-
belecer os métodos do 
CPF da Cultura – Conse-
lho, Plano e Fundo. Será 
neste sábado das 15h 
às 18h no Auditório da 
AMM, Av. Historiador 
Rubens de Mendonça, 
3920. Faça sua inscri-
ção gratuita até 14 de 
setembro no link  ht-
tp://e-eventos.cuiaba.
mt.gov.br/

maStEr litErÁrio 2018 >

Marque na sua agenda, no domingo 23 de setembro, a partir das 
11h, haverá uma feijoada imperdível em prol da construção do 
INSTITUTO CASARÃO DAS ARTES – BAIRRO PEDRA 90. Os 
produtores culturais estão rifando uma cesta de cosméticos que 
será sorteada neste dia. A rifa custa R$ 5,00 e o ingresso para o 
almoço  apenas R$ 15,00. A Feijoada será na Avenida Principal, 
quadra 13, Lote 12 no Jardim São Paulo. E atenção: eles também 
aceitam doação de ingredientes para a feijoada solidária. INFO: 
(65) 99908 5943

iii CoNFErÊNCia muNiCipal DE Cultura >

FEiJoaDa BENEFiCENtE >

gARIMPO CULTURAL
Por Luiz Marchetti

pop louNGE >

Com o título AFINIDADES AFETIVAS, a 33ª Bienal de São 
Paulo está aberta com entrada gratuita no Pavilhão da Bienal, 
PARQUE IBIRAPUERA até 9 de dezembro. O Curador geral 
da 33ª Bienal de São Paulo, Gabriel Pérez-Barreiro, convida: 
imagine uma Bienal em que os artistas, curadores e especta-
dores são tratados como iguais, todos capazes de construir 
suas próprias afinidades afetivas com a arte e com o mundo 
além dela. Aberta terça, quarta, sexta, domingo e feriados: 9h 
- 19h (entrada até 18h), e quinta, sábado: 9h - 22h (entrada 
até 21h). Fechado às segundas. INFO: (11) 5576 7600

http://flashfiction.com.br/algazarra/
https://goo.gl/forms/EHQvcoIBTDlvo1pG3
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uando começamos a busca pelo 
equilíbrio em um ambiente, é 
preciso fazer o levantamento 
vibracional. Esses cuidados são 
de grande importância, pois se 

não for feita a limpeza energética o traba-
lho de equilíbrio poderá ser comprometido. 
Em qualquer que seja a edificação, cada uma 
traz em si um ou mais pontos de sustenta-
ção energética, a que se dá o nome de eixos 
energéticos. A desarmonia e o desequilíbrio 
são os bloqueios das energias benéficas. 

Pessoas que vivem nesses ambientes vão 
estar sempre em conflitos pessoais inter-
nos. Essas interferências na sustentação 
das energias apresentam reações diversas 
como fadiga crônica, conturbações, mudan-
ças bruscas de humor, sem que se tenha uma 
razão para isso, e por não conseguir achar 
a razão desses desconfortos e não dar conta 
de modificá-los, a situação vai se agravan-
do cada vez mais e esses conflitos chegam a 
um limite tal que têm que expandir. Este é 
um tema um pouco difícil de explicar, pois 
aquilo que não é visível e em se tratando de 
focos nocivos energéticos, aí que compli-
ca mais. Mas vou tentar. Temos as energias 
vindas do subsolo, estas podem ser nocivas 
ou benéficas. Vivemos numa época em que 
somos cobrados das mais diversas formas. 
E vivendo às voltas com tantas cobranças, 
e pouco tempo para cumpri-las, surge o es-
tresse. O ser humano não é máquina, nem 
um amontoado de órgãos. Tudo em nós é 
composto de átomos, até o pensamento e o 
sentimento. Então temos que estar sempre 
em harmonia com o pensamento e o senti-
mento, porque os nossos neurônios trazem 
informações cheias de transtornos, quando 
estamos desequilibrados.

Q

Sustentação 
energética

Theresa é arquiteta, consultora 
de Feng Shui e pregadora oficial 
de quadros de amigos
fengshui@circuitomt.com.br
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 mercado de eventos é um dos seg-
mentos na economia que mais cres-
ce no Brasil. Num momento de mui-
ta instabilidade, ainda temos opções 
de superação da crise comercial. São 

segmentos que durante todo o ano mantêm suas 
atividades sem interrupções.

Os espaços oferecidos para comemorações 
têm variação de pequenos, médios e grandes 
eventos, que agregam às necessidades das em-
presas e dos clientes.

Neste mundo de eventos crescente mun-
dialmente, surge um novo tipo para comemo-
rações, reuniões, palestras, feiras e congressos. 
O Espaço Immensità capaz de agregar em uma 
mesma área ambientes diversos com ilhas inde-
pendentes. São tendências de espaços para qual-
quer tipo e tamanho de eventos, com grandes 
vãos e localizado junto a um complexo hoteleiro 
internacional.

Este é um ramo comercial que agrega uma 
série de mão de obra, serviços específicos e qua-
lificados. Manter-se atualizado com as novas ten-
dências do segmento é essencial para o desen-
volvimento e até mesmo a sobrevivência do seu 
empreendimento.

Os valores de prestação desses serviços da 
empresa contratada estão relacionados a ofe-
recer um atendimento altamente qualificado e 
eficiente ao contratante. A expectativa de trans-
formar um sonho em realidade é de grande res-
ponsabilidade para a satisfação plena do cliente.

O espaço oferecido, alinhado aos conceitos de 
sustentabilidade, harmonioso, com preocupação 
a uma excelente acústica e iluminação são exi-
gências do contratante antenado com as novas 
tendências do moderno onde o menos é mais.

Ao contratar, é importante programar a data 
do evento com antecedência devido à diversida-
de que o mercado oferece aos serviços e valores. 
Quanto maior o espaço locado, sua localização e 
instalações, tipos dos serviços prestados, núme-
ro de convidados, tempo de horas da realização 
e o cardápio a servir tem um grande diferencial.

Arquitetos e decoradores têm uma impor-
tante participação neste momento tão especial 
de muitas vidas, com ambientações temáticas e 
adequada a um perfeito sinergismo.

Oferecer inovação é uma tarefa para qualquer 
empreendedor de eventos, agradando a todos os 
tipos de clientes que não medem esforços para a 
sua importante comemoração.

Faça de sua empresa um diferencial neste 
mercado crescente de realizações e sensações.

Viver é melhor que sonhar, ou sonhar é me-
lhor que viver?

www.facebook.com/arqedmilsoneid

O

Espaço de eventos
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Edmilson é arquiteto 
e festeiro oficial da 
Praça Popular 
cultura@circuitomt.com.br
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número 300 das crônicas de Ter-
ra Brasilis saúda a poesia. Saúda 
a poesia de Neneto. Primeiro co-
nheci Irmar; depois Neneto. O 
primeiro, no ambiente de traba-

lho; o segundo, no dia a dia da Funai, quando 
passamos a nos conhecer melhor. Antes disso, 
reinava, é certo, em mão dupla, um clima de 
desconfiança entre os antigos e os novos. Mas 
o desejo de levar o bem-estar aos índios foi 
apagando a linha que dividia os dois campos, 
deixando-a tênue, quase invisível.

Os dias andaram e a poesia de Neneto, 
àquela época, soava pela Praça Santos Du-

O

300 - Terceto do N 
na lata
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Anna é doutora em História, 
etnógrafa e filatelista.
cultura@circuitomt.com.br 

Alimentos que 
estimulam a Felicidade

uitas pessoas sentem indisposi-
ção persistente, tristeza e desâ-
nimo, mas não sabem os motivos 
ou como melhorar essa sensação. 
A alimentação adequada e sau-

dável está relacionada ao bem-estar. Consumir 
alimentos que estimulam a sensação de felicidade 
pode ser de grande ajuda. A falta de alguns ali-
mentos nas refeições pode ocasionar problemas 
de saúde na área emocional e neurológica como 
depressão, desânimo, falta de energia e dispo-
sição. A vitamina B6, por exemplo, é importante 
para ajudar o seu corpo a produzir neurotrans-
missores, que têm o trabalho de enviar mensa-
gens do cérebro para o corpo. A deficiência dessa 
vitamina pode causar anemia, baixa imunidade e 
depressão. Para evitar a deficiência dessa vitami-
na, consuma alimentos como grão-de-bico, atum, 
peito de frango e salmão. Consumir alimentos ri-
cos em ferro é importante para evitar a depressão, 
fadiga, apatia e mudanças de humor repentinas. O 
magnésio também auxilia em cuidar do lado emo-
cional, evitando irritabilidade, fadiga, confusão 
mental e estresse. Alimentos ricos em magnésio 
ajudam também a aumentar a serotonina, que 
é um hormônio ligado à sensação de felicidade. 
Consuma alimentos como espinafre, amêndoas e 
caju. O ômega-3 também é essencial para manter 
a saúde do cérebro e o bem-estar, ele é tão impor-
tante que é responsável por 18% do peso do nosso 
cérebro. A falta desse ácido graxo essencial pode 
causar depressão, fadiga, declínio na memória e 

Wania Monteiro de Arruda  
é nutricionista funcional, 
aficcionada em receitas saudáveis 
e saborosas, que divulga em seu 
site e no Insta 
@wmarruda
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mudanças no humor. Você pode encontrar uma 
alta concentração de ômega-3 em sementes de 
chia, salmão, arenque, no espinafre e nos brócolis. 
O nosso corpo responde de maneiras diferentes a 
diferentes alimentos. Os carboidratos refinados e 
alimentos ricos em açúcar podem dar uma sensa-
ção de inchaço, além de levar substâncias ao seu 
organismo que alteram o humor. O mau humor e 
a tristeza podem destruir o seu sistema imune, 
causar dores de cabeça e desacelerar a sua perda 
de peso; o que também pode desencadear mais 
tristeza e outros sentimentos negativos. O abaca-
te é cheio de benefícios, desde proteger o coração 
até ajudar com a digestão. Além de tudo isso, ele 
é um natural balanceador de hormônios, fazendo 
com que seu cérebro produza os químicos cer-
tos para fazer você se sentir bem. O óleo de coco 
pode dar mais energia e aumentar a resistência. 
Os triglicerídeos de cadeia média (TCM) do óleo 
de coco se transformam em cetonas que atuam 
como uma fonte alternativa de energia para o seu 
cérebro. Aumenta a saciedade e ajuda a diminuir 
a quantidade de alimentos que você consome. O 
aroma natural de coco é extremamente calmante, 
contribuindo também para relaxar. A uva possui 
muitos nutrientes que ajudam no humor. Ela é 
cheia de antioxidantes, como flavonoides, que 
afetam positivamente o humor. As nozes pos-
suem proteínas vegetais de alta qualidade, fibras, 
minerais e são cheias de serotonina, o hormônio 
que fica em falta quando se tem depressão. As no-
zes também possuem antioxidantes e gorduras 
saudáveis. Só é preciso ficar atento à quantidade 
que se consome. A castanha-do-pará é uma gran-
de fonte de selênio e tem sido cientificamente 
provado que esta substância levanta o humor e 
previne a depressão. Os ovos são benéficos para 
adicionar à alimentação e são um dos principais 
alimentos que estimulam a sensação de bem-es-
tar. Eles são ricos em ácidos graxos: ômega-3, 
zinco, vitaminas B e iodeto, além de conterem 
proteínas. Os ovos dão a sensação de saciedade 
e a energia necessária para o dia. A dica final é 
evitar os alimentos com açúcar adicionado, que é 
um grande aliado da depressão e vilão da felicida-
de. Procure sempre uma alimentação de verdade. 
Agora você sabe sobre os alimentos que podem 
te deixar mais feliz. 

M

mont, como em tantas outras de outros poe-
tas, de outras poetas. Havia no ar uma semea-
dura de poemas em campos férteis de vontade 
de arte. Tempos em que repetidamente se re-
citava poesia por onde andavam pessoas. E lá 
estávamos nós a ouvir poesia ao ar livre. Esse 
clima reascendeu em minha mãe, em visita a 
Cuiabá, sensações dos tempos ginasiais. Ne-
neto a conheceu e a convidou a fazer parte do 
movimento. Ainda que não tenha recitado nas 
praças seus poemas guardados em caixinhas 
esparramadas em memórias esparsas, foi em 
família que imensos poemas nos deixaram 
vívidos.

E com Neneto, não mais com Irmar, a arte 
enlaça-se aos encontros casuais. Andarilho 
como ele só, em sua mochila transporta poe-
sia para dar de presente a quem cruzar suas 
passadas. Une poesia à consciência ecológica. 
O porta-trecos, como ele chama, veste-se in-
variavelmente de três versos. De sua mochila 
saem pincéis e tintas que dão cores e formas 
aos tercetos do N na lata que arderia em 
chamas dos lixões se não fosse a sua poesia. 
Latinhas ganham destino inimaginável com 
terceto do N. Para os que não têm pressa e se 
sentam para ouvi-lo, uma grande quantidade 
de tercetos dispostos em um catálogo é ofere-
cida ao convidado. N de Neneto. E o último ver-
so, sempre iniciado com N, a letra de Neneto.
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Cristian Siqueira, ou Karaiman, é 
Sacerdote Umbandista, fundador do 
MUC, estudante de Direito e amante 
de tudo que envolva o mundo astral. 
cristi-siqueira@hotmail.com

Oferendas 

o contrário do que se pensa, os fa-
mosos "despachos" encontrados 
com grande frequência nas vias 
públicas, movimentadas ou não, 
não são atos pertinentes às práti-

cas Umbandistas. 
Os Irmãos Trabalhadores do Astral ensinam 

que a nossa ação exterior é um reflexo de nossas 
ações internas e que só alcançamos a luz através 
da harmonia e da beleza, características inques-
tionáveis dos seres iluminados; assim sendo, 
qual seria o sentido de se utilizar de elementos 
grosseiros para se alcançar seres que atuam em 
nome da Lei e da Luz ?

As oferendas fazem sim parte do grupo de 
práticas umbandistas, no entanto, essas em 
nada se parecem com as que costumamos ver 
lançadas em vias públicas em um ato de agres-
são pública e espiritual. 

Embora sejam frequentemente confundi-
dos, existe uma diferença crucial entre os afa-
mados despachos e as oferendas propriamente 
ditas: o despacho quase sempre é algo que está 
sendo jogado, eliminado, e muito raramente 
possui um ritual para que se realize, já a oferen-
da é um ritual profundo de contato entre rea-
lidades visando uma proximidade entre seres 
que, na maioria das vezes, trará benefícios in-
calculáveis aos envolvidos a depender da ener-
gia invocada e quão positivo e iluminado são os 
objetos dessa invocação. Hoje em dia os funda-
mentos verdadeiros das oferendas estão quase 
que esquecidos e já se fala até mesmo na falta 
de necessidade e sentido dos Rituais Ofertórios 
dentro da própria Umbanda e outras religiões. 
Triste perda.

Algo que deve ser observado é que ambas 
as ações não são efetivadas em vias públicas, 
tampouco em locais de uso comum. O fato de 
vermos alguns desses postos em locais a que 
milhares de pessoas têm acesso já é um sinal 
definitivo da fragilidade, se não ausência, de co-
nhecimento dos indivíduos envolvidos naquilo 
que se pensa estar fazendo.

A oferenda Umbandista, em se tratando de 
sua parte material, se compõe de elementos 
simples, mas de grande repercussão no Astral, 
afinal, o maior preceito não é aquele compos-
to por infindáveis listas de elementos, mas sim 
aquele onde os sentimentos positivos e o desejo 
de contato com o Astral de luz são maiores, mais 
belos e mais valorosos que qualquer elemento 
ali disposto. 

Umbanda tem fundamento, é preciso 
reparar...

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

eus seja louvado pelo seu amor 
infinito que nos consagra a todos 
como homens de bem, por estar-
mos militando na causa nobre do 
estudo, da pesquisa para o favo-
recimento do positivismo e do 

adiantamento moral dos nossos que estão 
na mesma estrada que nós, mas alguns pas-
sos atrás da nossa evolução mental.

Quando nós nos dedicamos ao Serviço 
no bem em favor do próximo, que ê o nosso 
irmão, somos todos abençoados e temos a 
consagração da paz em nossa intimidade e 
da felicidade de estarmos aqui. Por mais que 
seja difícil o nosso cotidiano que nos exige 
disciplina, ordem, persistência e, sobretu-
do a constância na pesquisa e no aprofun-
damento do homem quanto espírito eterno, 
mesmo assim somos hoje almas engrande-
cidas pelo vigor que nos fornece o amor de 
Jesus.

Não é fácil para cada um de nós nos des-
prendermos, desatar os grilhões do homem 
velho viciado nos propósitos menos felizes, 
para nos tornarmos de novo almas ilibadas 
de consciência tranquila e serena. Mas cá es-
tamos e nessa luta nós dignificamos o passo 
seguinte, nos tornamos deuses de nós mes-
mos, porque nós estamos criando para nós, 
com a permissão do Pai, uma estrada melhor 
para se seguir. E tudo começou quando nós 
nos propusemos a esquecer por um instante 

de nossa pessoa e quando nós deixamos por 
um momento do egoísmo do "Eu" e voltamos 
o pensamento para a dor alheia.

Nós fomos abraçados pela corrente uni-
versal, a da prosperidade e a cada dia que 
passa nós fortalecemos a nossa mente neste 
propósito único de evolução e ascensão mo-
ral. Não devemos deixar que se esvaiam das 
nossas mãos as ferramentas que nos foram 
confiadas, a oportunidade e a sabedoria para 
que coordenadas pela consciência e a razão, 
a fé e o coração e sustentados pela nossa boa 
vontade não deixemos nos perder, porque 
estamos a passos largos, e muitos já aguar-
dam que nós levemos a eles o que nós colhe-
mos, os frutos da nossa paciência e da nossa 
persistência.

Temos muitas léguas a ganharmos, mas o 
que temos hoje já nos é indicativo e nos acena 
para uma conclusão, a de que somos capazes, 
porque já trocamos dois, três passos e que 
nos é suficiente para aclarar a nossa visão da 
premiação merecida que Jesus nos concede a 
alma, a "paz". E para mantermos a quietude 
da nossa alma, é necessário laborar constan-
temente através da mente, que nos condu-
zirá os passos e as mãos ligeiras no amparo 
a quem bater às portas da nossa existência 
terrena.

Jesus toma dos nossos passos, guia-nos 
na corrigenda, faça-nos seus servos, mas, so-
bretudo, ampara-nos nos momentos em que 
nós nos sentirmos fracos diante do trabalho 
grandioso que concede a todos nós.

Abençoado seja o seu lar, José, abençoado 
seja o seu coração, querida amiga e compa-
nheira Nara, consagrado seja o amor de todos 
vocês companheiros e que possamos abraçar 
esta causa tão nobre, a de levar um cadinho 
do que temos para aqueles que nada têm, o 
“Amor de Jesus".  E é Ele que nos abençoa 
hoje.

Que assim seja!...
 

ARISTOTELINO PRAIEIRO (espírito)
Mensagem Psicofonada por: Aristote-

lino Praieiro
Do Livro: “Por Amor: Eles Voltaram!...”.
De Nosso grupo Mediúnico: “Mente e 

Luz”

Paz na alma

D
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Iracema Irigaray N. Borges, mãe 
de 3 anjos, ama comer tudo com 
banana, coach pelo ICI- SP, sonha 
em dar cursos na África, Índia, 
EUA, onde o destino a levar.
cultura@circuitomt.com.br
iracemairigaray@hotmail.com
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oje quero iniciar o artigo com um 
exercício de autopercepção funda-
mental no processo de gerenciar 
melhor as emoções, porque quanto 
mais rápido olho pra elas, mais rá-

pido me torno responsável por fazer algo. Então, 
neste exato momento, em uma palavra, como 
você está? Olhe pra essa palavra e perceba as liga-
ções com ela, nunca é apenas uma emoção, olhe 
e acolha seus sentimentos, eles sempre vêm com 

uma mensagem. Continuando com a reflexão do 
Setembro Amarelo, gostaria que refletíssemos 
juntos sobre as máscaras que usamos: qual tem 
sido a sua? Ninguém desconfiou que o ator Robin 
Williams e o DJ Avicii estavam com depressão, foi 
uma tristeza geral a notícia da morte deles. Neste 
mês gostaria que prestasse mais atenção às pes-
soas ao seu redor, quando você vê um adesivo no 
carro dizendo Bebê a bordo ou portador de neces-
sidades especiais, você não fica mais cuidadoso?  
Pois é, infelizmente a maioria de nós não sai com 
avisos como: meu filho morreu esta semana, fui 
demitida, estou com câncer, estou com depressão, 
senão seríamos mais cuidadosos, não seríamos? 
Pois é, o convite nesta semana é imagine que to-
dos que cruzarem o seu caminho estejam pas-
sando por algum tipo de dor que você desconhe-
ça, então olhe nos olhos das pessoas, geralmente 
o olhar não mente, sorria, se puder se interesse 
verdadeiramente por ela, ouça a sua história, 
faça perguntas, ofereça ajuda, em casa, no traba-
lho, na rua, no trânsito, gentileza desarma e abre 
espaço para ajuda, então seja mais gentil do que 
normalmente já é neste setembro. Como já dis-
se o Papa Francisco: sempre que possível, dê um 
sorriso a um estranho na rua. Pode ser o único 
gesto de amor que ele verá no dia. Fique bem e 
seja gentil.

H

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

 cada 4 segundos uma pessoa se mata 
no mundo por diversos motivos, 60% 
são por distúrbios mentais, sendo que 
a maioria dos suicidas não percebe a 
doença, que é um transtorno psicológi-

co momentâneo ou permanente e que precisa ser 
tratado. As causas mais comuns do suicídio são: de-
pressão, bullying físico ou psicológico, solidão por 
abandono ou mesmo rodeada de pessoas, doença 
física ou mental que impossibilita a pessoa de que-
rer continuar a viver, paixão doentia, dificuldade 
financeira ou profissional, luto, drogas, timidez.

O suicídio é um grito silencioso de socorro. E 
por ser ainda um tabu, grande parte das pessoas 
que vivem esse problema sente vergonha e mer-
gulha no isolamento, turbinando sua dor. Setembro 
Amarelo é uma campanha mundial não governa-
mental para conscientizar VOCÊ sobre o problema 
e te estimular a DIALOGAR mais com o próximo.

Com o mundo tão acelerado, as pessoas pouco 
conseguem olhar para os lados, senão para si mes-
mas. Pouco se reúnem, falam-se ‘bom-dia’, pedem 
desculpa, muito menos se voluntariam por uma 
causa ou se solidarizam com alguém. E para agra-
var o problema, a própria Organização Mundial da 
Saúde desaconselha que a mídia exponha métodos 
ou processos de suicídio a fim de evitar que esta ex-
posição incentive outras mortes, ou seja, estimule o 
chamado “Efeito Werther”, ou melhor, “suicídio por 
imitação”. Quanto absurdo vindo da própria área da 
saúde! O mundo doente, com índice de morte por 
suicídio a cada 4 segundos e onde quase toda a po-
pulação mundial em algum momento já pensou em  

desistir, sumir, não acordar mais, desaparecer por 
completo, se matar! E vem o governo chancelar a 
continuidade desse tabu, fazendo com que as pes-
soas não se sintam confortáveis em procurar ajuda 
ou expor para alguém a sua angústia e os seus pro-
blemas. Os suicídios não são causados pelas notí-
cias ou vídeos, no meu entender é o inverso.

Estamos tão conectados, com vontade de abra-
çar o mundo, de saber tudo e explorar tudo, que ao 
final não sabemos muito de nada, não nos conec-
tamos com nada e acabamos por nos desconectar 
de nós mesmos, da nossa família e até da natureza.

Então, como podemos ajudá-los, se não conse-
guimos nos ajudar? A resposta é simples: desace-
lerando, ouvindo-as, dialogando ou apenas ficando 
quietos, porém presentes. E aí é que entramos eu 
e VOCÊ, para ajudá-lo a ver de outro ângulo, para 
estimular a falar sobre o problema, a dialogar e fazê
-lo entender que não precisa ter vergonha, que não 
está sozinho, que é ok sentir dor e que buscar ajuda 
é um ato de coragem e de uma possível solução.

Falar na mídia sobre o assunto é importante 
para ajudar a reduzir o número de pessoas vulnerá-
veis, evitar suicídios, estimular o diálogo e mostrar 
a elas que não estão sozinhas e que existem meios 
de tratar essas doenças.

Essas pessoas, em sua maioria, só querem a 
nossa compreensão para com sua dor e o nosso res-
peito. Então, essa campanha de setembro é muito 
mais sobre VOCÊ do que sobre o suicídio. É sobre 
você se conscientizar sobre o problema alheio com 
um olhar mais profundo, compreensível, paciente. 
É estar aberto a ouvi-los sem julgamentos, a ser 
solidário e também ser sensível emocionalmen-
te o suficiente para lidar com o doente e mostrar 
a ele que a ajuda de um profissional se faz neces-
sária. É mostrar que nossas vidas têm valor e que 
esse problema em algum momento vai passar. Já 
adianto aqui que frases feitas, “de incentivo”, não 
ajudam. Essas pessoas estão sensíveis o suficiente 
para perceber se você sinceramente compreende 
suas dores ou está ali apenas para dizer que está. 
Não dê falsas esperanças, mas não deixe de trazer 
esperança.

A prevenção ao suicídio é um caminho possível 
que depende muito de VOCÊ para que eles conti-
nuem a viver. Que é possível matar a dor e não tirar 
a própria vida. Sonhe mais!

Setembro Amarelo 
é sobre VOCÊ

A
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Além de ser uma fruta saborosa e uma boa 
alternativa para quando você sentir desejo por 
um docinho, o caju tem várias outras qualidades. 
Com apenas 53 calorias, é rico em vitamina C, 
cálcio, selênio, fósforo, ferro, além de ser usado para 
tratamento de inflamações na garganta e disenteria. 
Unimed #cuidardevocê #esseéoplano  #esseéoplano

Poesia Acústica

Projota sabe que faz parte sentir saudade, 
mas suas canções pretendem reunir todos para 
uma viagem musical memorável nesta sexta 
(14.09), em Cuiabá. No Malcom Pub, o músico 
Ton Leonel irá trazer toda a poesia acústica de 
Projota, bem como de Oriente, 1Kilo, 3030 e 
Pineapple para o palco do evento. A noite ainda 
contará com o som do Linkin Park por meio da 
banda Fábrica. Malcom?! Adooro!

Nasceu no dia 12 de setembro a baby Maria Regina, 
filhota da linda da foto, Isabelle Regina Bourbon 
Novis Neves Carvalho Malouf e de Mikhael Malouf. 
Muita alegria nas famílias, muita felicidade, very 
welcome baby MR!

Mykonos, na Grécia,  foi invadida neste final de 
semana pelo povo mais animado deste mundo 
– os cuiabanos –, para o casamento de Mauro 
Meine e Dudu Jacob Vieira. Na foto os noivos 
no alto e os amigos cuiabanos curtindo a festa. 
Parabéns, seus lindos!

A  I n t i m i s s i m i 
Lingeries Italianas 
tem também uma 
l inha masculina 
fantástica. Homens 
d e  b o m  g o s t o 
s e r ã o  t a m b é m 
c o n t e m p l a d o s . 
Espetáculo!

Acqua Aroma inaugura primeira loja em 
Cuiabá

Em momento de expansão, a rede de franquias Acqua 
Aroma abre mais uma unidade no Brasil. A oitava loja da 
marca será inaugurada dia 4 de outubro (quinta-feira), no 
novo Shopping Estação Cuiabá, lançado na mesma data. 
Dirigida pela empresária Ana Caroline Guedes, a loja será a 
primeira franquia da Acqua Aroma em Mato Grosso.

A Acqua Aroma é a única franquia do Brasil especializada 
em perfumaria para casa e oferece produtos como Difusor 
de Aroma, Perfume para Ambiente em spray, Envelope Per-
fumado, além de Sabonete Líquido, Álcool Gel, Renovador 
de Lençóis, Acessórios Decorativos, entre outros. Com um 
portfólio diverso e mais de 20 fragrâncias produzidas com 
matérias-primas de perfumaria fina, os produtos, além de 
perfumar, compõem a decoração dos ambientes. Eu vou fazer 
a lista, vou organizar o welcome para os convidados e vai 
ser lindo! Apaixonada desde já, pela marca... 

+ boas-novas pela cidade:  

Primeira loja da grife Reserva chega a Cuiabá
A grife masculina Reserva abrirá sua primeira loja em 

Mato Grosso, no Shopping Estação Cuiabá. Com qualidade 
premium e design clássico reinventado para o guarda-roupa 
do homem, a marca aposta no potencial da região. A loja 
abre as portas em outubro, já com a coleção de Verão 2019. 
A história da Reserva começou há 11 anos, no Rio de Janeiro, 
quando Rony Meisler e seu amigo de infância e sócio Fernando 
Sigal transformaram a vontade de produzir uma bermuda 
de praia em uma das mais prestigiadas marcas de moda 
brasileira. Sucesso define!

O supertop competente Augusto Costa, que é o A 
do Studio A Hair Spa e que comanda tudo por lá, 
deixando mais uma cliente ainda mais linda. E 
você já conhece o megaespaço? Vale uma visita: 
99214-5155

Por lá é tudo melhor, para os melhores. 
Inspire-se, também!

O secretário de Meio Ambiente, André Baby, está 
representando o governo de Mato Grosso na Força-
tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF), 
na Califórnia, Estados Unidos da América. Parabéns, 
secretário. Competência define!

Que assim seja...   

"Não preste atenção ao ego e suas atividades, contemple apenas 
a luz atrás dele."

    Ramana Maharish

...Sim, sempre a luz!  boa semana, amigos-leitores. Um beijo! 


