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INDICADORES
Poupança ........................................0,5000%
TR/jun  .............................................0,0000%
TBF/nov  ..........................................0,4609%
Dólar/Comercial* ........... R$ 4,2483/4,2488%
Dólar/Paralelo* .............. R$ 4,1370/4,1390%
Dólar/Turismo* ............... R$ 4,0800/4,3200%

*Preço de compra e venda

Mínima
Máxima

18
33

COTAÇÕES
SOJA (saca 60kg)
Rondonópolis.........................R$ 164, 05
Sorriso  ...................................R$ 157,95

ALGODÃO (saca 15kg)
Rondonópolis..........................R$ 163,29
Primavera do Leste ................R$ 161,79

Cuiabá, terça-feira, 9 de agosto de 2022Fundador: Alves de Oliveira    u    O jornal de Mato Grosso Ano LIV     u    No 16018            u     R$ 3,00 (capital)     R$ 3,50 (interior) 

DIÁRIO DE CUIABÁ

MPE aponta ilegalidade de leis que 
flexibilizam armas em MT
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ATIRADOR DESPORTIVO

A Procuradoria-Geral de Justiça já ingressou com 32 Ações Direta de Inconstitucionalidade contra leis municipais que tratam desse tema

Trinta e dois municípios foram acionados pelo Ministério Público do 
Estado (MPE-MT) por flexibilizarem o porte de arma de fogo para 

atirador desportivo e integrantes de entidades desportivas, em Mato 
Grosso.  As leis municipais são alvos de Ação Direta de Inconstitucio-

nalidade (ADI), interpostas pelo procurador-geral de Justiça, José 
Antônio Borges Pereira  Mesma medida foi tomada no fim de julho 

passado, logo após o Governo do Estado sancionar a Lei Estadual nº 
11.840 de 25 de julho de 2022, que prevê flexibilização da concessão do 
porte de arma. A proposta, de autoria dos deputados Ulysses Moraes 

(PTB), Xuxu Dal Molin (União Brasil) e Gilberto Cattani (PL), “reco-
nhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas 
de fogo ao atirador desportiva integrante de entidades de desporto 

legalmente constituídas nos termos do inciso IX, do artigo 6º, da Lei 
Federal n.º 10.826/2003”. Mas, tornaram-se alvos de ações movidas 
pelo MPE-MT, que inicialmente acionou judicialmente 22 municípios. 
Desta vez, são questionadas a constitucionalidade das normas sancio-
nadas em 10 cidades, sendo elas, Matupá, Água Boa, Sapezal, Pontes e 
Lacerda, Sorriso, Alta Floresta, Brasnorte, Nova Mutum, Nova Bandei-
rantes e Paranaíta. Os outros municípios são Juara, Diamantino, Con-
fresa, Juruena, Porto Alegre do Norte, Ribeirão cascalheira, Canabrava 
do Norte, Serra Nova Dourada, São José do Rio Claro, Canarana, 
Araputanga, Guarantã do Norte, Aripuanã, Campo Novo Parecis, 
Campo verde, Cáceres, Sinop, Colniza, São José do Quatro Marcos, 
Terra Nova do Norte, Tangará da Serra e Vila Rica.
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EDIÇÃO ANTERIOR
Na página A2 da Edição 15668, com 

data: Cuiabá, terça-feira, 10 de março de 
2021, a data correta é: Cuiabá, quarta-
-feira, 10 de março de 2021. À página A4 
do caderno de Política, na matéria “CGE 
instaura PAD contra coronel”, o texto 
correto é “... de Aquisições, Sílvia Mara 
Gonçalves; a ex-coordenadora de Gestão 
de Contratos, Kamila Vilela; e o servidor 
Ademir Soares Guimarães Júnior...”. O 
texto do quarto parágrafo é “... Em de-
zembro de 2014, quando foi deflagrada 
pela Delegacia Fazendária a operação 
Edição Extra, que apurou suspeita de um 
desvio de R$ 44 milhões dos cofres públi-
cos por meio de fraudes....”. E suprime-se 
o décimo parágrafo, que começa com 
“Todas as prisões já foram revogadas...”                                                             

Nos mesmos caderno e página, o 
título correto da matéria “Governo ace-
lera obras de duplicação da MT-010” é 
“Governo executa obra de duplicação 
da MT-010”.

Ainda nos mesmos caderno e página, 
na matéria “TCE apura superfaturamento 
na Secopa”, o texto correto é “... que cir-
culou na quinta-feira (31), o Ministério...”.

Boa do dia

dissonante

erramos
Em julho, o Banco Central afirmou que, 
com o Pix, será possível sacar dinheiro no 
varejo. Depois disso, a empresa de caixas 
eletrônicos Tecban afirmou que também 
oferecerá essa solução. Agora, a Abecs 
(associação da indústria de cartões) 
afirmou que também trabalha com essa 
possibilidade. O saque no varejo existe 
em diversos países e chegou a existir no 
Brasil em um passado distante, segundo 
Ricardo  Vieira, diretor da Abecs. Não 
havia um padrão e o serviço caiu em 
desuso.

Somente no primeiro semestre deste ano, 
ao menos 4.305 pessoas já caíram no golpe 
de estelionato, em Mato Grosso. O número 
é 16% maior que no mesmo período de 
2019, quando foram registradas 3.727 
ocorrências. No topo da lista dos registros 
estão clonagem de WhatsApp (23.9%), 
seguidos de uso indevido de dados pes-
soais (15,7%), boleto falso (10.7%) e golpe 
por sites de comércio eletrônico (8,4%), 
conforme dados da Superintendência do 
Observatório da Violência da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública (Sesp-MT).

trabalho do documentário. Assis-
tiremos com prazer.
LÉIA CARVALHO
marialeiacarvalhodesouza@gmail.com

 
Zeca Camargo 
terá direito
ao seu próprio 
Lombardi em quiz

Gosto muito de programas de 
perguntas dese muito tempo,mas 
esse programa superou minhas 
expectativas pois é difícil acertar 
tudo devido as variações das 
perguntas, gostaria de um dia 
participar pois sempre acertei 
tudo, parabéns.
ANTÔNIO NUNES MOREIRA
antonionunesmoreira@hotmail.com

Ferrovia em MT 
vai começar a 
sair do papel 
após 10 anos

Uma ótima notícia para nós 
brasileiros. Precisamos colocar 
o Brasil nos trilhos das ferrovias 
e nos trilhos do progresso. Os 

os anos 2018 e 2021 ele reduziu 
o salário dos servidores em 1% e 
agora em 2022, a ano mágico da 
eleição deu uma aumento de 7% 
isso quando a inflação oficial acu-
sava 12%.. Mas agora é só pagar. 
É para seu próprio bem senhor...
IRZAIR CIRO CORREA, Cuiabá/MT
irzair@bol.com.br

***
Absurdo esse aumento porque 

o salário não reajustou nesse per-
centual e no meu caso o reajuste 
foi de 7 por cento no salário e o 
reajuste na água de 11,46, diferen-
ça de 4 por cento.
ANTÔNIO TENUTA, Cuiabá/MT
Astenuta@bol.com.br

Documentário 
“Romance de Rio 
e Serra” faz 
homenagem a
Divino Arbués

Uma homenagem muito justa, 
pela perseverança de lutar e aju-
dar a construir a parte cultural de 
Barra do Garça. Conheço o Divino 
há muitas décadas parabéns pelo 

dado a esse profissional que não 
deixa o desânimo e baixo astral 
sobreporem-se. Estou por aí pra 
alegrar as crianças, pais e as famí-
lias cuiabanas da melhor maneira 
possível. O show, a vida, deve 
CONTINUAR. Muito agradecido 
Alecy!
ORIVALDO AZEVEDO, Cuiabá/MT
orivaldoazevedo65@gmail.com

Arsec aprova 
reajuste de 11,1% 
na tarifa de 
água e esgoto

Presente para os consumidores, 
É claro que a Arsec tomou essa re-
solução baseado em estudos técni-
cos seriíssmos, caso contrário a tal 
agência reguladora não permitiria 
um aumento dessa magnitude. 
Principlamente levando em conta 
que estamos enfrentando uma 
pandemia e no caso de servidores 
públicos do executivo de MT um 
governador chamado Mm res-
ponsável pelo maior achatamento 
de salário da categoria que se viu 
na história deste Estado. Entre 

Povos indígenas 
reagem ao projeto 
que tira MT da 
Amazônia Legal

A Amazônia Legal é patrimô-
nio da humanidade, quem devia 
conservá-la são exatamente os 
políticos em questão, com proje-
to para preservação, e substituir 
um projeto pelo outro, ao invés 
de retirar Mato Grosso da Ama-
zônia Legal deveria conservá-la 
como está. Os índios são únicos 
seres humanos que efetivamente 
vivem na Amazônia Legal e pre-
servam o meio ambiente, vamos 
ter mais amor por eles minha 
gente e deixá los fazer o que sem-
pre fizeram, viver e conservar as 
nossas riquezas naturais.
ANTONIO TENUTA, Cuiabá/MT
astenuta@bol.com.br

Professor “super-herói” 
ganha a vida 
vendendo água e suco

Muito obrigado Alecy e Diário 
de Cuiabá pela força e incentivo 

trens precisam ajudar a escoar 
a produção do agro que vem 
ajudando o nosso país a sair de 
muitas crises que temos passado. 
Vamos desenvolver nosso pais.
FRANCISCO FLORES
Vendasfranciscoflores@yahoo.com.br

Prefeitura faz 
operação contra 
comércio irregular 
no Centro

Quer dizer que lojista do 
centro podem ter tantas banqui-
nhas que quiser no shopping 
dos camelôs, mas os ambulantes 
não podem ter banquinhas nas 
calçadas HIPOCRISIA.
CLARA AZEVEDO, Cuiabá/MT

Imóveis rurais 
em MT têm maior 
déficit de reserva 
legal do país

Aí o governador Mauro Men-
des sai por ai falando ao mundo 
que Mato Grosso respeita o meio 
ambiente.

Carta do Leitor

resta das florestas tropicais nativas: 
30%. Mesmo que fossem 40%, não 
justificaria o que acontece. Os outros 
dois países com maior cobertura são 
Congo e Indonésia. Na Indonésia, 
o ritmo da destruição caiu em 2021 
pelo quinto ano consecutivo. No 
Brasil e no Congo, não.

O Brasil já foi exemplo de com-
bate ao desmatamento. A partir de 
2004, houve tendência de queda 
consistente. Entre 2009 e 2015, em 
apenas dois anos ultrapassamos a 
marca de 1 milhão de hectares per-
didos. Em 2013, respondemos por 
24% do desmatamento no mundo. 
Isso mudou nos desastrosos anos 
de 2016 e 2017. Em 2016, a marca 

chegou a 46%.
No último ano do governo Temer, 

a devastação tornou a cair, mas se 
manteve num patamar alto: 1,35 
milhão de hectares. A partir da posse 
de Jair Bolsonaro, as motosserras vol-
taram com tudo. No atual governo, 
o Brasil tem desmatado uma média 
anual de 1,54 milhão de hectares. No 
Congo, uma das principais causas é 
o caos. Aqui, o desmatamento tem 
método.

Simpático a grileiros, garimpei-
ros e madeireiros ilegais, Bolsonaro 
estrangulou de forma sistemática 
órgãos de fiscalização, suspendeu 
fundos de financiamento à proteção 
da floresta, incentivou a exploração 

de riquezas em reservas indígenas, 
combateu medidas de conservação, 
introduziu ou apoiou normas e le-
gislação que favorecem o desmata-
mento. Diante de tantos absurdos, a 
resposta das instituições aos poucos 
começa aparecer.

Nesta semana, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) suspendeu o 
trecho de um decreto presidencial 
que eliminara a participação da 
sociedade civil no conselho deli-
berativo do Fundo Nacional do 
Meio Ambiente (FNMA). A Corte 
também revogou trechos de outros 
dois decretos de cunho ambiental, 
na extensa pauta sobre o tema em 
análise. Outros julgamentos sobre a 

devastação são esperados no STF.
Foi encorajadora a mani-

festação do ministro Luiz Fux, 
presidente do tribunal, na sessão 
de quinta-feira: “É notável ter a 
Constituição feito constar expres-
samente que o dever de preserva-
ção do meio ambiente se impõe 
tanto ao poder público quanto à 
coletividade, exigindo participa-
ção direta da coletividade na ela-
boração de políticas públicas”. O 
poder da coletividade é enorme, 
mas o responsável pela tragédia 
ambiental que envergonha o país 
hoje é o poder público, mais pre-
cisamente Bolsonaro.

*Joanice de Deus é jornalista em Cuiabá

O mundo perdeu 3,7 milhões 
de hectares de florestas tropicais 
nativas em 2021, ou um campo 
de futebol por minuto. Além de 
ameaçar a biodiversidade e de 
interromper a captura de carbono 
da atmosfera pelas árvores, tal 
destruição provocou emissões 
de gases comparáveis às da Índia 
em um ano. Desgraçadamente, o 
Brasil foi o principal culpado. De 
acordo com dados da plataforma 
Global Forest Watch, da Uni-
versidade de Maryland, fomos 
responsáveis por 40% das perdas.

Não é razoável argumentar 
que o percentual é alto porque o 
Brasil concentra boa parte do que 

Floresta tropical
Joanice de Deus

Lisura reforçada
Foi longe demais a falsa polêmica 

sobre a segurança das urnas eletrô-
nicas utilizadas no país desde 1996. 
Como inexistem fatos que sustentem 
qualquer suspeita de fraude até hoje, 
seria conveniente que o presidente 
Jair Bolsonaro cessasse suas tentativas 
de levantar dúvidas sobre o sistema 
eleitoral brasileiro.

A cúpula do Congresso voltou a 
manifestar, nos últimos dias, confiança 
nos equipamentos e na Justiça Eleitoral. 
Primeiro foi o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a se 
posicionar de forma firme na defesa 
da lisura dos pleitos realizados há 26 
anos. Ontem foi a vez do comandante 
da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-
-AL). Mesmo aliado de Bolsonaro, o 
deputado tornou a ressaltar: o sistema 
que o elegeu por seis vezes é confiá-
vel. Defendeu ainda a necessidade de 

a campanha eleitoral que se avizinha 
transcorrer sem maiores intranquili-
dades. Segundo Lira, as instituições 
seguem funcionando e assim conti-
nuarão. É o mínimo que se espera em 
uma democracia séria, na qual o parla-
mento, como um dos três poderes da 
República, desempenha papel central 
na manutenção da estabilidade, ainda 
mais em um cenário de tensão entre 
Executivo e Judiciário. 

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) respondeu, na segunda-feira, às 
últimas sete questões de um total de 
88 perguntas formuladas pelas Forças 
Armadas sobre a questão. De forma 
transparente, a Corte esclareceu dú-
vidas, inclusive relacionadas a pontos 
básicos. Entre eles, reafirmou a ine-
xistência de uma “sala escura” de apu-
ração dos votos no TSE, usando uma 
expressão empregada por Bolsonaro. A 

contagem também é realizada pelos tri-
bunais regionais eleitorais (TREs), em 
cada unidade da federação. Algumas 
sugestões apresentadas pelos militares 
foram ainda feitas fora do prazo ante-
riormente estabelecido e amplamente 
conhecido. Assim, não há como serem 
adotadas em tempo hábil para o pleito 
de outubro. Com isso, aguarda-se que 
não sejam mais alimentadas novas 
controvérsias estéreis. 

Será sensato também se forem 
definitivamente enterradas menções 
à hipótese despropositada e fora da 
Constituição de uma apuração paralela 
pelos militares, como chegou a sugerir 
o presidente da República. As Forças 
Armadas, instituição que goza de alto 
prestígio na sociedade brasileira, têm de 
se ater às suas funções profissionais e 
legais. Entre elas, óbvio, não está qual-
quer tutela ou certificação de eleições. 

Mas não deixa de ser espantoso que, em 
pleno 2022, seja algo que ainda precise 
ser lembrado. Espera-se, 
portanto, que as Forças 
Armadas, gentilmente 
convidadas a tomar parte 
na Comissão de Trans-
parência das Eleições 
(CTE), não se deixem 
ser usadas para qualquer 
tipo de chantagem.

A hora da responsa-
bilidade

A Polícia Federal fez, 
no ano passado, uma 
varredura em todos os 
inquéritos instaurados 
desde 1996 sobre supos-
tas irregularidades das 
urnas eletrônicas. Nada foi encontrado 
que permitisse suspeita de irregulari-
dade na votação. A cada pleito, como 

ocorreu agora, o TSE faz ajustes e 
aperfeiçoamentos, com a ajuda de 

especialistas, inclusive 
externos, que testam 
possíveis vulnerabili-
dades, para tornar o 
sistema mais seguro e 
transparente. A confia-
bilidade está mais do 
que atestada. Insistir em 
contestações, a esta al-
tura, demonstra apenas 
objetivo de tumultuar. 
Como é uma polêmica 
sabidamente artificial, 
que seja encerrada de 
vez, para os brasileiros 
irem às urnas em outu-
bro de maneira ordeira 

e confiantes de que a vontade da 
maioria se refletirá de forma soberana 
e límpida no resultado final.

Nada foi 
encontrado 
até hoje que
 permitisse 

suspeita 
de irregularidade 

na votação com as 
urnas eletrônicas
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Auxílio voto Cuiabá Urgente
Interesses
Em meio às articulações e amea-
ças de racha na base governista 
- inclusive, como “lançamento” de 
nomes -, o dono do MDB, Carlos 
Bezerra, trata de cuidar dos 
interesses, por assim dizer, 
familiares.

Teté
Segundo as informa-
ções, o deputado federal 
tem tentado emplacar a esposa, Teté Bezerra, na 
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar.

Saindo
O ainda titular, o suplente de deputado Silvano Amaral 
(MDB), deixará o cargo nesta sexta-feira (1º), para ten-
tar se firmar como titular na Assembleia Legislativa.

Boquinha
Desde o começo da semana, CB vem tentando con-
vencer MM a entregar a pasta para sua esposa. O 
cacique do MDB não perde uma chance: sempre que 
aparece uma boquinha, ele tenta mover Céu e Terra, 
na tentativa de beneficiar sua cara metade.

Assédio
O partido é da base do governador.  Não será novida-
de de ele ceder ao assédio do deputado, já que há o 
risco de a legenda buscar outros rumos e aventuras. 
Inclusive, lançando o prefeito de Cuiabá, Emanuel 
Pinheiro, ao Palácio Paiaguás.

Sem ambiente
O deputado federal José Medeiros, quem diria, não 
encontrou ambiente no PL, partido do seu ídolo Jair 
Bolsonaro. Há duas semanas, o político se filiou ao PL, 
mas já se prapara para buscar outro rumo.

Saída
O PSC seria a saída, já que ele quer um partido 
de extrema-direita, que apoie a recandidatura do 
presidente da República. No Podemos, o deputado 
mato-grossense, ao longo dos anos, se desmanchou 
em elogios a Bolsonaro, usou as redes sociais para 
extravasar sua idolatria.

Sonho
No PL, não encontrou guarida para seus aliados. Ele 
sonhava ser o “candidato de Bolsonaro” ao Senado 
em Mato Grosso. O candidato de JB, pelo menos por 
enquanto, é o senador Wellington Fagundes (PL), que 
sonha com a reeleição.

Preferência
No PL, sinalizou para o projeto de buscar a reeleição à 
Câmara Federal. Mas, Bolsonaro parece optar pela co-
ronel PM Fernanda dos Santos, desafeta de Medeiros.

Endeusando
As “passadas de pano” para o presidente, pelo que se 
nota, não renderam positivamente para o deputado. 
Ainda assim, parece sempre disposto a endeusar a 
família Bolsonaro.

Absolvido
O conselheiro Sérgio Ricardo foi absolvido sumariamen-
te da acusação de corrupção ativa e lavagem de dinheiro, 
no processo sobre a suposta compra de vaga no Tribunal 
de Contas do Estado (TCE).  A decisão, desta terça-feira 
(29), é do juiz Jeferson Schneider, da 5ª Vara Federal 
Criminal de Mato Grosso. Em 2009, o MPF denunciou 
que Sérgio Ricardo teria pago R$ 2,5 milhões a Alencar 
Soares pela vaga no tribunal.

Vaga
A vaga MPF, teria custado 
entre R$ 8 milhões e R$ 
12 milhões e teria sido 
comprada com “acordos” 
feito com diversas autori-
dades, entre elas, o então 
governador Blairo Maggi. 

Afastado
Maggi chegou a figurar 
como réu por crime de 
corrupção ativa, mas a 
ação foi trancada por uma 
decisão do Tribunal Re-
gional Federal 1ª Região. 
Sérgio Ricardo chegou a 
ficar afastado do cargo 
por quatro anos e nove 
meses.

Ararath
Ele foi retirado do cargo 
em janeiro de 2017, por 
decisão do juízo da Vara 
Especializada em Ação 
Civil Pública e Popular 
de Cuiabá.  Também foi 
afastado do cargo em de-
corrência da Operação 
Ararath, em setembro 
de 2017, acusado de re-

ceber propina do então 
governador Silval Barbosa 
(MDB).

Natasha
Caso não haja nenhum 
“acidente de percurso”, a 
médica pediatra Natasha 
Slhessarenko entrará na 
disputa pelo Senado, nas 
eleições deste ano.

Assediada
A profissional foi assedia-
da por vários partidos e 
optou pelo Republicanos, 
legenda controlada pela 
Igreja Universal do Rei-
no de Deus, do “bispo” 
Edir Macedo. O PSDB 
foi quem mais lutou para 
conseguir a filiação da 
médica.

Sobrenome
Natasha carrega o “peso” 
político do sobrenome: ela 
é filha de Serys Slhessa-
renko, que militou pelo PT 
durante anos e foi senado-
ra e deputada estadual em 
três ocasiões.

* RENATO DE PAIVA PEREIRA 

São muitos os benefícios 
que estão sendo distribuí-
dos à população mais ca-
rente neste ano eleitoral, 
na busca de votos para 
presidência da República e 
parlamentares.

Buscando dinheiro para 
tantos auxílios a primeira 
coisa a ser feita foi romper 
o teto de gastos, que previa 
uma limitação dos gastos 
públicos. Com a ajuda dos 
deputados e senadores e 
de partidos da oposição, 
inclusive o PT, não foi difícil 
conseguir essa façanha.

Com a grana na mão o 
governo aumentou o Auxí-
lio Brasil para 600 reais até 
dezembro deste ano e deu 
uma ajuda de 1.000 reais a 
caminhoneiros e taxistas. 
Também forçou os governa-
dores a reduzir o ICMS dos 
combustíveis, diminuindo o 
preço deles.

Para potencializar os 
efeitos desses benefícios, o 
governo aumentou o per-
centual do financiamento 
do empréstimo consignado 
(aquele, cujas parcelas são 
descontadas diretamente na 
folha de pagamento). Agora 

os beneficiários do Auxílio 
Brasil, podem comprome-
ter até 45% da renda com 
parcelas, o que na verdade é 
uma fábrica de inadimplên-
cia, princi-
p a l m e n t e 
porque os 
juros dos 
a d i a n t a -
mentos sa-
lariais po-
dem chegar 
a mais de 
4% ao mês. 

É  u m 
negócio tão 
bom para 
os bancos 
p ú b l i c o s , 
que  mes-
mo antes 
de oficializar a data para 
começar a operação, eles 
já atualizaram os cadastros 
dos possíveis clientes e estão 
com as portas das agências 
abertas para recebê-los.

Entretanto essa irrespon-
sabilidade na caça de votos 
não é uma exclusividade 
do governo atual. Em 2016, 
na busca da popularidade 
inalcançável, a Dilma deso-
nerou a folha de salários e 
reduziu o custo da energia 
elétrica. Não conseguiu o 

apoio popular que desejava 
e quebrou o caixa do gover-
no, terminando afastada.

Parece que o Bolsonaro 
terá outro destino. A baixa 

da gasolina 
e o anúncio 
das benes-
ses, já me-
xeram na 
i n t e n ç ã o 
d e  v o t o s 
da popu-
l a ç ã o .  A 
vantagem 
que o Lula 
mantinha 
de 14% so-
bre o presi-
dente can-
didato, já 
diminuiu 

um pouco só com a que-
da do preço da gasolina e 
o anúncio dos benefícios 
previstos.

Não precisa ser um en-
tendido em política para 
supor que a possibilidade 
do Lula vencer a eleição no 
primeiro turno está fican-
do mais distante. Recentes 
resultados de pesquisas 
eleitorais já mostram uma 
queda de 2 pontos percen-
tuais na diferença entre os 
dois competidores.

E olha que o Bolsonaro 
tem ainda muita bala na 
agulha. A partir do dia 10 
deste mês começam a cair 
na conta os 600 reais do 
Auxílio Brasil, os mil dos 
caminhoneiros e um em-
préstimo consignado mais 
gordo. Não sabemos se esse 
viés de melhora do Bolso-
naro é duradouro, porque 
na segunda quinzena, duas 
forças concorrerão: o poder 
da caridosa caneta presi-
dencial e a oratória infla-
mada do Lula, que começa 
a percorrer o País.

Se o caixa do governo 
estoura, se a população 
mais pobre se endivida até 
ficar inadimplente pouco 
importa, a prioridade até 
outubro é ganhar a eleição.

O Bolsonaro com a ajuda 
dos políticos, rompeu o teto 
de gastos; o Lula já disse 
que trabalhará para anular 
este limite conquistado no 
governo Temer. Ficou claro 
que a propalada diferença, 
neste assunto, não passa de 
conversa fiada e que são am-
bos farinha do mesmo saco.

* RENATO DE PAIVA PEREIRA – 
empresário e escrito
renato2p@terra.com.br 

Essa 
irresponsabilidade 
na caça de votos 

não é uma 
exclusividade 

do governo atual

* LUIZ A. DOS SANTOS PINTO

Considerando os signifi-
cativos ganhos econômicos e 
ambientais, é animador ob-
servar que, em 2021, o Brasil 
foi o segundo país no qual 
mais cresceu a utilização da 
energia solar térmica, com 
expansão de 28% em relação 
a 2020. O volume de produ-
ção de coletores solares tér-
micos somou 1,81 milhão de 
metros quadrados. Ficamos 
atrás apenas da Itália, onde 
o aumento foi de 83%. Mas, 
podemos e devemos ir além!

Os números, constan-
tes do novíssimo estudo 
Solar Heat World Wide / 
Aquecimento Solar no Mun-
do, realizado pela Agência 
Internacional de Energia 
(IEA), mostram que muitas 
nações vão percebendo cada 
vez mais a importância des-
sa fonte limpa, inesgotável, 
econômica e ambientalmen-
te correta: seguindo-se ao 
Brasil, os Estados Unidos 
Estados Unidos apresen-
taram avanço de 19%, a 
Grécia, 18%, Polônia, 17% e 
Índia, 16%. A China, maior 
mercado do mundo, ficou 
estabilizada, com aumento 
de apenas 1%.

Na média internacional, 
o crescimento foi de 3%. Na 
década, entre 2000 e 2021, 
a capacidade da energia 
solar térmica passou de 62 
Gigawatts (com 89 milhões 

* NATHÁLIA LACERDA

Antes de adentrarmos na 
relevância do terceiro setor 
para a economia e para a 
sociedade como um todo, 
convém destacar o que vem 
a ser o terceiro setor, qual 
é a sua função e como ele 
realmente funciona. 

A sociedade é dividida 
em três setores: o setor públi-
co, dirigido pelo Estado; o se-
tor privado, gerenciado pelas 
empresas de capital privado; 
e o famigerado terceiro setor, 
composto por organizações 
não-governamentais, de ini-
ciativa privada, que não pos-
suem fins lucrativos e que 
atuam no fortalecimento das 
ações sociais interessantes ao 
bem comum e da comunida-
de como um todo.  

de metros quadrados de 
coletores solares térmicos) 
para 522 Gigawatts, com 
746 milhões de metros qua-
drados de coletores solares 
térmicos. Além da econo-
mia de empresas e famí-
lias, os ganhos ambientais 
são muito expressivos: em 
termos mundiais, os siste-
mas de aquecimento solar 
instalados em 2021 pro-
porcionaram economia de 
45,7 milhões de toneladas 
de petróleo e reduziram em 
147,5 milhões de toneladas 
a emissão de dióxido de car-
bono. Sem dúvida, trata-se 
de significativa diminuição 
de gases de efeito estufa.

É interessante notar que, 
além das residências, in-
dústrias e estabelecimentos 
comerciais, o aquecimento 
solar tem sido aplicado em 
espaços e edifícios públicos, 
principalmente hospitais, 
centros esportivos e hotéis.

A energia térmica solar 
também apresenta estatísti-
cas interessantes quanto ao 
seu potencial de gerar in-
vestimentos e empregos. O 
número de postos de traba-
lho nas áreas de produção, 
instalação e manutenção dos 
equipamentos e sistemas era 
de 380 mil em todo o mundo 
em 2020, conforme o estudo 
da IEA. O volume global de 
negócios estimado para o 
setor, no mesmo ano, era de 
US＄ 18,7 bilhões (R＄ 100,36 

Portanto, o principal obje-
tivo do terceiro setor é forne-
cer à população tudo aquilo 
que o Estado e o setor pri-
vado não foram capazes de 
suprir, sempre com intuito 
de diminuir desigualdades 
e solucionar conflitos rela-
cionados à saúde, educação, 
direitos humanos, crianças e 
idosos, pessoas com necessi-
dades especiais e afins.  

Somado a isso, o terceiro 
setor realiza as mais diversas 
atividades voluntárias, sem-
pre direcionadas ao benefício 
da população, de maneira 
independente dos outros 
setores, embora possa firmar 
parcerias tanto com o setor 
público, quanto com o setor 
privado, a fim de receber in-
vestimentos em seus projetos 
sociais. 

bilhões, ao câmbio oficial 
de 18 de julho de 2022). No 
Brasil, onde a atividade em-
prega hoje 46 mil pessoas, 
estimamos que, em 2022, 
o número de admissões de 
trabalhadores cresça 22%. 
No ano passado, foram seis 
mil contratações.

No nosso país, os aquece-
dores solares estão presentes 
há mais de 40 anos. São al-
tamente eficientes e sua tec-
nologia e matérias-primas 
são quase 100% nacionais, 
gerando muitos empregos. 
São a alternativa mais efi-
caz para evitar o consumo 
dos chuveiros elétricos, que 
sobrecarregam muito o sis-
tema no horário de ponta 
(entre 17 e 21 horas), repre-
sentando mais de 7% de toda 
a eletricidade gasta no Brasil 
e cerca 40% da residencial, 
segundo dados do Balanço 
Energético Nacional da Em-
presa de Pesquisa Energética 
(EPE, 2021) e Pesquisa de 
Posse de Hábitos de Uso e 
Consumo (Eletrobrás, 2019).

A expansão do aqueci-
mento solar no Brasil resulta 
do grande esforço do setor 
e da paulatina conscienti-
zação da sociedade sobre 
os ganhos econômicos e 
ambientais. Entretanto, está 
muito aquém do potencial 
nacional. Poderia ser muito 
mais expressivo se houvesse 
maior apoio do governo. 
É lamentável a falta de in-

O terceiro setor tem evo-
luído exponencialmente e 
agora conta com profissio-
nais capacitados, criativos, 
proativos e, principalmente, 
comprometidos com projetos 
sociais que visam fornecer 
mais dignidade e assistência 
aos cidadãos. 

Atualmente no Brasil exis-
tem muitas entidades sérias 
sem fins lucrativos, como 
por exemplo, a Associação 
Saúde Criança, a Santa Casa 
de Misericórdia, a Organiza-
ção Médicos Sem Fronteiras 
e, recentemente, o Instituto 
Mário Cardi Filho, que busca 
amparar juridicamente pes-
soas carentes que estão em 
tratamento de câncer. 

Em suma, a expansão e o 
desenvolvimento do terceiro 
setor são de fundamental im-

centivo por parte de órgãos 
governamentais a uma tec-
nologia nacional que pro-
picia grande economia no 
consumo de energia elétrica 
pelas famílias, empresas e o 
País como um todo. A sim-
ples inclusão do segmento 
na lei nº 14.300/2022, que 
instituiu o Marco Legal da 
Microgeração e Minigera-
ção Distribuída, embora im-
portante, é insuficiente para 
sua disseminação mais am-
pla. O aquecimento solar de 
água precisa estar presente 
nos projetos habitacionais 
da União, estados e municí-
pios e constar efetivamente 
da matriz energética e dos 
planos nacionais do setor.

Com privilegiada lo-
calização geográfica, que 
garante sol praticamente o 
ano inteiro sobre todo seu 
território, nosso país tem 
imenso potencial para uti-
lizar de modo mais amplo 
essa fonte limpa e ines-
gotável. Assim, é funda-
mental que a população 
entenda cada vez mais os 
ganhos que pode obter com 
o aquecimento solar e que 
as autoridades percebam o 
quando sua expansão seria 
positiva para a economia, a 
matriz energética e o meio 
ambiente.

* LUIZ ANTONIO DOS SANTOS PINTO, enge-
nheiro, é presidente da Associação Brasileira 
de Energia Solar Térmica (Abrasol)
kevin.costner@viveiros.com.br

portância e relevância para a 
sociedade, vez que além de 
contribuir com a economia 
do país, também se tornou 
um setor que, diariamente, 
fomenta a cultura, alavanca 
o mercado de trabalho, in-
centiva a formação do volun-
tariado e, principalmente, 
estimula as empresas pri-
vadas a adotarem a respon-
sabilidade social como algo 
essencial à cultura de seus 
empreendimentos, propor-
cionando à sociedade cada 
vez mais educação, saúde, 
segurança, conhecimento 
de seus direitos e, principal-
mente, qualidade de vida e 
dignidade. 

* NATHÁLIA LACERDA, advogada do Instituto 
Mário Cardi Filho
rafaela_maximiano@hotmail.com

Energia solar térmica

A importância do terceiro setor



ELEIÇÕES 2022 Mauro Mendes abordou temas centrais, sem detalhes; o vice Otaviano 
Pivetta mostrou o Governo de dentro para fora

Em convenções, atos diferentes dão o tom 
do discurso governista para reeleição
EDUARDO GOMES 
Da Reportagem

Distintas, mas com o 
mesmo objetivo.

Assim foram as conven-
ções do União Brasil e do 
Republicanos, que, na sexta-
-feira (5), oficializaram à 
reeleição as candidaturas do 
governador Mauro Mendes 
(UB) e do vice Otaviano Pi-
vetta (Republicanos).

Na primeira, Pivetta jus-
tificou a antiga dobradinha 
que mantém com Mauro, 
passou a limpo a adminis-
tração estadual e projetou 
Mato Grosso para os próxi-
mos anos.

Na outra, em clima de 
euforia política, o governan-
te concentrou a fala sobre 
a eleição e seus correligio-
nários, sem abrir mão de 
criticar adversários. 

Na convenção do Repu-
blicanos, Pivetta justificou 
a formação de chapa com 
Mauro Mendes pela terceira 
vez.

Lembrou que, em 2010, 
com Mauro Mendes ao Go-
verno e ele de vice, os dois 
tentaram evitar que “um 
grupo nocivo” aos interes-
ses mato-grossenses e ao 
povo continuasse no poder, 
mas que o eleitorado não en-
tendeu a mensagem, e que 
o uso da máquina pública 
facilitou sua continuidade 
à frente do poder.

Sem citar nomes a refe-
rência era ao então gover-
nador Silval Barbosa (MDB).

Prosseguindo, o vice ci-
tou que, “felizmente”, em 
2018, Mato Grosso abraçou 
a chapa que se repetia e 
que a vitória aconteceu em 
primeiro turno.

A mesma dobradinha é 
mantida para as eleições de 
outubro deste ano.

Pivetta observou que o 
Estado estava capturado 
por interesses que não eram 
da população, a serviço 
de grandes corporações, 
inadimplente, com salários 
atrasados e fornecedores à 
espera de recebimento.

E que, sob a liderança 
de Mauro Mendes, com 
sua participação, o cenário 

mudou e, em razão dessa 
mudança, ele pedia ao elei-
tor mais um contrato de 
quatro anos para promover 
mudanças necessárias, que, 
no mandato em curso, não 
foram atendidas. 

Citando Lucas do Rio 
Verde (354 km ao Norte de 
Cuiabá), cidade da qual foi 
prefeito em três mandatos, 
Pivetta destacou que a com-
plexidade da administração 
pública não permite grande 
transformação em quatro 
anos.

“Lá em Lucas do Rio 
Verde, demoramos 20 anos 
para deixá-la como se en-
contra”, afirmou.

Mato Grosso, segundo 
ele, investe 18% de suas 
receitas correntes líquidas 
– cerca de R$ 4 bilhões – em 
infraestrutura.

Esse montante, corrigi-
do, ao término de 10 anos, 
somará R$ 40 bilhões, que, 
com boa aplicação, resulta-
rá em melhoria na Saúde 
Pública, com mais hospitais; 
na Educação, com mais e 
melhores escolas; em au-
mento da malha rodoviária 
pavimentada; e em outras 
áreas.

A vitalidade orçamen-
tária, na visão dele, não 
acontece por acaso.

“É fruto da boa gestão”, 
avalia, e para consegui-la, 
o Governo Estadual saiu 
da nota “C”, definida pela 
Secretaria do Tesouro Na-
cional, para a nota “A”, que 
abre portas a financiamen-
tos e que poucos estados a 
alcançaram. 

Com o volume da pro-
dução do agronegócio, 
Mato Grosso alcança mer-
cados nos quatro cantos do 
mundo.

Pivetta vê com bons 
olhos os resultados, mas ele 
quer mais: busca a equaliza-
ção para que o rendimento 
do segmento gere frutos 
sociais, que ele chama de 
“capital social”.

Nesse contexto, segun-
do ele, o Estado tem que 
agir enquanto fomentador 
e aperfeiçoar a política tri-
butária.

O contraste entre os ex-
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Mauro Mendes e Otaviano Pivetta tiveram as candidaturas homologadas em convenções, na sexta-feira (5), em Cuiabá

ELEIÇÕES 2022 
Ex-secretário de Emanuel 
é o vice na chapa da 
1ª dama ao Governo
MARIANNA PERES
Da Reportagem

Em nota divulgada na tar-
de deste sábado (6), a Fede-
ração Brasil da Esperança 
(FE Brasil) em Mato Grosso 
confirmou que fechou coliga-
ção majoritária com PP, PSD e 
Solidariedade.

O grupo é formado ainda 
pelo PT, PV e PCdoB e apoia a 
candidatura do ex-presidente 
Lula (PT) a presidente da Re-
pública.

Essa aliança tem como 
candidata a governadora a pri-
meira-dama de Cuiabá, Márcia 
Pinheiro (PV), oficializada em 
convenção realizada na noite 
de sexta-feira (5), na Capital.

Até então, não havia sido 
definido um nome para com-
por a chapa com Márcia Pi-
nheiro.

O candidato a vice-gover-
nador teve seu nome definido 
hoje: é Vanderlúcio Rodrigues 
da Silva (PP), secretário mu-
nicipal de Obras Públicas, na 
primeira gestão do prefeito 

Emanuel Pinheiro (MDB).
No segundo mandato, ele 

desempenhou as funções de 
presidente da Empresa Cuia-
bana de Zeladoria e Serviços 
Urbanos (Limpurb).

O candidato ao Senado é 
Neri Geller (PP), tendo como 
primeira-suplente a ex-reitora 
da UFMT, Maria Lúcia Neder 
(PCdoB), e segundo suplente, 
o ex-vice-prefeito de Juína, 
Luiz Brás (PT).

A Federação Brasil da Es-
perança também homologou 
chapa completa à Câmara dos 
Deputados e 22 candidaturas à 
Assembleia Legislativa.

“Conseguimos formar um 
arco de aliança forte com a vin-
da do PP, PSD e Solidariedade, 
para construir a vitória de Lula 
à Presidência da República, de 
Márcia Pinheiro ao Governo, 
Neri ao Senado e a eleição dos 
nossos/as deputados/as fede-
rais e estaduais. Vamos todos 
juntos reconstruir o Brasil e 
Mato Grosso’” afirmou o presi-
dente da Federação, deputado 
Valdir Barranco.

EMERGÊNCIA SANITÁRIA     

Pesquisadores cobram medidas para 
enfrentamento da varíola dos macacos
JOANICE DE DEUS
Da Reportagem

Pesquisadora da Uni-
versidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT) alerta para 
a necessidade da adoção 
de ações multissetoriais e 
coordenadas no país para o 
enfrentamento da varíola dos 
macacos, causada pelo vírus 
Monkeypox.

A preocupação consta no 
artigo “Mokeybox: o que es-
tamos esperando para agir?”, 
publicado por seis estudiosos 
de instituições de ensino de 
diferentes estados brasilei-
ros, sendo São Paulo, Amazo-
nas, Bahia e o Espirito Santo.

O documento traz um 
breve histórico sobre a doen-
ça, classificada como emer-
gência em saúde pública de 
interesse internacional pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS).  

No país, já são mais de 

1,7 mil casos de varíola dos 
macacos confirmados.

Em Mato Grosso, a Se-
cretaria de Estado de Saúde 
(Ses-MT) confirmou dois ca-
sos referentes a dois homens, 
com idades de 27 e 34 anos, 
residentes em Cuiabá.

Há ainda a investigação 
de outros seis casos suspeitos 
no Estado, sendo dois em 
Várzea Grande, três em Ron-
donópolis e um em Sorriso.

“Esta escalada de casos 
(em nível nacional) ocorre 
em meio a um cenário em 
que o país convive com a 
pandemia da covid-19.  Este 
contexto continua sendo um 
significativo desafio sanitário 
que afirma a importância do 
Sistema Único de Saúde, ao 
mesmo tempo que demons-
tra a fragilidade do país em 
enfrentar uma emergência 
sanitária”, traz o artigo.

Entre os estudiosos que 
assinam o artigo está a pro-

fessora do Instituto de Saúde 
Coletiva (ISC) da UFMT, 
Ana Paula Muraro, que é 
professora epidemiologista 
e membro da Comissão de 
Epidemiologia da Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva 
(Abrasco), conforme infor-
mações da assessoria de im-
prensa da UFMT.

“Com a experiência que 
acumulamos no enfrenta-
mento da pandemia de Co-
vid-19, já sabemos que ações 
multissetoriais e coordenadas 
em todo o território nacional 
se faz necessária para forta-
lecer todos os aspectos para 
enfrentar mais uma emergên-
cia de saúde pública”, afirma.

Conforme Muraro, apesar 
de ser considerada uma doen-
ça autolimitada, ou seja, que 
geralmente apresenta cura 
espontânea, em alguns casos, 
pode haver a necessidade de 
tratamento medicamentoso 
específico e internação hospi-

talar específica, sobretudo em 
pessoas imunossuprimidas.

Contudo, o Brasil ainda 
não tem registro dos me-
dicamentos para a doença, 
bem como as vacinas já dis-
poníveis.

A falta de controle na 
transmissão pode elevar a 
gravidade.

“A transmissão elevada e 
muitas vezes não detectada 
eleva os riscos de ocorrência 
de casos graves e, portanto, 
mesmo sendo uma doença 
considerada de baixa gravi-
dade, deve-se adotar medi-
das coordenadas para contro-
le da transmissão e esforços 
para o acesso adequado para 
o acompanhamento e trata-
mento adequado dos casos e 
contatos”, destaca.

A pesquisa alerta ainda 
para a necessidade de uma 
comunicação adequada sobre 
a varíola dos macacos por 
diferentes motivos.

tremos da população “é 
gritante”, observou Pivetta.

Segundo ele, a pandemia 
acendeu todas as luzes de 
advertências para o qua-
dro social mato-grossenses, 
pois 1,1 milhão de cidadãos 
recorreram ao auxílio emer-
gencial.

“Estimo que temos um 
terço da população enfren-
tando algum tipo de proble-
ma por falta ou má renda. 
No nosso próximo Governo, 
superaremos esse grave 
problema”, citou. 

Pivetta disse ainda que 
compartilha com o servidor 
público o bom resultado al-
cançado pelo Governo, mas 
admitiu dificuldade para ser 

vice-governador: “É muito 
difícil ser vice de quem 
tem a caneta. É o exercício 
diário da paciência”, citou, 
como forma de manifestar 
sua condição de liderança 
acostumada a administrar, 
como o fez em Lucas do Rio 
Verde.

Mesmo nessa condição, 
disse que é grande a har-
monia entre ele e Mauro 
Mendes, e que sente orgu-
lho de estar na vida pública 
servindo a Mato Grosso e a 
seu país. 

Pivetta sonha com um 
modelo de Estado que seja 
eficiente, socialmente justo, 
ecologicamente correto e 
que coloque o cidadão em 

primeiro plano.
Alcançá-lo é uma meta 

que não se concretiza rapi-
damente, e que para tanto 
precisa de integração entre 
os entes federativos e a 
sociedade civil organizada 
como um todo.

Parte do que seria esse 
Estado pode bem ser re-
presentada pelas parcerias 
público-privadas que, em 
2003, resultaram na criação 
do programa Estradeiro, 
pelo então governador Blai-
ro Maggi, pelo qual Mato 
Grosso ganhou importante 
malha rodoviária estadual 
pavimentada, com recursos 
do Governo, associação de 
produtores rurais e prefei-

turas.
Esse programa surgiu 

por sugestão de Pivetta, 
para o asfaltamento da Ro-
dovia da Mudança (MT-
449), entre Lucas do Rio 
Verde e Tapurah. 

O enfoque administra-
tivo da fala de Pivetta foi 
acompanhado com atenção 
por prefeitos, vice-prefei-
tos e vereadores de vários 
municípios, que foram re-
presentados na mesa que 
dirigiu os trabalhos pela 
vice-prefeita de Alto Garças 
(357 km ao Sul de Cuiabá), 
Angelita Rodrigues da Silva 
Amorim.



ATIRADOR DESPORTIVO A Procuradoria-Geral de Justiça já ingressou com 32 Ações Direta de 
Inconstitucionalidade contra leis municipais que tratam desse tema

MPE aponta ilegalidade de leis que 
flexibilizam armas em Mato Grosso
JOANICE DE DEUS   

Da Reportagem

Trinta e dois municípios 
foram acionados pelo Mi-
nistério Público do Estado 
(MPE-MT) por flexibiliza-
rem o porte de arma de 
fogo para atirador des-
portivo e integrantes de 
entidades desportivas, em 
Mato Grosso.  As leis mu-
nicipais são alvos de Ação 
Direta de Inconstituciona-
lidade (ADI), interpostas 
pelo procurador-geral de 
Justiça, José Antônio Bor-
ges Pereira.

Mesma medida foi to-
mada no fim de julho pas-
sado, logo após o Governo 

do Estado sancionar a Lei 
Estadual nº 11.840 de 25 de 
julho de 2022, que prevê 
flexibilização da conces-
são do porte de arma. A 
proposta, de autoria dos 
deputados Ulysses Mora-
es (PTB), Xuxu Dal Molin 
(União Brasil) e Gilberto 
Cattani (PL), “reconhece o 
risco da atividade e a efe-
tiva necessidade do porte 
de armas de fogo ao atira-
dor desportiva integrante 
de entidades de desporto 
legalmente constituídas 
nos termos do inciso IX, do 
artigo 6º, da Lei Federal n.º 
10.826/2003”.

Mas, tornaram-se alvos 
de ações movidas pelo 

MPE-MT, que inicialmen-
te acionou judicialmente 
22 municípios. Desta vez, 
são questionadas a consti-
tucionalidade das normas 
sancionadas em 10 cida-
des, sendo elas, Matupá, 
Água Boa, Sapezal, Pontes 
e Lacerda, Sorriso, Alta 
Floresta, Brasnorte, Nova 
Mutum, Nova Bandeiran-
tes e Paranaíta.

Os outros municípios 
são Juara, Diamantino, 
Confresa, Juruena, Porto 
Alegre do Norte, Ribeirão 
cascalheira, Canabrava do 
Norte, Serra Nova Doura-
da, São José do Rio Claro, 
Canarana, Araputanga, 
Guarantã do Norte, Aripu-

anã, Campo Novo Parecis, 
Campo verde, Cáceres, 
Sinop, Colniza, São José 
do Quatro Marcos, Terra 
Nova do Norte, Tangará 
da Serra e Vila Rica.

Conforme informações 
da assessoria de impren-
sa do MPE-MT, as ações 
foram distribuídas à de-
sembargadora Nilza Maria 
Pôssas de Carvalho. Para 
o MPE, as normas muni-
cipais e estadual criaram 
presunção quanto ao risco 
da atividade de atirador 
desportivo.

“Nos termos da lei, bas-
ta que o requerente apre-
sente simples prova de 
cadastro a uma entidade 

de desporto e o registro 
da arma para que venha 
a obter, automaticamente, 
autorização para porte, 
pois há presunção automá-
tica de “risco da atividade” 
e da “efetiva necessidade 
de porte de armas de fogo” 
por atiradores desportivos, 
de forma que elasteceu in-
devidamente os requisitos 
para a obtenção da auto-
rização concedida a título 
excepcional pela Polícia 
Federal”, explicou José 
Antônio Borges.

Segundo ele, as referi-
das normas suprimiram 
uma das condições pre-
vistas no Estatuto do De-
sarmamento, facilitando 

a obtenção de autorização 
para o porte e flexibilizan-
do norma federal de con-
trole de circulação de ar-
mas. Além disso, ocorreu 
usurpação por usurpação 
da competência legislativa 
da União para dispor sobre 
direto penal e material bé-
lico ou armamentos.

O MPE frisa ainda que 
o Plenário do Supremo Fe-
deral (STF) já manifestou, 
em outros julgamentos, 
entendimento de que porte 
de arma de fogo é temática 
afeta à segurança nacional 
e, com base no princípio da 
predominância do interes-
se, declarou a competência 
privativa da União para 
legislar sobre a matéria.

SALVANDO VIDAS          

Pronto-socorro de VG realiza 1ª 
captação de órgãos para transplante

TEMPO       

Mato Grosso volta a 
registrar chuva e deve ter 
queda de temperatura
Da Reportagem

Após cerca de 60 dias de 
estiagem, Cuiabá e diferentes 
municípios do interior de 
Mato Grosso registraram chu-
va na madrugada desta última 
segunda-feira (8). Além disso, 
há previsão de queda de tem-
peratura em Mato Grosso, de 
acordo com o Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (Inmet).

Além da Capital, onde a 
precipitação verificada ficou 
em torno de 4,3 milímetros 
(mm), moradores de cidades 
como Várzea Grande, Chapa-
da dos Guimarães, Acorizal, 
Curvelândia, Sinop, Campo 
Novo dos Parecis também se 
surpreenderam com a chuva 
que veio para amenizar o 
tempo seco.

Ainda em Cuiabá, a umi-
dade relativa do ar (URA) que 
nos últimos dias registrou mí-
nima em torno de 12% a 20%, 

ontem ficou na casa dos 30%. 
O percentual deve subir hoje 
(9) com a umidade mínima 
ficando em tornos dos 50%.  Já 
a temperatura varia de 19ºC a 
27ºC e também há previsão de 
pancadas de chuvas e trovoa-
das, conforme o Inmet.

Amanhã (10), os cuiabanos 
devem enfrentar mínima de 
17ºC e, na quinta-feira (11), 
os termômetros caem um 
pouco mais chegando 14ºC e, 
na sexta (12), sobe para 15ºC. 
A queda na temperatura é 
resultado de uma forte frente 
fria que se forma entre o Bra-
sil, o Paraguai e o norte da 
Argentina.

Os termômetros também 
devem despencar para quem 
mora em Chapada dos Gui-
marães (65 km ao norte de 
Cuiabá). Por lá, as mínimas 
previstas para esta semana 
ficam entre 11ºC e 15ºC ao 
longo dessa semana.
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Da Reportagem

A informação de que mo-
radores da região de Colniza 
(1.065 km ao noroeste de Cuia-
bá) estariam planejando um 
“dia do fogo” levou o Grupo 
de Atuação Especial Contra 
o Crime Organizado (Gaeco 
Ambiental) a desencadear 
uma operação para impedir a 
prática de incêndios florestais 
criminosos.

A garantia é de que dezenas 
de ações estão sendo ajuizadas 
para responsabilizar desmata-
mentos e incêndios florestais já 
identificados na região, princi-
palmente, na fazenda “Maga-

li”, do ex-deputado José Riva. 
A operação conta com apoio 
das secretarias de Estado de 
Segurança Pública (Sesp-MT) 
e de Meio Ambiente (Sema).

De acordo com informa-
ções do Ministério Público do 
Estado de Mato Grosso (MPE-
-MT), as investigações para 
apurar a responsabilidade 
por queimadas estão a cargo 
do Gaeco Ambiental e das 
delegacias do Meio Ambiente 
(Dema) e de Colniza.

“Por imagens de satélite é 
possível identificar o local e o 
horário aproximado do início 
dos focos de calor. Isso pos-
sibilita identificar incêndios 

Da Reportagem

Pela primeira vez em 33 
anos de funcionamento, o Hos-
pital Pronto-Socorro Municipal 
de Várzea Grande (HPSMVG) 
realizou o procedimento de 
captação de órgãos. O passo é 
considerado decisivo para que 
a unidade hospitalar se trans-
forme em captador de órgãos 
humanos para transplantes. 
Foram doados o fígado, dois 
rins, córneas, veias e artérias, 
beneficiando cinco pessoas.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), a 
captação foi possível diante 
de um ato de amor da mãe de 
Edson Rodrigues de Miranda, 
8 anos, que veio a falecer em 
decorrência de afogamento. 
Ele estava internado desde o 
dia 24 de julho na unidade de 
terapia intensiva (UTI) pediá-
trica do hospital e teve morte 
encefálica.

“O Edson era uma criança 
autista e como ele me deu mui-
to amor e eu dei muito amor 
para ele também durante esses 
anos todos. Ele me ensinou que 
o amor era grandioso demais, o 
amor de autista é muito gran-
dioso. E como Deus levou ele, 

eu quis transformar essa perda 
em mais amor pelo próximo, 
que é salvar outras vidas. Eu 
sei que não vai tirar a minha 
dor, mas vai representar ele, 
que a criança autista represen-
ta muito amor. Então, esse ato 
é um ato de amor ao próximo”, 
disse a mãe do garoto, Adriana 
Rodrigues de Miranda, que 
trabalha como catadora de 
material reciclável.

Com o gesto de amor da fa-
mília, médicos, enfermeiros e 
auxiliares de sua estrutura re-
alizaram a cirurgia que trans-
plantou rins, fígado, córneas e 
sistema circulatório acompa-
nhados por profissionais que 
levaram os órgãos para São 
Paulo, Minas Gerais e para o 
próprio Mato Grosso.

A cirurgia de captação foi 
realizada no HPSMVG acon-
teceu na última sexta-feira (5). 
“Apesar da tristeza e comoção 
vivenciado por todos, pelos 
pais, parentes, amigos e mé-
dicos, além de profissionais 
da saúde pública com o fale-
cimento de Edson Rodrigues 
de Miranda, foi muito emo-
cionante saber que os órgãos 
dele podem salvar e vão salvar 
vidas”, disse o prefeito Kalil 

Baracat, sinalizando que não 
faltarão esforços para que ou-
tras pessoas interessadas em 
doar órgãos sejam atendidas e 
também possam salvar vidas.

Conforme a Prefeitura, o 
procedimento foi coordena-
do pelo médico que veio de 
Minas Gerais e contou ainda 
com dois médicos residentes, 
dois anestesistas, enfermeiros 
e instrumentadores. A cirurgia 
durou cerca de três horas e par-
te dos órgãos foi prontamente 
transportada para o aeroporto 
Marechal Rondon por um car-
ro da Secretaria de Estado de 
Saúde (Ses), que providenciou 
todo o processo por meio da 
Central de Regulação e em 
conjunto com o Sistema Na-
cional de Transplantes (SNT).

O transporte dos órgãos 
do hospital até o aeroporto 
contou ainda com a partici-
pação da Guarda Municipal 
e durou poucos minutos. “O 
tempo é essencial nestes casos 
e como temos um país de di-
mensões continentais, todos os 
esforços foram no sentido de 
prontamente executar a cap-
tação dos órgãos doados e sua 
transferência para os Estados 
receptores”, disse o secretário 

de Saúde de Várzea Grande, 
Gonçalo Barros, sinalizando 
que um passo gigantesco foi 
dado em prol da vida de mui-
tas pessoas, pois o Hospital 
Pronto-Socorro de Várzea 
Grande atende a centenas de 
milhares de pessoas todos os 
anos.

O médico residente em 
cirurgia geral, Silas Augusto 
Batista, que participou do pro-
cedimento, descreveu como foi 
participar deste momento. “Eu 
tive dois sentimentos. Tive o 
sentimento de pai, a preocu-
pação de família, o sentimento 
por ser uma criança. A gente 
não deixa de ser humano. 
Nesse sentido, ficam as minhas 
condolências à família. Como 
médico, foi gratificante. Então 
fica esse sentimento duplo, 
que a gente não consegue 
nem expressar. Foi uma honra 
participar dessa equipe nesse 
procedimento. Apesar de ser 
fatídico para o Edson, outras 
crianças e pessoas vão ter uma 
esperança de vida”, relata.

 

Da Reportagem

 Quatro adultos foram 
presos e 16 adolescentes apre-
endidos em uma festa que 
acontecia no Bairro Ponte de 
Ferro, em Nobres (156 km ao 
médio-norte de Cuiabá). No 
local do evento, também foram 
apreendidas cinco porções de 
maconha, dez de cocaína, uma 
porção de pasta base de coca-
ína e lança-perfume caseiro.

A ocorrência foi registrada 
na madrugada do último do-

DIA DO FOGO        
Gaeco Ambiental investiga fazenda por incêndio florestal

criminosos e apurar a respon-
sabilidade”, informou o MPE.

Também a Polícia Militar 
comandará uma operação de 
presença ostensiva das agên-
cias de segurança no local e, 
se necessário, adotará medidas 
de repressão. As equipes estão 
sendo enviadas para apurar os 
fatos integradas pela PM, Po-
lícia Ambiental, Sesp e Sema.

O MPE lembra que, no 
Estado, o uso de fogo em pro-
priedades rurais está proibido 
desde o dia 1º de julho e a 
vedação segue até 30 de outu-
bro. Durante esses meses, fica 
proibido o uso de fogo para 

limpeza e manejo, levando 
em consideração o risco de 
incêndios florestais de grandes 
proporções. Já o uso do fogo 
em áreas urbanas é proibido 
o ano todo.

DIA DO FOGO – Em 10 de 
agosto de 2019, fazendeiros do 
entorno da BR-163 realizaram 
uma série de queimadas crimi-
nosas, no que ficou conhecido 
como o “Dia do Fogo”. Na 
ocasião, a ação coordenada 
fez o número de focos de calor 
aumentar cerca de 300% de um 
dia para o outro na principal 
cidade da região, Novo Pro-
gresso (PA). 

Da Reportagem

Operação intitulada “Mias-
tenia” foi deflagrada, ontem 
(3), com o objetivo de repri-
mir o comércio irregular de 
medicamentos de origem es-
trangeira, em Cuiabá e Várzea 
Grande. A ação contou com a 
Polícia Federal (PF) e a Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) e a Vigilância 

Sanitária da Capital.
Conforme informações da 

PF, as investigações tiveram 
início com uma apreensão, no 
Aeroporto Internacional de 
Campo Grande (MS), de várias 
caixas de medicamento de 
origem argentina, contendo o 
princípio ativo “neostigmina”, 
desacompanhadas de docu-
mentação que comprove a sua 
entrada regular no território 

OPERAÇÃO MIASTENIA        
Polícia combate comércio ilegal de medicamentos estrangeiros

nacional.
Durante a investigação, 

foi apurado que a empresa 
destinatária da mercadoria 
apreendida, sediada na capital 
mato-grossense, não possui re-
gistro na Anvisa e comercializa 
os produtos estrangeiros para 
distribuidoras de medicamen-
tos e hospitais localizados em 
outros estados brasileiros.

Ontem, policiais federais 

e agentes de fiscalização da 
Anvisa e da Vigilância Sanitá-
ria de Cuiabá cumpriram três 
mandados de busca e apreen-
são nas cidades de Cuiabá e 
Várzea Grande.

A PF esclareceu ainda que 
o nome da Operação se deve 
ao emprego da “neostigmina” 
na melhora sintomatológica 
de uma doença denominada 
“miastenia gravis”.

NOBRES          
Quatro adultos são presos e 16 
menores apreendidos em festa 

mingo (7). A polícia informou 
que muitos menores estavam 
embriagados. Entre os adoles-
centes apreendidos e levados à 
delegacia, estava um menino 
de 12 anos. Acionado, o Con-
selho Tutelar acompanhou a 
ação.

De acordo com boletim 
de ocorrência, a festa fazia 
referência a uma organiza-
ção criminosa envolvida em 
fraude de vendas por meio de 
plataformas da internet. Após 
denúncia, os organizadores 

Da Reportagem

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) apreendeu mais de 
300 gramas de ouro retirados 
da Terra Indígena (TI) Sararé, 
localizada entre os municípios 
de Conquista D’Oeste, Nova 
Lacerda, Pontes e Lacerda e 
Vila Bela da Santíssima Trin-
dade. A ocorrência aconteceu 
na BR-070, município de Po-
coné, quando um ônibus que 
fazia a linha Porto Velho a 
Cuiabá foi parado para fisca-
lização.

Durante a verificação dos 
passageiros, um homem apre-
sentou muito nervosismo e 
a todo momento entrava em 
contradição a respeito da via-

HERÓIS DE FARDA          
PRF apreende 305 gramas de 
ouro retirados de terra indígena

gem. Com isso, foi realizada 
uma busca mais detalhada em 
seus pertences, sendo encon-
trado duas barras pequenas 
de cor dourada, as quais se 
tratavam de ouro, um peso 
total de 305g.

Questionado sobre a situ-
ação, a PRF informou que o 
homem afirmou ter comprado 
no interior do Estado e que le-
varia para Cuiabá para reven-
der. Mas, o ouro estava sem 
documentação. Ele foi preso 
por crime contra o patrimônio 
na modalidade de usurpação, 
por produzir bens ou explorar 
matéria-prima pertencentes à 
União, sem autorização legal 
ou em desacordo com as obri-
gações impostas.
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JULIO WIZIACK E JULIA CHAIB                  
Da Folhapress - São Paulo  

O ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) 
pretende tirar a Petrobras 
do programa de privatiza-
ções, interromper a venda 
em curso de refinarias da 
estatal e ainda adquirir 
participação relevante na 
Vibra, antiga BR Distri-
buidora.

Aliados do pré-candi-
dato à Presidência defen-
dem, até mesmo, a criação 
de uma estatal de energia, 
promovendo a fusão da 
Petrobras com a Eletro-
bras, cuja desestatização 
acabou de ser efetivada 
pelo governo de Jair Bol-
sonaro (PL).

Maior empresa brasilei-
ra, a Petrobras foi incluída 
no PPI (Programa de Par-
ceria de Investimentos) 
por Adolfo Sachsida, mi-
nistro de Minas e Energia 
de Bolsonaro.

O presidente Bolsonaro 
foi eleito com a promessa 
de privatizar estatais fede-
rais e obter mais de R$ 1 
trilhão com esse processo. 
No entanto, conseguiu 
aprovar no Congresso a 
venda da Eletrobras de-
pois de várias concessões, 
e a pulverização do contro-
le da estatal só foi realiza-
da a menos de um ano do 
fim de seu mandato.

A Eletrobras foi incluí-
da no PPI ainda em 2018, 
durante o governo Michel 
Temer. Quando assumiu, 
Bolsonaro reforçou a inten-
ção de desestatizá-la.

Além disso, incluiu ou-
tras estatais no plano de 
privatizações: Telebras, 
Correios, ABGF (Agên-
cia Brasileira Gestora de 
Fundos Garantidores e 
Garantias), Emgea (Em-
presa Gestora de Ativos), 

Serpro (Serviço Federal de 
Processamento de Dados), 
Dataprev (Empresa de 
Tecnologia e Informações 
da Previdência Social), 
Ceagesp, Ceitec (Centro de 
Excelência em Tecnologia 
Eletrônica Avançada) e 
porto de Santos.

A Casa da Moeda, es-
tava no plano, mas foi 
retirada do PPI depois 
que o governo desistiu de 
privatizá-la.

Já a Petrobras entrou de 
vez na mira de Bolsonaro 
após a alta crescente dos 
preços dos combustíveis e 
reajustes em série promo-
vidos pela petroleira.

Pressionado pelo au-
mento na gasolina e no 
diesel, o presidente no-
meou Sachsida como mi-
nistro de Minas e Energia, 
que colocou como condi-
ção para assumir o cargo 
iniciar o processo de pri-
vatização da estatal.

Assim que assumiu 
o comando da pasta, o 
ministro, em um de seus 
primeiros atos, deflagrou 
o processo de inclusão da 
petroleira no PPI.

Sem tempo hábil para 
realizar o processo de ven-
da, o gesto foi interpretado 
como uma tentativa de 
sinalizar ao mercado que 
as promessas de campa-
nha poderiam vir a ser 
cumpridas em um even-
tual segundo mandato 
de Bolsonaro, que tenta a 
reeleição.

A equipe de Lula, no 
entanto, enxerga erros 
na estratégia privatista 
de Bolsonaro neste setor. 
Para assessores do petista, 
o preço da energia dis-
parou, atingindo um dos 
patamares mais elevados 
da história, e o barril do 
petróleo chegou à marca 
de US$ 140, encarecendo 

toda a cadeia dos combus-
tíveis no país.

Na avaliação de asses-
sores do ex-presidente, foi 
um equívoco do governo 
aceitar acordos entre a Pe-
trobras e o Cade (Conselho 
Administrativo de Defesa 
Econômica), que impôs à 
petroleira a venda de re-
finarias e gasodutos para 
livrá-la de um julgamento 
e eventual punição pelo 
órgão de defesa da con-
corrência.

Para os conselheiros 
do Cade, a quebra do mo-
nopólio da Petrobras no 
refino e no gás seria a 
única forma de estimular 
a competição no setor.

As refinarias estão à 
venda, mas os resultados 
são frustrantes porque 
houve aumento de preço 
do combustível em áreas 
antes assistidas pela Pe-
trobras.

Na Bahia, por exemplo, 
o litro da gasolina produ-
zido na refinaria Matari-
pe (vendida para fundo 
Mubalada) chegou a ser 
vendido por R$ 11.

A venda da BR Dis-
tribuidora, outro alvo de 
críticas do PT, impediu, 
segundo a equipe de Lula, 
que a distribuição do com-
bustível chegasse a conten-
to em áreas mais afastadas, 
como o Acre.

Por esses motivos, a 
campanha de Lula prevê, 
por ora, romper os acordos 
assinados com o Cade e 
retomar as refinarias da 
Petrobras. Nesse cená-
rio, a petroleira voltaria a 
ser julgada pelo tribunal 
pelas supostas práticas 
anticompetitivas e, sendo 
condenada, teria de pagar 
multas.

Ainda segundo inte-
grantes da equipe do ex-
-presidente, a ideia é com-

prar participação em refi-
narias já vendidas, como a 
Mataripe (antiga Refinaria 
Landulpho Alves) para 
que seja possível interferir 
nessas companhias quan-
do houver crises.

Esse plano se estende à 
BR Distribuidora e a em-
presas de gás.

“Não é reestatizar, mas 
comprar ações dessas em-
presas de forma a con-
seguir assento nos con-
selhos”, disse o senador 
Jean Paul Prates (PT-RJ), 
que prepara o plano de 
governo do ex-presidente 
na área de óleo e gás.

“A União, por meio de 
suas estatais, fará uma 
oferta a essas empresas. Se 
os acionistas aceitarem, le-
vamos o negócio adiante.”

No caso da Eletrobras, 
Lula ainda não tem um 
plano fechado. A empresa 
foi privatizada e, de acor-
do com seu novo modelo 
de gestão, quem fizer uma 
proposta para adquirir 
o controle, terá de pagar 

mais de três vezes o valor 
de mercado de suas ações 
–uma trava para impedir 
a reestatização da com-
panhia.

Mesmo assim, a equi-
pe do petista avalia ser 
possível levar esse projeto 
adiante porque a barreira 
só se refere a propostas 
de aquisição do controle. 
Como o plano passa por 
comprar ações e promo-
ver uma fusão consensual 
entre as duas empresas, 
avaliam assessores, isso 
permitiria escapar das 
restrições legais.

“A nossa preocupação 
é: como planejar e coorde-
nar a política energética 
sem a Eletrobras e com 
uma Petrobras menor. No 
caso da Petrobras é preciso 
enfrentar uma situação em 
curso de encolhimento da 
empresa. É preciso, dentre 
outras coisas, reorientar a 
política de investimentos 
(e desinvestimentos)”, diz 
William Nozaki, coorde-
nador técnico do Instituto 

Campanha de Lula planeja tirar Petrobras de 
privatização e comprar ações da Eletrobras

HELOÍSA MENDONÇA      
Da Folhapress - São Paulo

Um dos marcos na luta 
pela redemocratização, a 
Carta aos Brasileiros de 1977 
inspira hoje um manifesto 
em defesa da democracia e 
do sistema eleitoral do país 
com uma adesão forte do 
empresariado brasileiro. Há 
45 anos, o texto, redigido 
pelo jurista Goffredo Silva 
Telles, que denunciava a ile-
gitimidade do então governo 
militar, foi assinado princi-
palmente por profissionais 
de direito, mas também re-
cebeu apoio de lideranças 
empresariais, guardando 
algumas semelhanças com o 
movimento atual.

Nesta quinta (11), a carta 
inspirada no movimento 
de 1977, que já conta com 
mais de 780 mil assinaturas, 
será lida na Faculdade de 
Direito da USP. Um segun-
do manifesto em defesa da 
democracia, endossado por 
entidades como Fiesp e  Fe-
braban, também será lido no 
local no mesmo dia.

Cientistas políticos ouvi-
dos pela Folha se dividem, 
no entanto, sobre o que mo-
tiva essas manifestações po-
líticas do empresário: o bolso 
ou os princípios?

“Naquela época houve 
um posicionamento signifi-
cativo do empresariado em 
favor da democracia, o que 
foi um elemento importante 
naquela conjuntura. Claro 
que não podemos genera-
lizar. Houve também uma 
parcela que continuou se 
mantendo mais simpática ao 
regime militar, mas a com-
paração é possível”, explica 
o cientista político André 
Singer.

O apoio de vários setores 
empresariais ao golpe de 
1964 começou a se deteriorar 
após o período do chamado 
milagre econômico (1968-
1973).

“Os militares consegui-
ram entregar uma posição 
econômica favorável durante 
um tempo, o que justificou 
tudo na cabeça de muita 
gente. Mas, com a crise do 
petróleo em 1973, o governo 
tentou uma política mais 
ativa de gastos para susten-
tar a economia e gerou um 
rombo nas contas públicas, 
alta da inflação e uma desor-
ganização no modelo criado 
pelo golpe”, afirma Vinícius 
Muller, doutor em História 
Econômica e professor do 
Insper.

Ele lembra que, no início 
dos anos 1960, uma grande 

Presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, afirma que a urna 
eletrônica não deveria estar em discussão

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende tirar a Petrobras do programa de privatizações

A6 - Cuiabá,  terça-feira, 10 de agosto de 2022

ELEIÇÕES 2022      

Empresários aderem a atos pró-democracia por princípio e bolso
parte do empresariado acei-
tou uma saída mais autori-
tária por acreditar que esse 
tipo de regime garantiria um 
ambiente mais seguro contra 
investidas socialistas que 
eram entendidas como muito 
ameaçadoras ao capitalismo.

Para Singer, um dos fa-
tores que impulsionou o 
empresariado a mudar de 
posição e começar a reagir 
contra o regime militar foi o 
início de um amplo progra-
ma de intervenção estatal no 
governo de Ernesto Geisel 
(1974-1979).

“Enquanto o mundo en-
trava em recessão, o general 
decidiu que o Brasil deveria 
continuar crescendo. O Esta-
do estava intervindo muito 
na economia para manter o 
ritmo de desenvolvimento 
do país. Havia ali um esta-
tismo, o que foi mal visto 
pelo empresariado, muito 
sensível ao avanço do Esta-
do”, explica.

Apesar das motivações 
econômicas, Singer defende 
que, no fim da década de 
1970, os empresários foram 
conduzidos principalmente 
por uma escolha política, a 
favor da democracia. O que 
se repete, segundo o cientista 
político, diante das ameaças 
golpistas do presidente Jair 

de Estudos Estratégicos 
de Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis, que 
participa da elaboração do 
plano de governo de Lula.

“No caso da Eletrobras 
a situação é mais com-
plexa, pois envolve uma 
situação consumada. E o 
modelo de desestatização 
impôs uma série de travas 
de governança e conten-
ciosos jurídicos que ecoam 
para além do Executivo. 
Qualquer proposta vai exi-
gir uma avaliação política 
e econômica posterior”, 
explica Nozaki.

Caso obtenha sucesso 
com esse projeto, Lula 
pretende ainda juntar a 
Aneel (Agência Nacional 
de Energia Elétrica) com 
a ANP (Agência Nacional 
do Petróleo), criando uma 
superagência de energia.

Para a equipe petista, 
o país precisa acelerar a 
transição energética e não 
faz mais sentido separar 
as duas coisas. Petrobras 
e Eletrobras são empresas 
de energia.

Bolsonaro (PL).
“A democracia brasileira 

vem num processo de es-
garçamento desde o impe-
achment da ex-presidente 
Dilma. Passou a ficar mais 
ameaçada a partir de 2018, 
com a vitória de um anti-
democrata e chegamos ao 
ponto do atual presidente 
afirmar que não vai aceitar 
os resultados das eleições se 
não ganhar. E ainda anun-
ciar isso ao mundo”, afirma 
Singer. Na opinião do cien-
tista político, os empresários 
compreenderam que há um 
perigo efetivo e decidiram 
tomar uma decisão a favor 
da democracia. “Não fizeram 
isso nem no impeachment 
nem nas últimas eleições”, 
pontua.

Muller concorda que a 
posição das lideranças em-
presariais é historicamente 
bastante flexível, porém, 
avalia que ela é pouco ide-
ológica.

“Na maioria das vezes, 
o empresariado faz um cál-
culo de curto e longo prazo 
em nome da manutenção 
do ambiente de negócio. E, 
hoje, o que ele percebeu é 
que o risco no curto prazo da 
permanência de Bolsonaro é 
maior que uma vitória do ex-
-presidente Lula. Bolsonaro 

é muito errático, dá sinais e 
discursos conflituosos, o que 
dificulta o planejamento dos 
empresários e de investimen-
tos “, diz.

Os arroubos contra o Es-
tado democrático e o questio-
namento do sistema eleitoral 
promovidos pelo presidente 
geram também bastante des-
confiança e queda na credi-
bilidade internacional. “Isso 
tudo tem um custo muito 
alto”, diz o doutor em histó-
ria econômica, que acredita 
que a grande maioria do se-
tor é a favor da democracia.

“Diferentemente da déca-
da de 1960 e 1970, quando o 
socialismo era uma questão 
para o setor, hoje há um papo 
de defesa contra o comu-
nismo, mas é minoritário e 
quase folclórico. Nenhum 
empresário acha, de fato, 
que o país vai virar comu-
nista caso um candidato de 
esquerda ganhe”, afirma.

Para Sérgio Praça, profes-
sor do Centro de Pesquisa e 
Documentação de História 
Contemporânea do Brasil 
da FGV, a adesão do empre-
sariado também pode ser 
atribuída às últimas medidas 
adotadas pelo presidente, 
como a PEC (proposta de 
emenda à Constituição) que 
dá passe livre para o go-

verno driblar travas fiscais 
e eleitorais que impedem a 
concessão de benefícios em 
ano de eleições.

“Ficou muito difícil achar 
que um novo mandato de 
Bolsonaro consiga reerguer 
a economia.”

Na visão do cientista po-
lítico Paulo Roberto Neves 
Costa, da Universidade Fe-
deral do Paraná, ao longo 
das últimas décadas há uma 
tendência forte do empre-
sariado de apenas reagir a 
momentos muito específicos 
de crise dos pilares da de-
mocracia.

O apoio atual a esse mo-
vimento pró-democracia é 
um exemplo disto, segundo 
Costa, já que as investidas 
antidemocráticas de Bolso-
naro acontecem há tempos, 
mas foram consideradas 
mais radicais no encontro 
com os embaixadores, na 
qual o presidente da Repú-
blica colocou em dúvida o 
sistema eleitoral do Brasil.

“Quando esses setores 
passarem a uma ação mais 
efetiva, se antecipando ou 
enfrentando problemas de 
médio e longo prazo, e não 
apenas agindo a momentos 
específicos, a democracia irá 
ganhar”, diz Costa.
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MADEIREIRA 2W LTDA, CNPJ: 29.368.128/0001-94, 
torna público que requereu junto a SEMA-MT a Licença 
Ambiental Simplificada – LAS, para a Serraria no municí-
pio de PONTES E LACERDA/MT. Não foi determinado o 
estudo e relatório de impacto ambiental EIA/RIMA.

USINAS ITAMARATI S.A, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 
15.009.178/0001-70, torna público que requereu junto a Secreta-
ria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, o pedido de Renovação 
da Licença de Operação para extração de cascalho nos domínios 
da Fazenda Bandeirantes, localizada na zona rural do município 
de Denise/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

GM LUBRIFICANTES LTDA CNPJ: 45.794.535/0001-10, torna público que 
requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso – 
SAMA, a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, para 
as atividades de Comércio varejista de lubrificantes; Serviços de manutenção 
e reparação mecânica e elétrica de veículos automotores; e Serviços de lava-
gem, lubrificação e polimento de veículos automotores, sito a Rua Alencar Bor-
tolanza, nº 250B, Lot. Industrial, Sorriso - MT, não determinado (EIA/RIMA). 

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A, CNPJ: 47.067.525/0222-68, torna 
público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/
MT Licença Prévia – LP e Licença de Instalação – LI, para atividade de Comercio 
Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo 
com Depósito no Local e Armazéns Gerais (emissão de warrants) situadoRua 
A, N°1011, Lote 4, Bairro: Parque Industrial Intermodal de Rondonópolis, CEP: 
78.750-899 - Rondonopolis-MT. Não foi determinado EIA e RIMA.

A.L DO NASCIMENTO & CIA LTDA (AGROPECUARIA DOIS IRMAOS), CNPJ 
46.457.662/0001-96, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO À DEPARTA-
MENTO DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL (DEL-
FAM), O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE REGULARIZAÇÃO (LAR), PARA 
ATIVIDADES RELACIONADAS A COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS 
EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS, LOCA-
LIZADA NA EST LINHA 5, S/N, FILADÉLFIA, EM JUÍNA – MT.

ADEMIR JEFERSON GIRARDI 04848317126 (AD LAVACAR), CNPJ 
38.346.307/0001-11, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO À DEPARTA-
MENTO DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL (DEL-
FAM), O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE REGULARIZAÇÃO (LAR), PARA 
ATIVIDADES RELACIONADAS A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E 
POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,, LOCALIZADA NA RUA NOVA 
XAVANTINA, S/N, MÓDULO 05, EM JUÍNA – MT.

RAURES MOREIRA BENTO 01826995102 (ESTETICAR), CNPJ 
43.604.699/0001-01, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO À DEPAR-
TAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL 
(DELFAM), O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE REGULARIZAÇÃO (LAR), PARA 
ATIVIDADES RELACIONADAS A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E 
POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, LOCALIZADA NA RUA SÃO MA-
TEUS DO SUL, 84 N, MÓDULO 05, EM JUÍNA – MT.

ÁGUA SANTA PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA, CNPJ: 26.290.913/0001-83, 
torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Industria e Comércio, Turismo e Regularização Fundiária – SEMATUR a Re-
novação da Licença de Operação para a Atividade de Armazéns Gerais para 
depósito de produtos não perigosos, situado na rodovia estadual MT-130, s/n, 
Distrito de Sete Placas, Paranatinga – MT, CEP: 78.870-000, Coordenadas 
Geográficas: Longitude 54°13’38,35”O e Latitude 14°08’59,92”S.

EDEMAR POTRICH, CPF 607.243.661-72, torna público 
que requereu junto a Superintendência de Infraestrutura, 
Mineração e Serviços (SUIMIS) da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente do Mato Grosso - Sema/MT, a Licença 
Prévia e de Instalação (LP e LI) para extração de cascalho 
e areia na zona rural do município de Feliz Natal/MT.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 5ª VARA CÍVEL 
DE CUIABÁ EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 
MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO  EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA PROCESSO N. 0002120-
32.2008.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 21.283,32 ESPÉCIE:  [INADIMPLEMENTO]->CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: NOME: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A. POLO PASSIVO: NOME: JOAO HERITO RODRIGUES FINALIDADE:   EFETUAR A CITAÇÃO DO 
POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que 
lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados 
na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 
Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado.
RESUMO DA INICIAL:Trata-se de Cumprimento de sentença ajuizado visando a recuperação do crédito 
judicialmente constituído no importe de R$ 90.684,17 (noventa mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e 
dezessete centavos) atualizados até 27/01/2016, nos parâmetros da sentença proferida nos autos da Ação 
de Cobrança que condenou o requerido Joao Herito Rodrigues ao pagamento do débito discutido, devendo 
ser aplicada a correção monetária, acrescido de juros de mora de 1% a.m (um por cento ao mês) a partir 
da data de vencimento de cada uma das faturas, e multa de 2%. É de se ressaltar que o débito constituído 
judicialmente é em decorrência da inadimplência do requerido pertinente as faturas de consumo de Energisa 
correspondentes aos meses 05/2005 a 10/2005 da unidade consumidora 4987659. 2 Diante do exposto, em 
atenção ao disposto no art.523 do CPC, requer-se a intimação do requerido para o pagamento voluntário 
da condenação, de maneira que na hipótese da ocorrência de transcurso do prazo in albis, pugna-se para 
a incidência do previsto aos parágrafos §1º e §3º do artigo em epígrafe. Atribuiu-se a causa, o valor de 
R$ 188.688,78 (cento e oitenta e oito mil, seiscentos e oitenta e oitenta reais e setenta e oito centavos).
DECISÃO:Considerando que há nos autos comprovação suficiente de que o executado se encontra em 
local incerto e não sabido, defiro o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL formulado no ID 55459873. Decorrido 
o prazo sem manifestação, nomeio a Defensoria do Estado de Mato Grosso como curadora especial da ré 
revel citada por edital (artigo 72, inciso II e parágrafo único, CPC). Intimem¬-se. Cumpra¬-se, expedindo 
o necessário. Cuiabá, data registrada no sistema. EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA Juíza de 
Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RUBIA 
GRACIELA DE MORAIS CAMPOS, digitei.CUIABÁ, 17 de maio de 2022.(Assinado Digitalmente)Gestor(a) Judiciário(a)
Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 09 e 10-08/22
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VÁRZEA GRANDE 3ª VARA CÍ-
VEL DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS EXPEDIDO POR DETER-
MINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO  LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES PROCESSO N. 1007009-
80.2018.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 410.203,97 ESPÉCIE:  [FORNECIMENTO DE ENERGIA 
ELÉTRICA]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: NOME: ENERGISA MATO GROSSO 
- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. POLO PASSIVO: Nome: ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA FINALI-
DADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA, brasileiro, portador 
do Doc. Ident. nº 15218651SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 000.230.761-86, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 
verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 
Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 
corpo deste mandado.RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de cobrança proposta por ENERGISA MATO 
GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em face de ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA. Neste senti-
do, a demandante, na qualidade de concessionária de serviços públicos atuante em Mato Grosso, fornece 
energia elétrica a demandada, em contrapartida desta pagar pelos serviços de acordo com os consumos 
registrados. Sucede que, lamentavelmente e apesar de receber os serviços com a qualidade esperada, o 
demandado deixou de cumprir seus compromissos com a demandante a partir do mês de novembro de 2016 
até junho de 2018, de modo que é devedora da quantia líquida e certa de R$ 410.203,97, conforme se pode 
observar do demonstrativo anexo referente a UC 385188. Esclarece-se, por ser relevante, que a demandante 
tentou de todas as formas amigáveis a composição da dívida, não tendo, contudo, logrado êxito em virtude 
do desinteresse da parte demandada. Desnecessárias maiores digressões, espera e acredita a demandante 
que a ação em apreço será julgada integralmente procedente, uma vez que evidente a inadimplência da parte 
demandada, que injustificadamente deixou de cumprir com suas obrigações, de modo que deverá responder 
por sua inércia. Dá-se a causa o valor de R$ 410.203,97.DECISÃO/DESPACHO:  Vistos, etc.Intimem-se. 
Cumpra-se.Cumpra-se expedindo o necessário.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUESJuiz de Direito  E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BHEATRYZ THAMI-
REZ RAMOS DA SILVA, digitei.VÁRZEA GRANDE, 12 de julho de 2022.(Assinado Digitalmente)Gestor(a) 
Judiciário(a)Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº. 001/2022
A Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP – 
Empresa de Economia Mista da Prefeitura Municipal de Cuiabá, 
torna público que fará realizar Licitação na Modalidade 
“PREGÃO ELETRÔNICO” nº. 001/2022, do tipo MENOR TAXA
ADMINISTRATIVA, que será regida, pela Lei 10.520/2002, pelo 
Decreto Federal nº. 10.024/2019 e subsidiariamente pela Lei 
8.666 de 21 de junho de 1993, para Contratação de Empresa na 
Prestação de Serviços de Implementação, Gerenciamento, 
Administração, Fiscalização, Supervisão, Emissão e 
Fornecimento de Cartões Magnéticos, com chip de segurança e 
senha numérica para validação das transações, do tipo Vale 
Alimentação, para atender às necessidades da SANECAP, em 
Cuiabá/MT, e em obediência aos termos e às condições 
estabelecidas no Edital e seus Anexos. DATA E HORÁRIO: dia 
18/08/2022 às 10h00min (Horário de Brasília), Local: Sessão 
Pública, por meio de internet, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 
sistema Portal de Compras do Governo Federal – 
www.compras.gov.br. O Edital completo poderá ser obtido 
a t r a v é s d o s i t e : w w w. s a n e c a p . c o m . b r n o m e n u 
Transparência/Licitação/Edital. Informações SANECAP: (65) 
3056-9403/9407.

ILAIDI WERNER – Pregoeira
VALÉRIA MOREIRA RODER

Diretora Presidente da SANECAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES- PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO Nº 078/2022. PR SRP Nº 040/2022

O Município de P. da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos int., que fará Licitação na mod. 
de PR PRESENCIAL SRP Nº 040/2022, tendo como OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS E UNIFORMES ESPORTIVOS PARAATENDER A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E 
LAZER DE PLANALTO DA SERRA – MT, QUE SERÁ 
A D Q U I R I D O C O M R E C U R S O S D E 
CONVÊNIOS/PROGRAMAS, ESTADUAIS E RECURSOS 
PRÓPRIOS, conforme condições e especificações constantes 
no Termo de Referência ANEXO I parte integrante do edital,  
com realização prevista para o dia 22/08/2022 ás 08:00 HORAS 
(horário de Mato Grosso). O Edital completo está a disp. dos int. 
gratuitamente, na Pref. Mun. de P. da Serra – MT e no Site: 
www.planaltodaserra.mt.gov.br. Comissão de pregão, Praça 
São Carlos, nº 755, Centro, P. da Serra/MT, Tel: 66 3328-6101.

CLÁUDIA MÁRCIA S. RODRIGUES - PREGOEIRA

AVISO DE LEILÃO CUIABA04.22 - VEÍCULOS E SUCATAS
A SEMOB - Secretaria de Mobilidade Urbana, sediada na Rua 13 de Junho, 1289 - Centro 
Sul, Cuiabá - MT, 78020-000, torna público, para conhecimento dos interessados que nos 
dias 24 e 31 de agosto de 2022, às 9h00min, realizará LEILÃO na forma on-line, dos veículos 
apreendidos ou removidos, a qualquer título e não reclamado por seu proprietário, 
classificados como conservados, sucatas aproveitáveis, sucatas aproveitáveis com motor 
inservível ou sucatas inservíveis, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do 
recolhimento conforme art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, cujo os proprietários já 
foram notificados, tendo como leiloeiro o Sr. FLARES AGUIAR DA SILVA, inscrito na Junta 
Comercial do Estado do Mato Grosso sob matrícula JUCEMAT nº 019/2010. Os veículos a 
serem levados a leilão poderão ser verificados no site www.focoleiloes.com.br e/ou visitados 
no pátio da Rodando Legal/SEMOB onde encontram-se acautelados, situado na Rua Beira 
Rio, S/N, Lote A01, Jardim Bela Marina, CEP 78000-000, nos dias 18, 19, 22 e 23 de agosto 
de 2022. O Edital de Leilão contendo as especificações e as condições de participação, bem 
como a relação dos lotes está disponível no site www.focoleiloes.com.br.
Cuiabá, 04 de agosto de 2022.

CPF Nº 427.988.171-53
PRESIDENTE DA ACEEL
CPF Nº 427.988.171-53

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO CUIABANA ESPORTE E LAZER – ACEEL.

O Presidente Sr. Silvio Cesar da Silva, CPF 427.988.171-53, no uso das 
atribuições conferidas pelo Estatuto Social da ASSOCIAÇÃO CUIABANA
ESPORTE E LAZER – ACEEL, convoca através do presente Edital em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará na Rua Quatro, nº 12, Bairro 
Morada do Ouro nesta cidade Cuiabá, Estado MT, CEP.78.053-489, no dia 07 de 
Setembro de 2022, em primeira convocação às 9 horas, com a presença de no 
mínimo 50% de Associados e em segunda convocação, meia hora depois, com no 
mínimo 25% ( art. 37 e 38 do Estatuto da ACEEL), a fim de deliberarem sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA: I  -  Regularização do mandato da atual diretoria da 
Associação; II - Aprovar a Alteração do Estatuto; III - Aprovar a Entrada e Saída 
de Associados; IV - Eleição e Posse; V - Alterar o Endereço e a Denominação da 
Associação. Cuiabá – MT,  08 de Agosto de 2022.

CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES
DOCUMENTALISTAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – CRDD/MT CNPJ: 06.093.590/0001-20

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital de convocação, O CONSELHO 
REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESTADO DE 
MATO GROSSO – CRDD-MT, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.093.590/0001-
20, com sede na Avenida Dom Bosco, nº 604, sala 02, bairro Dom Aquino, em 
Cuiabá, MT, CEP 78.015-360, através de seu Conselheiro Diretor-Presidente 
Sr. Valdemir Alcântara, no uso de suas atribuições, bem como na forma dos 
artigos 42, §3º do Estatuto Social (ES) do CRDD-MT, convoca a todos os 
Despachantes Documentalistas para a Assembleia Geral Extraordinária a 
ser realizada no dia 26 de agosto de 2022, às 13h30 em primeira convocação e 
sendo necessário às 14h00 em segunda convocação, no endereço: Av. André 
Maggi, 6 - Centro Político Administrativo, Cuiabá - MT, CEP: 78049-901, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Alteração do Estatuto Social; 2) 
Alteração do endereço do CRDD/MT; 3) Apresentação de atos normativos para 
deliberação e votação; Assim, o presente edital é publicado em jornal de grande 
circulação do Estado de Mato Grosso.
Cuiabá, MT, 11 de agosto de 2.022.

Valdemir Alcântara
Conselheiro Diretor-Presidente

ALSOL ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A, CNPJ nº 15.483.161/0001-50, torna 
público que requereu junto à SEMA – Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a 
LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO (LAC), da CHACARA SANTA
CATARINA, localizada no município de POCONÉ/MT, para a GERAÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA POR MEIO DE FONTE SOLAR PARA SISTEMAS 
HELITÉRMICOS E FOTOVOLTAICOS.

LEILÃO DE IMÓVEIS
Somente online.

17/08/2022
11h00

Veja essa e outras opções em 

www.leilaovip.com.br
Informações:

(11) 3093 5252
Vicente Paulo Albuquerque

GRANDE OPORTUNIDADE

LANCE MÍNIMO:
R$ 75.000,00

CUIABÁ/MT
APARTAMENTO COM 54m² (PRIV.)

LANCE MÍNIMO:
R$ 90.000,00

CUIABÁ/MT
CASA COM ÁREAS: 200m² (TERR.) 116m² (CONSTR.)

Ivan  Tadeu  Bezerra  CPF:  405.982.171-34,  Torna  Público  que
requereu à secretaria de Estado de Meio Ambiente-SEMA/MT, a
Licença de Instalação ( LI) para o Projeto de Licença de Instalação
para a Propriedade Rural denominada Fazenda Águas do Cerrado,
zona rural de Cuiabá MT. 09/08/22

A Prometálica Mineração EIRELI., localizada na ROD.MT-405, KM 30, 
n°405, Rio Branco/MT, Estado de Mato Grosso, devidamente cadastrado 
no CNPJ nº 03.564.155/0001-49, torna público que requereu à 
SEMA/MT, AMPLIAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO PROVISÓRIA
PARA MINERAÇÃO N° 323835/2021, PROCESSO SEMA 848703/2010 
para realização de PESQUISA MINERAL SEM O USO DE GUIA DE 
UTILIZAÇÃO em uma área de 15 hectares, NO ÂMBITO DOS 
PROCESSOS ANM 861.956/1980; 866.292/2004

EBC-EMPRESA Brasileira de Contruções LTDA, com CNPJ: 
05.483.882/0001-07, torna público que requereu à SEMA/MT, a 
renovação da Licença de Operação-LO para extração de granito e 
beneficiamento associado, processo ANM 866.633/2003 localizado na 
zona rural de Nova Santa Helena-MT                                            (09/08/2022)

GAMES Graças às suas habilidades no game, o ex-aluno de escola pública e morador de São Vicente, 
litoral de São Paulo, foi aprovado para integrar diversas equipes universitárias de eSports nos EUA

Fortnite faz jovem ganhar bolsa em 28 faculdades 
dos Estados Unidos por meio de um jogo multiplayer
Estadão Conteúdo

Matheus Montenegro, 
de 20 anos, teve uma mu-
dança repentina em sua 
vida no último mês. Em 
busca de uma faculdade 
no exterior, ele conquistou 
28 bolsas de estudo em 
universidades dos Estados 
Unidos por meio de um 
fator inusitado: o Fortnite, 
jogo multiplayer e febre 
entre os mais jovens.

Graças às suas habi-
lidades no game, o ex-
-aluno de escola pública e 
morador de São Vicente, 
litoral de São Paulo, foi 
aprovado para integrar 
diversas equipes universi-
tárias de eSports nos EUA. 
Com a chance de escolher 
o seu destino, optou pela 
Oklahoma Christian Uni-
versity, onde conquistou 
bolsa de 75% e irá cursar 
ciências da computação.

Os resultados de hoje 
são frutos que começaram 
a ser cultivados desde que 
Matheus ainda era peque-
no, com oito anos. Antes 
mesmo de qualquer pen-
samento sobre faculdades 
ou estudar no exterior, o 

jovem teve seu primeiro 
contato com os jogos e 
com a “cultura america-
na”, que foram paixões à 
primeira vista. “Comecei 
a jogar no Playstation 2 
do meu pai, depois passei 
para o computador, mas 
segui nesse universo des-
de então”.

O Fortnite entrou na 
sua vida enquanto estava 
no Ensino Médio. Lançado 
em 2017, o modo “Battle 
Royale” do jogo tem 100 
jogadores simultâneos 
que ficam confinados em 
uma ilha e precisam ir 
em busca de equipamen-
tos e armas. Apenas um 
jogador ou equipe saem 
vitoriosos.

Como uma forma de 
diversão e lazer, Matheus 
passou a jogar com frequ-
ência de duas a quatro ho-
ras por dia e, com o passar 
do tempo, se aprimoran-
do. Mesmo sem nunca ter 
participado ativamente do 
competitivo do Fortnite, 
por seu computador não 
ser o ideal para as parti-
das, o garoto se destacou 
entre os amigos pela ha-
bilidade. Ao planejar seu 

futuro, o Fortnite se tor-
nou uma chance de atingir 
seus objetivos.

“Em 2021, busquei mui-
tas oportunidades para 
estudar nos EUA, mas não 
fazia ideia de que, através 
dos eSports era possível 
conseguir uma vaga na 
universidade”, diz.

Matheus, assim como 
tantos outros jovens, ima-
ginava que os únicos es-
portes que garantiriam 
bolsa de estudos nos EUA 
eram basquete, futebol, 
atletismo e natação.

Por meio de outra his-
tória, Matheus descobriu 
que o Fortnite, seu hobby 
nas tardes de lazer com 
os amigos, poderia tornar 
seu sonho realidade. Gui-
lherme Mannarino, hoje 
com 18 anos, conquistou 
31 bolsas para estudar 
nos EUA para integrar a 
equipe de Fortnite. A con-
quista do jovem inspirou 
Matheus a seguir o mesmo 
caminho. Deu certo.

Com um objetivo bem 
definido desde o primeiro 
momento (Matheus não 
planejava fazer o ensino 
superior no Brasil), o jo-

vem contou com o apoio 
da família assim que per-
cebeu que seria possível. 
O processo para entrar nas 
universidades não foi fácil. 
Além de apresentar boas 
notas no Ensino Médio, ati-
vidades extracurriculares e 
uma série de documentos, 
como cartas de recomen-
dação de professores, tam-
bém teve de realizar testes 
de proficiência no inglês e 
enviar vídeos de Fortnite 
para as instituições de en-
sino a fim de comprovar 
sua habilidade.

Aprovado em 28 uni-
versidades, a escolhida, 
Oklahoma Christian Uni-
versity, conferiu a Matheus 
uma bolsa de 75% no valor 
do curso. “A cidade (de 
Oklahoma) é bem grande, 
o ensino (da ciência da 
computação) me agradou e 
o programa de eSports vem 
sendo muito desenvolvido 
na Universidade”, aponta 
os motivos que o fizeram 
optar pela instituição. O 
desenvolvimento de sua 
área de atuação nos EUA 
(ciência da computação) 
foi outro fator fundamen-
tal por sua escolha.

“Uma loucura”, resume 
Matheus sobre sua vida 
nos últimos dias. “Muitos 
me chamando, me pergun-
tando como consegui e me 
parabenizando nas redes. 
Quase não estou tendo 
tempo para jogar mais”, 
brincou o jovem

Entretanto, essa con-
quista ainda não garante 
a ida do jovem ao exte-
rior. Como a bolsa não é 
integral, restam 25% dos 
custos, que devem partir 
da família. Como as au-
las começarão em agosto, 
Matheus precisa arrecadar 
cerca R$ 84 mil. Para isso, 
iniciou em suas redes so-
ciais uma campanha de fi-
nanciamento coletivo para 
atingir seu objetivo. “Não 
tenho plano B”, afirmou 
Matheus. Caso não atinja 
a meta para estudar nos 
EUA, dificilmente iniciará 
o ensino superior no Bra-
sil. Até o momento, cerca 
de 25% do que precisa foi 
atingido.

Mesmo sem sua ida ga-
rantida, o jovem se mostra 
empolgado para essa nova 
fase de sua vida. “Ainda 
não caiu a ficha. Nunca saí 

de São Paulo, nem viajei 
de avião, mas não vejo 
a hora de tudo se tornar 
realidade”, diz. Matheus 
conta que já conversou 
com seu treinador da equi-
pe de Fortnite e diz que nos 
primeiros meses será um 
desafio conciliar os estudos 
com a rotina de treinos. “É 
preciso manter as notas 
altas, mas também focar 
nas competições”.

O jovem também pla-
neja inspirar adolescentes 
que, assim como ele, têm 
o sonho de estudar no 
exterior. “Quero iniciar 
projetos de mentoria, por-
que quando fui atrás (de 
Universidades nos EUA), 
havia poucas pessoas en-
sinando os passos para 
conquistar as bolsas por 
meio do Fortnite e dos ga-
mes”, conta.

Na onda das “live stre-
ams” na Twitch, Matheus 
também planeja entrar 
nesse universo. Para isso, 
tem algumas referências. 
“Seguir os passos do Clix, 
Tfue e Ninja (streamers de 
Fortnite) e do Alanzoka e 
Edukof (criadores de con-
teúdo brasileiros).”
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cessor em terras brasileiras. 
As edições 2020 e 2021 da 
Libertadores, a taça mais 
cobiçada da América do Sul, 
tiveram triunfo de outro 
português, Abel Ferreira, 
do Palmeiras, vivíssimo na 
luta pelo tri.

Esses resultados, aliados 
à percepção (verdadeira 
ou não) de que treinadores 
brasileiros outrora vitorio-
sos haviam se tornado ob-
soletos, levou vários times 
a buscar profissionais no 
exterior. O Campeonato 
Brasileiro deste ano come-
çou com forasteiros à beira 
do gramado em nove das 20 
equipes da Série A.

A estabilidade deles, 
porém, não foge à regra do 
Brasil, de frequentes trocas 

MARCOS GUEDES
Da Folhapress – São Paulo

O sucesso recente de 
treinadores estrangeiros 
no futebol do Brasil não 
convenceu boa parte da 
população a respeito da 
possibilidade de a seleção 
nacional ser dirigida por 
um profissional de fora. 
Essa hipótese é rejeitada por 
55% da população, segundo 
a mais recente pesquisa 
Datafolha.

O levantamento foi feito 
nos dias 27 e 28 de julho. 
Foram ouvidas 2.556 pes-
soas de 16 anos ou mais em 
183 municípios. A margem 
de erro é de dois pontos 
percentuais, para mais ou 
para menos, dentro do nível 
de confiança de 95%.

Houve considerável au-
mento na rejeição em rela-
ção à pesquisa anterior. A 
mesma pergunta foi feita 
no final de 2019 –em veri-
ficação também com mar-
gem de erro de dois pontos 
percentuais–, quando 46% 
se mostraram contrários 
ao comando estrangeiro no 
time verde-amarelo.

Na ocasião, 39% disse-
ram ser a favor. Esse nú-
mero agora caiu para 30%. 
Diante do questionamento 
de 2022, houve 8% que se 
declararam indiferentes 
sobre a nacionalidade do 
técnico do Brasil, e outros 
7% afirmaram não saber o 
que responder.

O primeiro levantamen-
to se deu nos dias 5 e 6 de 
dezembro de 2019, não 
muito tempo depois de o 
português Jorge Jesus ter 
conduzido o Flamengo ao 
título da Copa Libertado-
res. O convincente futebol 
rubro-negro quebrou recor-
des, como o de pontuação 
no Campeonato Brasileiro.

Meses mais tarde, Jesus 
partiu, deixando saudade 
nos flamenguistas e um su-

COPA DO MUNDO 2022  Possibilidade de time nacional ser dirigido 
por treinador de fora é rejeitada por 55%

Maioria é contra técnico estrangeiro 
na seleção brasileira, aponta Datafolha

no comando. Hoje, há cinco 
técnicos estrangeiros no 
campeonato: três portu-
gueses (Abel Ferreira, do 
Palmeiras, Luís Castro, do 
Botafogo, e Vítor Pereira, do 
Corinthians), um argentino 
(Juan Pablo Vojvoda, do 
Fortaleza) e um paraguaio 
(Gustavo Morínigo, do Co-
ritiba).

Todos esses, em maior ou 
menor grau, são prestigiados 
pelas diretorias dos clubes e 
queridos pelos torcedores. 
Mas o brasileiro ainda parece 
resistente à possibilidade de 
entregar as chaves da sele-
ção pentacampeã a um não 
brasileiro.

“O entendimento de a re-
jeição ter aumentado talvez 
passe menos pela seleção 

brasileira e mais pelo tra-
balho desempenhado por 
treinadores estrangeiros 
em clubes brasileiros de 
2019 para 2022”, diz Mar-
cel Diego Tonini, doutor 
em História Social pela 
USP (Universidade de São 
Paulo).

Ele lembrou, destacadas 
exceções à parte, que os 
profissionais do exterior 
têm sido demitidos com a 
mesma facilidade dos brasi-
leiros. Só no atual Nacional 
caíram, deixando imagem 
ruim, os argentinos Antonio 
Mohamed (Atlético Minei-
ro) e Fabián Bustos (San-
tos), o uruguaio Alexander 
Medina (Internacional) e 
o português Paulo Sousa 
(Flamengo).

“Eles  t iveram seus 
trabalhos contestados e, 
consequentemente, seus 
contratos rompidos. Isso, 
provavelmente, explica a 
maior rejeição à presença 
de um treinador estran-
geiro na seleção brasileira 
em 2022 do que em 2019”, 
afirma Tonini, referindo-se 
também às demissões dos 
últimos dois anos.

Tite, que comandou a 
equipe nacional na Copa do 
Mundo da Rússia, em 2018, 
e será seu comandante no 
Mundial do Qatar, em 2022, 
já avisou que não permane-
cerá em 2023. E o presidente 
da CBF (Confederação Bra-
sileira de Futebol), Ednal-
do Rodrigues, mostrou-se 
aberto a apostar em um es-

trangeiro –como ocorre na 
equipe feminina, dirigida 
pela sueca Pia Sundhage.

Se isso de fato ocorrer, 
haverá narizes torcidos de 
todos os tipos. Em qual-
quer recorte que se faça da 
pesquisa Datafolha, seja 
por sexo, faixa etária, es-
colaridade, renda familiar, 
região, cor, religião, grau de 
interesse na Copa ou can-
didato favorito na eleição 
presidencial, os contrários 
superam os favoráveis.

Há, porém, nuances. Os 
homens, por exemplo, de-
monstram abertura maior 
a um técnico de fora (36% 
a favor, 53% contra, com 
margem de erro de três 
pontos percentuais) do que 
as mulheres (24% a favor, 
57% contra, com a mesma 
margem de erro).

Já os mais velhos são 
os mais reticentes. Apenas 
21% são a favor entre os 
brasileiros com mais de 
60 anos, com 64% contra. 
Na faixa dos 25 aos 34, são 
36% a favor, 50% contra. 
Nos dois casos, a margem 
de erro é de quatro pontos.

“Que há um certo tabu 
em relação à seleção brasi-
leira masculina, há. Não nos 
esqueçamos que tivemos 
apenas duas singulares e 
especiais experiências com 
estrangeiros em seu coman-
do: Joreca [português], em 
1944, e Filpo Núñez [ar-
gentino], em 1965”, afirma 
Tonini, hoje membro do 
Centro de Referência do Fu-
tebol Brasileiro, do Museu 
do Futebol.

“É possível que a boa 
experiência com Pia Sun-
dhage na seleção brasileira 
feminina sirva de base para 
a CBF especular a presença 
de um estrangeiro no time 
masculino, bem como sentir 
a reação de torcedores, de 
jornalistas e dos próprios 
torcedores brasileiros”, 
conclui o pesquisador.

Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo e que atualmente está no Fenerbahçe da Turquia

LUCIANO TRINDADE
Da Folhapress – São Paulo

Gabriel Jesus já tinha feito 
fila na defesa do Crystal Pa-
lace, mas ficou sem ângulo 
para finalizar. Minutos de-
pois, porém, Saka cobrou es-
canteio da direita, Zinchenko 
escorou, e Gabriel Martinelli, 
na pequena área, desviou 
para o fundo da rede.

Aos 19 minutos do pri-
meiro, coube a um dos ata-
cantes brasileiros do Arsenal 
marcar o primeiro gol na 
rodada inaugural da Premier 
League — o time dele venceu 
por 2 a 0.

Na sexta-feira (5), a liga 
inglesa, a francesa e a alemã 
deram o pontapé inicial no 
calendário 2022/23. A tempo-
rada prevê uma parada antes 
da metade dos torneios, 
quando será disputada a 
Copa do Mundo.

Na Itália e na Espanha, as 
partidas de abertura serão no 
próximo fim de semana. Em 
média, cada uma das ligas 
terá 16 rodadas até 21 de 
novembro, quando começa 
o Mundial no Qatar. Além 
disso, a Uefa também dividiu 
a Champions League, com a 
primeira fase disputada até 2 

COPA DO MUNDO 2022  

Torneios europeus começam como pré-temporada para craques que vão à Copa
de novembro, e o mata-mata, 
só em 2023.

Com isso, a tendência é 
que a maioria dos craques 
que disputarão a Copa do 
Mundo tenha, no máximo, 
22 jogos oficiais acumulados 
até o início do torneio. Para 
especialistas em preparação 
física, isso deve fazer com 
que cheguem à competição 
no auge da forma física.

“Quando se está na me-
tade da temporada é que se 
atingem os melhores padrões 
físicos, tanto de força e po-
tência como de velocidade de 
um atleta”, diz à Folha Marco 
Aurélio Schiavo, preparador 
físico do Palmeiras.

O profissional afirma ain-
da que é nessa fase que os 
atletas alcançam o chamado 
“pico de performance”, no 
qual “o acumulo de jogos não 
é suficiente para gerar danos 
ou estresse físico”. “Então, os 
atletas podem se apresentar 
para o período da Copa na 
melhor fase da performan-
ce”, afirma Schiavo.

Como a maioria dos jo-
gadores que deverão ser 
convocados por Tite para o 
Mundial atua no futebol da 
Europa, o treinador também 
conta com esse ganho de 

rendimento.
“Em termos de condicio-

namento físico, é inquestio-
nável que será melhor [dis-
putar a Copa] em novembro 
[no meio da temporada], 
especialmente para os que 
jogam na Europa”, disse o 
técnico da seleção.

Historicamente, isso faz 
diferença. Zidane, por exem-
plo, chegou à Ásia em 2002 
com 50 jogos nas costas. 
Teve uma lesão muscular 
e pôde jogar somente uma 
vez no Mundial. Ele exibiu 
uma fração do futebol com 
o qual levara o Real Madrid 
ao título da Champions na-
quele ano.

Na mesma edição, Ronal-
do se apresentou à seleção 
depois de uma temporada 
em que fez só 17 partidas, 
sendo três completas. No 
Japão e na Coreia do Sul, fez 
oito gols e se eternizou com 
o título e a artilharia.

O risco de lesões, porém, 
não pode ser descartado. 
Psicólogos e preparadores 
físicos explicam que, caso 
o corpo esteja funcionan-
do em um grau excessivo 
de tensão provocado, por 
exemplo, pela ansiedade, os 
músculos estarão mais enri-

jecidos e mais suscetíveis a 
contusões.

Em um ano de Copa, 
o temor de se machucar e 
perder a oportunidade de 
ser convocado para defender 
seu país é um dos principais 
gatilhos para a ansiedade.

Para minimizar esse risco 
pensando não só no Mundial 
mas também na temporada 
dos clubes europeus, os 
principais times prepararam 
cronogramas especiais de 
preparação física.

Atual campeão da Cham-
pions League, o Real Madrid 
dividiu o seu calendário em 
três fases de preparação físi-
ca, por exemplo. O primeiro 
compreendeu o início da 
pré-temporada, na primeira 
semana de julho, e vai até 
o próximo dia 10, data em 
que a equipe disputa a Su-
percopa da Europa com o 
Eintracht Frankfurt.

A segunda fase vem com 
a Copa. De 21 de novembro 
a 4 de dezembro, os jogado-
res que não disputarem o 
torneio no Qatar passarão 
por novo período de treina-
mentos, em Madri.

“A pausa nos treinamen-
tos em novembro devido à 
Copa do Mundo será boa 

para mim, porque podere-
mos fazer outra pré-tempo-
rada e trabalhar um pouco 
mais os jogadores que fi-
cam para trás”, diz Antonio 
Pintus, preparador físico 
do time dirigido por Carlo 
Ancelotti.

De 4 de dezembro até 
o fim do ano, todos os que 
disputarem o Mundial por 
suas seleções retornarão para 
um período de descanso 
e ajustes. Na terceira fase, 
em janeiro de 2023, haverá 
condicionamento específico 
para os que voltarem do 
Qatar mais exaustos. “Será 
completamente diferente 
para os dois grupos”, afirma 
Pintus.

O trabalho dele foi deci-
sivo na temporada passada, 
como mostrou a força física 
do Real já na reta final da 
temporada, com triunfos no 
Campeonato Espanhol e na 
Champions.

Na Inglaterra, as equipes 
têm planos semelhantes e 
também estão prevendo 
fazer alguns amistosos com 
os atletas que não forem ao 
Qatar.

Nomes como Erling Ha-
aland, Riyad Mahrez, Andy 
Robertson, Dejan Kuluse-

vski e Jorginho estão entre 
os mais importantes atletas 
certos de que não estarão 
na Copa. Seus países não se 
classificaram.

“A Copa do Mundo será 
disputada em um momento 
ruim. Se você vai para a final 
ou para a disputa do terceiro 
lugar, já está bastante ocupa-
do. Todo o mundo sabe que 
o calendário não está certo”, 
reclamou o técnico do Liver-
pool, Jürgen Klopp.

De acordo com Marco 
Aurélio Schiavo, os clubes 
que tenham muitos jogado-
res convocados vão precisar 
fazer um trabalho individu-
alizado com os atletas para 
equalizar a preparação física 
de todos.

Além disso, ele acrescen-
ta, “o ideal é que o atleta [fora 
da Copa], a partir de deter-
minado momento das férias, 
comece a fazer uma ativida-
de voltada para treinamento 
de performance”, justamente 
para se apresentar no mesmo 
nível dos convocados.

Tanto na Copa do Mundo 
como no pós-Mundial, a pre-
paração física dos jogadores 
deverá ser a principal preo-
cupação na temporada euro-
peia que acabou de começar.
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CAROLINA MORAES E LUCAS BRÊDA
Brasília e São Paulo

Há pouco mais de dois 
anos, Anitta era chamada de 
ignorante por perguntar, em 
uma live no Instagram, se os 
ministérios faziam parte do 
Judiciário. De lá para cá, não só 
a cantora passou por um pro-
cesso de politização intenso, 
como se tornou influente nos 
debates sobre política e as elei-
ções, até recentemente declarar 
o voto no ex-presidente Lula, 
do Partido dos Trabalhadores.

O movimento da artista, 
uma das mais populares do 
Brasil e com fama que extrapo-
la as fronteiras do país, reflete 
um momento em que a política 
partidária está ficando cada 
vez mais presente no mundo 
do entretenimento, e figuras 
públicas têm declarado de 
maneira sistemática seus votos 
nessas eleições de 2022.

Esse é um movimento im-
portante para as campanhas 
políticas? Sim, mas não só. Fa-
tima Pissarra, CEO da Mynd, 
empresa que cuida da relação 
com marcas e publicidades 
de algumas das mais badala-
das celebridades do país, diz 
que, hoje, se posicionar sobre 
assuntos sociais é importante 
também para a relevância dos 
famosos.

“Acho que [se posicionar] 
é benéfico para todas as pes-
soas”, diz ela. “E isso passa 
por tudo —até mesmo falar 
em quem você vai votar, pelas 
suas razões.”

Pissarra afirma que, cada 
vez mais, “as marcas querem 
artistas que se posicionem”. 
“Que falem sobre feminismo, 
por exemplo, se for uma causa 
[da pessoa], sobre raça, sobre 
gênero —que se posicionem 
e endossem um tema. Isso, 
sim, aumenta a relevância, 
com toda a certeza. Não tem 
uma métrica que diga que a 
política [partidária] aumente 
a relevância, mas ser uma 
pessoa posicionada aumenta 
a relevância para as marcas.”

Principalmente nas redes 
sociais —mas também nos 
palcos—, os artistas também 
conseguem levar discussões 
antes restritas a determinados 
círculos intelectuais a um pú-
blico mais antenado no dia a 
dia das celebridades.

Não é à toa que Anitta, 
mesmo antes de se posicionar a 
favor do pré-candidato petista, 
foi citada, por causa de uma 
crítica à sua tatuagem íntima, 
pela dupla sertaneja Zé Neto 
e Cristiano, em um show em 
Mato Grosso. Na ocasião, eles 
disseram que não precisavam 
da Lei Rouanet, ecoando um 
discurso do presidente e tam-
bém candidato Jair Bolsonaro, 
do Partido Liberal, e de sua 
base de apoiadores.

O caso gerou um debate 
sobre o uso de dinheiro públi-
co por parte de prefeituras de 
cidades pequenas e destinado a 
shows de cantores com cachês 
entre os mais altos do país. Me-
ses antes, Pabllo Vittar causou 
frisson ao pegar uma toalha 
com o rosto de Lula no festi-
val Lollapalooza, assim como 
Ludmilla, ao fazer o gesto do 
L com os dedos durante apre-
sentação na Virada Cultural, 
em São Paulo.

FERREIRA
TAMIRES COLUNA SOCIAL

Todas as novidades da 
cidade, eventos, informações 
e dicas, Tamires Ferreira trás 
em sua coluna de hoje.
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De Anitta a Pabllo,como 
artistas se beneficiam ao 
declararem os seus votos

Para se ter dimensão do 
peso da área do entretenimento 
na corrida eleitoral deste ano, 
Fabio Malini, coordenador do 
Laboratório de Estudos sobre 
Imagem e Cibercultura, o La-
bic, da Universidade Federal 
do Espírito Santo, coletou uma 
série de postagens relacionadas 
aos nomes dos presidenciáveis. 
Cerca de 37% de todo esse 
conteúdo foi produzido por 
perfis ligados ao campo do 
entretenimento.

Isso vem acompanhado 
do crescimento das bolhas 
de ativistas e influenciadores 
que debatem pautas políticas 
como o feminismo e de novas 
práticas do entretenimento nas 
plataformas digitais, caso da 
ascensão de narradores de jo-
gos como o streamer Casimiro, 
nos últimos quatro anos.

No caso específico do posi-
cionamento político da Anitta, 
pesquisadores conseguiram 
dimensionar a quantidade de 
usuários que a artista mobiliza 
—e ela vai muito além da po-
lítica. A artista chama para o 
debate perfis de fofoca, influen-
ciadores e outros produtores 
culturais.

“A gente vê que há usuários 
de todos os cantos, de todas 
as correntes ideológicas. Até 
mesmo alguns atores que não 
necessariamente falaram sobre 
a Anitta foram tragados pelo 
debate, como é o caso do Ciro 
Gomes”, afirma o pesquisador 
Pedro Barciela, especialista em 
análise de redes.

Ele fez um levantamento 
de como o Twitter se compor-
tou depois da publicação da 
thread da cantora declarando 
voto no PT. O gráfico gerado 
por ele mostra o volume de 
postagens que continham o 
termo “Anitta” e em torno da 
arroba da cantora logo depois 
da declaração.

Há alguns indícios de que 
a artista fez sua postagem de 
caso bem pensado. Primeiro, 
basta ver a escolha de palavras 

do tuíte original, que anuncia 
o início de algo mais amplo. 
“Quem quiser minha ajuda 
para fazer ele bombar”, escre-
veu ela, “é só me pedir”.

Segundo, ela já mostrou 
poder de fogo na mobilização 
para convencer jovens a tirar o 
título de eleitor, uma campa-
nha que rendeu uma inscrição 
recorde depois do movimento. 
“Ela é a figura, sem dúvida 
alguma, que entra nesse debate 
com o maior potencial de se 
engajar com outros agrupa-
mentos que traz de sua carreira 
artística”, avalia Barciela.

E terceiro, a cantora fa-
lou com Lula algumas vezes 
antecipando que anunciaria 
seu apoio, conforme mostrou 
reportagem do jornal O Globo 
—e a campanha petista sabe 
que essa aproximação é im-
portante.

Brunna Rosa, que comanda 
a campanha digital do partido, 
conta que leva essa discussão 
do campo do entretenimento 
e da cultura para a articulação 
política, inclusive, chamando 
os influenciadores de líderes 
digitais. Há também uma ló-
gica de ocupação de territórios 
embutida nessa movimentação 
de alcançar esses perfis.

A articulação se dá também 
com nomes mais regionais e 
que têm alcance em espaços 
mais específicos, caso de chefs 
de gastronomia e blogueiros 
de moda que são famosos em 
cidades determinadas.

Isso se ancora na campanha 
como um todo do petista, que 
tem levantado a bandeira das 
artes como uma oposição ao 
governo atual, que extinguiu 
o Ministério da Cultura que 
Lula promete refazer. No caso 
de Bolsonaro, ele segue tendo 
apoio de uma ala importante 
de cantores sertanejos, gêne-
ro musical mais popular do 
Brasil.

A dupla sertaneja Mateus 
e Cristiano, por exemplo, fi-
cou encarregada de cantar 

o hino nacional e o jingle da 
campanha, “capitão do povo”, 
na convenção de Bolsonaro. 
Durante um show de Gusttavo 
Lima, o locutor do evento fez 
um discurso inflamado em que 
defendeu “Deus, a pátria e a 
família” —lema do integralis-
mo— e disse que “aqui nunca 
vai ser o comunismo”.

Ainda que não tenham 
declarado voto abertamente, 
Bruno e Marrone, por exemplo, 
foram nomeados embaixado-
res do turismo pelo presidente, 
e Latino já declarou voto no 
atual presidente, assim como 
Sérgio Reis. Outros influen-
ciadores, como a ex-vice-Miss 
Bumbum Andressa Urach, 
seguida por quase 3 milhões 
de pessoas só no Instagram, 
também apoiam o presidente 
nas redes sociais.

“Eu não vou me calar e 
aceitar meu país virar um 
comunismo! Os artistas na 
grande maioria têm medo de 
se posicionarem a favor do 
Bolsonaro, com medo de per-
der empregos e fãs!”, postou 
Urach no Instagram.

“Nessa lógica de influencia-
dores, redes, lideranças, a Anit-
ta é um gigante e fica muito 
evidente. Essa rede influencia 
justamente uma comunicação 
de muitos para muitos”, diz 
Gonçalves, que defende que 
hoje há uma democratização 
maior da comunicação nas 
redes sociais, em que vários 
atores têm peso na discussão.

É uma mudança radical 
para as eleições de 1989, por 
exemplo, em que Lula também 
mobilizou a classe artística, 
cristalizada na gravação com 
uma série de globais e grandes 
cantores do jingle conhecido 
como “Lula Lá”, que foi re-
gravada para a campanha de 
2022. A nova versão foi uma 
surpresa de Janja, mulher de 
Lula, que tem sido uma das 
grandes articuladoras da cam-
panha com a classe artística.

Apesar de chamar artistas 

para campanhas nas redes, 
como o caso da série de posta-
gens alertando que faltam 70 
dias para o primeiro turno das 
eleições, muitas das postagens 
se mantêm orgânicas. A pos-
tagem em que Anitta bancava 
de “anitter”, como chamam 
os fãs dela, para cima de Lula 
e cobrava a participação do 
candidato no TikTok, foi uma 
ideia só dela.

Mas a politização de Anitta 
é apenas a ponta do iceberg. 
Assim como ela, Ludmilla, por 
exemplo, não declarou voto 
—e foi criticada de “isentona” 
pelos fãs— na eleição de 2018, 
e agora aparece em vídeo da 
campanha do PT. “Foi ruim e 
foi bom termos esse governo, 
porque ele abriu os olhos de 
muita gente”, ela disse a este 
jornal em 2020. “Agora, eu 
estou aqui inteirada para, nas 
próximas eleições, falar sobre 
isso nas minhas redes sociais.”

Para Fatima Pissarra, a 
CEO da Mynd, este é um mo-
vimento que vem de alguns 
anos, mas que se intensificou 
muito recentemente. Ela cita 
Felipe Neto como um dos 
pioneiros em obter ainda mais 
popularidade a partir de po-
sicionamentos políticos. Hoje, 
diz a diretora, ser influente em 
um determinado assunto ou 
causa pode ser mais atraente 
para uma marca do que ter 
uma quantidade enorme de 
seguidores.

“Na formação do Insta-
gram, o foco era a foto. Então, 
quase não tinha como se po-
sicionar. Agora, com TikTok, 
Kwai e o vídeo, se abre mais 
espaço para você se posicio-
nar. Vem de um pouco antes 
da pandemia isso de marcas 
buscarem pessoas que se posi-
cionam”, ela diz. “Eu acredito 
que é um caminho sem volta. 
Cada vez menos vão contratar 
por número de seguidores e 
engajamento e mais por endos-
so sobre o tema, em como essa 
pessoa é reconhecida para falar 

de um assunto.”
Se o posicionamento em 

relação a temas políticos mais 
afastados da discussão parti-
dária é uma realidade para as 
celebridades, os debates sobre 
voto e eleições se apresentam 
como uma novidade.

Recentemente, a canto-
ra Luisa Sonza foi a público 
reclamar de marcas que não 
querem contratar determina-
dos artistas por terem apoiado 
ou criticado algum candidato.

Segundo Pissarra, o desa-
bafo de Sonza veio depois de 
uma conversa entre as duas. 
“Vira e mexe chega um pedido 
de marca para não ter pessoas 
que se posicionam politica-
mente”, ela diz. “Tem um caso 
que é um conhecido por todos, 
quando a Gleici [Damasceno] 
saiu do BBB e gritou ‘Lula li-
vre’. Durante muito tempo, a 
gente escutava ‘não queremos 
contratar porque ela falou 
‘Lula livre’. Depois de um tem-
po, isso foi mudando.”

A CEO da Mynd diz que 
esses pedidos geralmente vêm 
de emprsas nacionais. “Mar-
cas globais praticamente não 
pedem isso. Querem a pessoa 
e pronto. Acredito que outros 
países já estejam mais à frente 
nessa discussão. E aí, as mar-
cas locais, marcas ‘de dono’, 
essas são as que pedem para 
não ter pessoas posicionadas. 
Acho que no Brasil ainda existe 
muito esse cunho pessoal nas 
decisões.”

Mas Pissara crê que o as-
sunto está em pauta, algo que 
nunca havia acontecido antes. 
“Não existia essa discussão. 
Era nebulosa, uma nuvem. 
Ninguém tocava no assunto. 
Até por causa do caso da Gleici. 
Era uma coisa meio ‘ninguém 
diz porque vai me prejudicar’. 
A Luisa falar foi importante 
para trazer a discussão, assim 
como a Anitta. Em que afetou 
as marcas que a Anitta traba-
lha ela falar que vai votar no 
Lula?”

Contara Anitta
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IEDA MARCONDES
Da Folhapress – São Paulo

Filmado há cinco anos, 
mas com muitos efeitos espe-
ciais para serem adicionados 
na pós-produção, “Pluft, O 
Fantasminha” estava progra-
mado para estrear em julho 
de 2020, mas antes veio a 
pandemia. O primeiro longa 
infantil em 3D feito no Brasil 
não poderia ser lançado di-
reto no streaming, já que foi 
pensado para a tela grande 
do cinema —mas a espera 
de dois anos, finalmente, 
acabou.

Baseado no clássico da 
dramaturgia infantil, escrito 
por Maria Clara Machado 
em 1955, “Pluft, O Fantasmi-
nha” já havia sido adaptado 
há 60 anos pelo cineasta 
franco-brasileiro Romain 
Lesage. Estrelado por Dirce 
Migliaccio, foi o primeiro 
longa colorido revelado no 
Brasil e contava com as par-
ticipações ilustres de Tom 
Jobim e Vinicius de Moraes, 
além de atores como Nelson 
Dantas, Fábio Sabag e Kalma 
Murtinho.

Sem a aprovação de Ma-
ria Clara Machado, que não 
gostou das invenções de 
Lesage, e com uma reação 
negativa dos intelectuais 
da época, então adeptos da 
estética do cinema novo, o 
filme não foi um sucesso 
retumbante, já que também 
concorreu nos cinemas com 
“O Pagador de Promessas” 
e “As Diabólicas”, de Henri-

CINEMA - CRÍTICA

‘Pluft, O Fantasminha’ tem ex-BBB em papel bobo e 3D dispensável

-Georges Clouzot. Em todo 
caso, ainda inspirou um 
seriado produzido pela TV 
Educativa e pela Globo.

Desta vez, a obra tem a 
direção de Rosane Svartman, 
de “Tainá - A Origem” e “De-
senrola”, e roteiro adaptado 
por José Lavigne e Cacá 
Mourthé, que estiveram jun-
tos na montagem de “Pluft” 
dirigida por Maria Clara 
Machado em 1977. O elenco 
conta com Juliano Cazarré, 
o Alcides da novela “Panta-
nal”, Fabiula Nascimento, 
de “Estômago”, e Arthur 
Aguiar, polêmico vencedor 

seu programa valer a pena. 
Elas foram o programa e a 
noite terminou muito bem. 
Nem sempre, claro.

Já que a esta altura da 
vida posso me arrogar o 
direito de me classificar 
como um “velho lobo da 
imprensa”, como diria 
o pessoal do “Casseta & 
Planeta” —outra referência 
histórica obrigatória—, me 
permito aqui uma lem-
brança muito antiga.

Fui incumbido de en-
trevistar o Jô sobre um 
seu novo show, nos inícios 
da década de 1980. Mas a 

LUIZ CAVERSAN
Da Folhapress – São Paulo

Falar bem do Jô Soares, 
morto aos 84 anos nesta 
sexta-feira, é fácil. Era um 
gênio, e todo mundo sabe 
disso há décadas. Quero 
ver falar mal, atitude que é 
evitada sempre que morre 
uma celebridade, sobretu-
do as tão queridas como o 
Jô. Mas no passado eu já 
peguei bastante no pé do 
ator, humorista, escritor, 
músico e apresentador. 
Tipo jornalista pentelho.

Em mais de uma vez, e 
em mais de um texto críti-
co publicado nesta Folha, 
encasquetei com o fato de 
Jô Soares falar demais. Em 
certas ocasiões, o entre-
vistado que ele convidara 
para seu programa mal 
tinha tempo de contar o 
que estava fazendo ali. Jô 
perguntava, respondia, 
discordava e concluía. O 
que me deixava danado 
da vida.

Mas agora, refletindo 
de manhã cedinho sobre a 
sua morte, relendo o que 
escrevi dele ou sobre ele, 
entendi que a implicância 
se devia muito mais a um 
rigorismo técnico de mi-
nha parte —entrevistador 
pergunta, entrevistado 
responde— do que a uma 
discordância verdadeira ao 
Jô e seu programa.

Na verdade, foi justa-
mente o “matraquear” do 
Jô, como tive a petulância 
de escrever certa vez, que 
fazia muitas vezes o seu 
programa valer a pena.

Fosse por alguma fa-
lha da produção na hora 
de escolher o convidado, 
fosse por um momento 
infeliz ou um “branco” do 
entrevistado, o fato é que 

inúmeras vezes a entre-
vista não fluía, caía num 
poço de chatice e irrelevân-
cia, daquelas que fazem a 
gente mudar de canal ou 
ir dormir. Mas daí entrava 
em cena toda a geniali-
dade do Jô, capturando o 
assunto do entrevistado e 
explicando, ampliando a 
conversa, por vezes dando 
uma aula sobre o assunto 
em questão.

A cultura do Jô era uma 
coisa assustadora, e inú-
meras vezes ele mesmo, 
sua memória e seu conhe-
cimento da vida fizeram 

Jô Soares falava demais, e era isso 
que fazia seu programa valer a pena

agenda do artista não tinha 
espaço para um repórter 
iniciante, embora meu 
jornal, o Estadão, fosse o 
Estadão. Daí que a pro-
dução do espetáculo fez 
que fez, deu um jeito e me 
colocou na coxia do teatro 
da avenida Brigadeiro Luiz 
Antonio para, como desse, 
eu falasse com o Jô para 
minha reportagem.

E foi uma maravilha. 
Atrás das cortinas, eu fi-
cava a posto, e a cada vez 
que Jô saía de cena para 
trocar de roupa e encarar 
outro de seus fantásticos 

TELEVISÃO  Quando a entrevista não fluía, entrava em cena a genialidade 
do apresentador, capturando o assunto do entrevistado

defendi e me solidarizei 
com o artista por causa 
de uma agressão obtusa 
e ofensiva que recebera, 
um xingamento pichado 
no asfalto em frente ao 
seu prédio. Coisa pesa-
da, desejando sua morte, 
numa clara antecipação 
dos tempos tenebrosos que 
hoje vivemos. Jô tivera a 
ousadia de entrevistar a 
então presidente Dilma 
Rousseff, imaginem!

Obviamente, em con-
traponto ao ataque, ele 
recebeu todo tipo de apoio, 
mas não só. Outras ofensas 
pipocaram e até eu recebi 
uma série de xingamentos. 
O mais triste e ofensivo de-
les por parte de um então 
conhecido “marchand” (na 
verdade um atravessador 
do trabalho alheio), que, 
credo!, propôs meu lincha-
mento. À época ele tinha 
alguma importância, mas 
hoje está recolhido à sua 
silenciosa insignificância.

Assim como este sujeito 
que merece o esquecimen-
to, os beócios que nos afe-
tam cotidianamente com 
suas estultices jamais en-
tenderam, entenderão ou 
entenderiam o tamanho de 
Jô Soares, tampouco a sua 
importância para a história 
do humor em particular e 
da televisão brasileira em 
geral.

Detalhes sobre esta tra-
jetória estão fartamente 
documentados na monu-
mental biografia escrita 
em parceria com Matinas 
Suzuki Jr. —aliás, outro 
profissional cuja importân-
cia para a história recente 
da imprensa brasileira 
ainda está para ser devida-
mente dimensionada.

História linda, a deste 
José Eugênio, não?

do BBB 22 —que nem sequer 
foi lembrado na reportagem 
do Fantástico sobre o filme.

Interpretado por Nicolas 
Cruz, Pluft é um fantasmi-
nha que morre de medo de 
gente e que mora numa casa 
abandonada com a mãe, Fa-
biula Nascimento, no papel 
da Dona Fantasma, e o tio 
Gerúndio, “desencarnado” 
por José Lavigne.

Tudo muda quando a 
casa é invadida pelo pirata 
Perna de Pau, vivido por 
Juliano Cazarré, e a pequena 
Maribel —a novata Lola Belli 
como a menina raptada pelo 

temível larápio e o seu papa-
gaio Zé Bicudo.

Arthur Aguiar, Lucas 
Salles e Hugo Germano são, 
nesta ordem, Sebastião, João 
e Julião, três marinheiros 
atrapalhados —no geral, 
papéis bobos, é bom que se 
diga— que tentam resgatar 
Maribel das garras do Perna 
de Pau, mas sem grande su-
cesso. Para derrotarem o pi-
rata malvado de uma vez por 
todas, a menina e o fantasma 
vão ter de formar uma ami-
zade inusitada, aprendendo 
a superar os próprios medos 
e aceitando as diferenças um 

do outro.
Svartman não quis retra-

tar os fantasmas de maneira 
tradicional, acoplando uma 
imagem meio transparente 
dos personagens às cenas. 
Sua solução foi filmar as 
assombrações numa piscina, 
o que garante movimentos 
mais fluidos, mas também 
cria o problema das bolhi-
nhas de ar que nem sempre 
podem ser removidas na 
pós-produção. Também pe-
los olhos dos atores, é fácil 
distinguir o que foi ou não 
filmado debaixo d’água.

Fora o apelo comercial, 

não há muito que justifique 
o uso da tecnologia 3D, não 
há grandes mergulhos ou 
objetos sendo atirados contra 
o espectador. Com fotografia 
assinada por Dudu Miranda, 
a maioria dos planos são 
estáticos e não tiram muito 
proveito da profundidade de 
campo, apesar da direção de 
arte caprichada de Fabiana 
Egrejas, que preenche os 
cenários com detalhes inte-
ressantes.

É um filme infantil, é cla-
ro, mas incomoda a “gag” 
visual do pirata defecando 
no banheiro da taberna e, 
mais tarde, a longa piada 
envolvendo um espírito pei-
dorreiro. É esperado que o 
vilão seja mau e tenha falas 
problemáticas, mas é de 
causar estranheza quando 
a Dona Fantasma diz que o 
Pluft levaria uma “surra” de 
seu pai —termo que poderia 
ter sido trocado por “bronca” 
para se adequar ao século 21.

Apesar dos defeitos, a 
trilha sonora de Tim Rescala 
é agradável, com destaque 
para as músicas de Frejat e 
Simone Mazzer. Cazarré e 
Nascimento fazem a festa 
com seus papéis, e Lola Belli 
interpreta uma Maribel co-
rajosa e determinada. Com 
pouco menos de uma hora 
e 20 minutos de duração, 
sem contar os créditos finais, 
“Pluft” agora terá de en-
frentar inimigos muito mais 
poderosos do que os de 1962 
—”Thor: Amor e Trovão” e 
“Minions 2”.

personagens, ele falava 
alguma coisa comigo. Res-
pondia a perguntas sobre 
arte, política, a vida em 
geral. Ria, contava piada, 
cutucava outros artistas, 
seus fãs. Tudo pronta e ra-
pidamente, como se aquilo 
fizesse parte do show. Foi 
uma das reportagens mais 
legais que fiz , graças à 
generosidade deste artista 
inigualável.

Um episódio mais con-
temporâneo relativo ao Jô 
me causa muito orgulho. 
Trata-se de um texto pu-
blicado nesta Folha em que 

Coringa drama prota

Jô Soares era um gênio, e todo mundo sabe disso há décadas
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IEDA MARCONDES
Da Folhapress – São Paulo

Filmado há cinco anos, 
mas com muitos efeitos espe-
ciais para serem adicionados 
na pós-produção, “Pluft, O 
Fantasminha” estava progra-
mado para estrear em julho 
de 2020, mas antes veio a 
pandemia. O primeiro longa 
infantil em 3D feito no Brasil 
não poderia ser lançado di-
reto no streaming, já que foi 
pensado para a tela grande 
do cinema —mas a espera 
de dois anos, finalmente, 
acabou.

Baseado no clássico da 
dramaturgia infantil, escrito 
por Maria Clara Machado 
em 1955, “Pluft, O Fantasmi-
nha” já havia sido adaptado 
há 60 anos pelo cineasta 
franco-brasileiro Romain 
Lesage. Estrelado por Dirce 
Migliaccio, foi o primeiro 
longa colorido revelado no 
Brasil e contava com as par-
ticipações ilustres de Tom 
Jobim e Vinicius de Moraes, 
além de atores como Nelson 
Dantas, Fábio Sabag e Kalma 
Murtinho.

Sem a aprovação de Ma-
ria Clara Machado, que não 
gostou das invenções de 
Lesage, e com uma reação 
negativa dos intelectuais 
da época, então adeptos da 
estética do cinema novo, o 
filme não foi um sucesso 
retumbante, já que também 
concorreu nos cinemas com 
“O Pagador de Promessas” 
e “As Diabólicas”, de Henri-

CINEMA - CRÍTICA

‘Pluft, O Fantasminha’ tem ex-BBB em papel bobo e 3D dispensável

-Georges Clouzot. Em todo 
caso, ainda inspirou um 
seriado produzido pela TV 
Educativa e pela Globo.

Desta vez, a obra tem a 
direção de Rosane Svartman, 
de “Tainá - A Origem” e “De-
senrola”, e roteiro adaptado 
por José Lavigne e Cacá 
Mourthé, que estiveram jun-
tos na montagem de “Pluft” 
dirigida por Maria Clara 
Machado em 1977. O elenco 
conta com Juliano Cazarré, 
o Alcides da novela “Panta-
nal”, Fabiula Nascimento, 
de “Estômago”, e Arthur 
Aguiar, polêmico vencedor 

seu programa valer a pena. 
Elas foram o programa e a 
noite terminou muito bem. 
Nem sempre, claro.

Já que a esta altura da 
vida posso me arrogar o 
direito de me classificar 
como um “velho lobo da 
imprensa”, como diria 
o pessoal do “Casseta & 
Planeta” —outra referência 
histórica obrigatória—, me 
permito aqui uma lem-
brança muito antiga.

Fui incumbido de en-
trevistar o Jô sobre um 
seu novo show, nos inícios 
da década de 1980. Mas a 

LUIZ CAVERSAN
Da Folhapress – São Paulo

Falar bem do Jô Soares, 
morto aos 84 anos nesta 
sexta-feira, é fácil. Era um 
gênio, e todo mundo sabe 
disso há décadas. Quero 
ver falar mal, atitude que é 
evitada sempre que morre 
uma celebridade, sobretu-
do as tão queridas como o 
Jô. Mas no passado eu já 
peguei bastante no pé do 
ator, humorista, escritor, 
músico e apresentador. 
Tipo jornalista pentelho.

Em mais de uma vez, e 
em mais de um texto críti-
co publicado nesta Folha, 
encasquetei com o fato de 
Jô Soares falar demais. Em 
certas ocasiões, o entre-
vistado que ele convidara 
para seu programa mal 
tinha tempo de contar o 
que estava fazendo ali. Jô 
perguntava, respondia, 
discordava e concluía. O 
que me deixava danado 
da vida.

Mas agora, refletindo 
de manhã cedinho sobre a 
sua morte, relendo o que 
escrevi dele ou sobre ele, 
entendi que a implicância 
se devia muito mais a um 
rigorismo técnico de mi-
nha parte —entrevistador 
pergunta, entrevistado 
responde— do que a uma 
discordância verdadeira ao 
Jô e seu programa.

Na verdade, foi justa-
mente o “matraquear” do 
Jô, como tive a petulância 
de escrever certa vez, que 
fazia muitas vezes o seu 
programa valer a pena.

Fosse por alguma fa-
lha da produção na hora 
de escolher o convidado, 
fosse por um momento 
infeliz ou um “branco” do 
entrevistado, o fato é que 

inúmeras vezes a entre-
vista não fluía, caía num 
poço de chatice e irrelevân-
cia, daquelas que fazem a 
gente mudar de canal ou 
ir dormir. Mas daí entrava 
em cena toda a geniali-
dade do Jô, capturando o 
assunto do entrevistado e 
explicando, ampliando a 
conversa, por vezes dando 
uma aula sobre o assunto 
em questão.

A cultura do Jô era uma 
coisa assustadora, e inú-
meras vezes ele mesmo, 
sua memória e seu conhe-
cimento da vida fizeram 

Jô Soares falava demais, e era isso 
que fazia seu programa valer a pena

agenda do artista não tinha 
espaço para um repórter 
iniciante, embora meu 
jornal, o Estadão, fosse o 
Estadão. Daí que a pro-
dução do espetáculo fez 
que fez, deu um jeito e me 
colocou na coxia do teatro 
da avenida Brigadeiro Luiz 
Antonio para, como desse, 
eu falasse com o Jô para 
minha reportagem.

E foi uma maravilha. 
Atrás das cortinas, eu fi-
cava a posto, e a cada vez 
que Jô saía de cena para 
trocar de roupa e encarar 
outro de seus fantásticos 

TELEVISÃO  Quando a entrevista não fluía, entrava em cena a genialidade 
do apresentador, capturando o assunto do entrevistado

defendi e me solidarizei 
com o artista por causa 
de uma agressão obtusa 
e ofensiva que recebera, 
um xingamento pichado 
no asfalto em frente ao 
seu prédio. Coisa pesa-
da, desejando sua morte, 
numa clara antecipação 
dos tempos tenebrosos que 
hoje vivemos. Jô tivera a 
ousadia de entrevistar a 
então presidente Dilma 
Rousseff, imaginem!

Obviamente, em con-
traponto ao ataque, ele 
recebeu todo tipo de apoio, 
mas não só. Outras ofensas 
pipocaram e até eu recebi 
uma série de xingamentos. 
O mais triste e ofensivo de-
les por parte de um então 
conhecido “marchand” (na 
verdade um atravessador 
do trabalho alheio), que, 
credo!, propôs meu lincha-
mento. À época ele tinha 
alguma importância, mas 
hoje está recolhido à sua 
silenciosa insignificância.

Assim como este sujeito 
que merece o esquecimen-
to, os beócios que nos afe-
tam cotidianamente com 
suas estultices jamais en-
tenderam, entenderão ou 
entenderiam o tamanho de 
Jô Soares, tampouco a sua 
importância para a história 
do humor em particular e 
da televisão brasileira em 
geral.

Detalhes sobre esta tra-
jetória estão fartamente 
documentados na monu-
mental biografia escrita 
em parceria com Matinas 
Suzuki Jr. —aliás, outro 
profissional cuja importân-
cia para a história recente 
da imprensa brasileira 
ainda está para ser devida-
mente dimensionada.

História linda, a deste 
José Eugênio, não?

do BBB 22 —que nem sequer 
foi lembrado na reportagem 
do Fantástico sobre o filme.

Interpretado por Nicolas 
Cruz, Pluft é um fantasmi-
nha que morre de medo de 
gente e que mora numa casa 
abandonada com a mãe, Fa-
biula Nascimento, no papel 
da Dona Fantasma, e o tio 
Gerúndio, “desencarnado” 
por José Lavigne.

Tudo muda quando a 
casa é invadida pelo pirata 
Perna de Pau, vivido por 
Juliano Cazarré, e a pequena 
Maribel —a novata Lola Belli 
como a menina raptada pelo 

temível larápio e o seu papa-
gaio Zé Bicudo.

Arthur Aguiar, Lucas 
Salles e Hugo Germano são, 
nesta ordem, Sebastião, João 
e Julião, três marinheiros 
atrapalhados —no geral, 
papéis bobos, é bom que se 
diga— que tentam resgatar 
Maribel das garras do Perna 
de Pau, mas sem grande su-
cesso. Para derrotarem o pi-
rata malvado de uma vez por 
todas, a menina e o fantasma 
vão ter de formar uma ami-
zade inusitada, aprendendo 
a superar os próprios medos 
e aceitando as diferenças um 

do outro.
Svartman não quis retra-

tar os fantasmas de maneira 
tradicional, acoplando uma 
imagem meio transparente 
dos personagens às cenas. 
Sua solução foi filmar as 
assombrações numa piscina, 
o que garante movimentos 
mais fluidos, mas também 
cria o problema das bolhi-
nhas de ar que nem sempre 
podem ser removidas na 
pós-produção. Também pe-
los olhos dos atores, é fácil 
distinguir o que foi ou não 
filmado debaixo d’água.

Fora o apelo comercial, 

não há muito que justifique 
o uso da tecnologia 3D, não 
há grandes mergulhos ou 
objetos sendo atirados contra 
o espectador. Com fotografia 
assinada por Dudu Miranda, 
a maioria dos planos são 
estáticos e não tiram muito 
proveito da profundidade de 
campo, apesar da direção de 
arte caprichada de Fabiana 
Egrejas, que preenche os 
cenários com detalhes inte-
ressantes.

É um filme infantil, é cla-
ro, mas incomoda a “gag” 
visual do pirata defecando 
no banheiro da taberna e, 
mais tarde, a longa piada 
envolvendo um espírito pei-
dorreiro. É esperado que o 
vilão seja mau e tenha falas 
problemáticas, mas é de 
causar estranheza quando 
a Dona Fantasma diz que o 
Pluft levaria uma “surra” de 
seu pai —termo que poderia 
ter sido trocado por “bronca” 
para se adequar ao século 21.

Apesar dos defeitos, a 
trilha sonora de Tim Rescala 
é agradável, com destaque 
para as músicas de Frejat e 
Simone Mazzer. Cazarré e 
Nascimento fazem a festa 
com seus papéis, e Lola Belli 
interpreta uma Maribel co-
rajosa e determinada. Com 
pouco menos de uma hora 
e 20 minutos de duração, 
sem contar os créditos finais, 
“Pluft” agora terá de en-
frentar inimigos muito mais 
poderosos do que os de 1962 
—”Thor: Amor e Trovão” e 
“Minions 2”.

personagens, ele falava 
alguma coisa comigo. Res-
pondia a perguntas sobre 
arte, política, a vida em 
geral. Ria, contava piada, 
cutucava outros artistas, 
seus fãs. Tudo pronta e ra-
pidamente, como se aquilo 
fizesse parte do show. Foi 
uma das reportagens mais 
legais que fiz , graças à 
generosidade deste artista 
inigualável.

Um episódio mais con-
temporâneo relativo ao Jô 
me causa muito orgulho. 
Trata-se de um texto pu-
blicado nesta Folha em que 
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Jô Soares era um gênio, e todo mundo sabe disso há décadas



FORÇA FEMININA
Jovem negra matuta do interior nordestino, 
Nobelina é extremamente audaciosa. Ela busca 
estudo, liberdade e igualdade de gênero; uma 
verdadeira feminista em plena década de 1960. 
É esta protagonista inspiradora que dá nome 
e conduz o enredo do romance de estreia da 
escritora e poetisa paraibana Cibele Laurentino.

LITERATURA DE CORDEL
Herdeira de José Laurentino, um dos maiores 
poetas do nordeste brasileiro, Cibele fez da 
cultura local a maior inspiração para suas pro-
duções. Nascida no berço da literatura de cordel, 
foi a personagem do poema homônimo do pai 
“Eu, a cama e Nobelina” que ganhou vida pelas 
mãos da escritora.

BOTA ÁGUA NO FEIJÃO
Nos últimos detalhes para realizaram a 1ª Feijo-
ada de Chapa e Cruz os organizadores prometem 
reunirem um grupo expressivo da cuiabania. Os 
convidados irão curtir muito pagode, samba, 
sertanejo dos bons.

QUANDO E ONDE?
A Feijoada de Chapa e Cruz irá ferver no dia 3 
de abril (domingo) a partir das 12h, na AMAM 
– Associação Mato-grossense dos Magistrados.

OBJETIVO
O objetivo da festividade é trazer alegria, ani-
mação e bom astral para os convidados. Será 
um encontro com as pessoas amigas, famílias 
cuiabana, autoridades, patrocinadores, madri-
nhas e a imprensa escrita, falada e televisionada.

OS ORGANIZADORES
Um trio dos mais expoentes da mídia social 
estão comandando, a Feijoada de Chapa e Cruz. 
São eles: Messias Bruxo, o apresentador de TV, 
Sávio Pereira e o Decorador Marcos Correa. Eles 
garantem bons momentos de pura alegria, di-
versão e alto astral. Mais informações e vendas 
de convites: Casa de Festas ou pelos telefones 
(65) 99983-8231 - 99621-2669 ou 99977-1482.
Uma iniciativa três vezes mais criativa !!!
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Dr. Tiago Falcão Eubank, foi aniversariante da 
última terça-feira (29). Odontólogo, profissio-
nal excelente e competente! E agora, mesmo 
estando atrasado em cumprimentar você pela 
passagem do seu dia, quero desejar muitas fe-
licidades e que você seja muito feliz. Parabéns 
pelo seu aniversário, mesmo atrasado!

Casal queridos de nossa sociedade. O empresário e 
advogado Daniel Paulo Maia Teixeira e Gabriela Aqui-
no Teixeira, no enlace dos amigos Renata Asckar Sá e 
Ricardo Ferreira Sá

Cibele Laurentino nasceu em Campina Grande 
(PB), é formada em Gestão em Turismo, cursa 
Letras e é estudante de escrita criativa. O gosto 
pela leitura e escrita começou na infância, por 
influência do pai: é filha do saudoso Zé Lau-
rentino, poeta, cordelista e escritor. Além disto 
conviveu com poetas populares, cordelistas, 
cantadores de viola e emboladores de coco. 

O casal bacana da sociedade do município de Tapurah, Viviane 
Zeni e Jorge Martelli, em recente evento “Isso é Churrasco 
Sunset” com show da dupla sertaneja Fernando & Sorocaba, 
que foi realizado na Chácara Bom Futuro, em Cuiabá.

Casal bacana! O Administrador de Empresas, André 
Schilini e a médica pneumologista, Karime Nadaf Schi-
lini. Eles foram prestigiar os amigos recém-casados 
Renata Asckar Sá e Ricardo Ferreira Sá

A bela empresária de moda e influencer, Isabela Maciel Vendra-
me, no Quadrado em Trancoso/Bahia. Tudo indica que ela está 
cuidando dos detalhes do seu casamento. Aguardem!

Sempre bonita e ele-
gante a Dra. Advoga-
da, Claudia Aquino 
Oliveira marcou pre-
sença no casamento 
da médica Renati-
nha Asckar Sá e do 
agrônomo Ricardo 
Ferreira Sá, onde eles 
receberam os cum-
primentos no salão 
de festa Riserva, no 
Complexo Leila Ma-
louf. Seguido de fes-
ta, na maior alegria e 
elegância.

O cerimonialista Valtencir Leque de Oliveira profissional da 
equipe da empresária e Cerimonialista Izis Dorileo. Ele foi 

Três gerações de 
mulheres de nossa 
sociedade: A ma-
triarca Leny Gori, a 
neta Fabiane Cur-
vo Farias (à espera 
do primeiro filho 
Lorenzo Farias), e 
a avó Flávia Curvo 
no casamento de 
Renata Asckar Sá e 
Ricardo Ferreira Sá

CONVITE ESTRELADO
A empresária e a número 1 dos Estado de Mato Grosso, Virginia 
Mendes, encontra-se em São Paulo, cuidando da sua saúde. En-
fim, há duas semanas atrás ela foi surpreendida, com um Save 
The Date, da Tiffany &Co.  Virginia Mendes foi convidada para ser 
a anfitriã do mega-evento. Knot your typical city nesta quinta-
-feira, 20h Rooftop – JK Iguatemi. Ela agradeceu honrosamente 
pelo convite.

aniversariante da 
última terça-feira 
(29). Sabe o melhor 
de estar atrasado? 
É que pelo menos 
posso pedir para 
que tudo que foi 
desejado a ti seja 
definitivamente re-
alizado! Feliz Ani-
versário! 

Cuiabá, terça-feira, 26 de julho de 2022

COMO DESCREVER FEIJOADA?
A feijoada à brasileira é um prato que consiste num 
guisado de feijões-pretos com vários tipos de carne 
de porco e de boi. É servida com farofa, arroz bran-
co, couve refogada e laranja fatiada, entre outros 
acompanhamentos. Trata-se de um prato popular, 
típico da culinária brasileira. ADORO!

FEIJOADA DA PAZ
Pensando nisso este colunista social começa a articu-
lar o retorno da “FEIJOADA DA PAZ 2022”. Como 
assim? Já conto! Evento este beneficente em prol das 
crianças carentes, onde os convidados terão que le-
var dois brinquedos um masculino e outro feminino, 
para serem doados para uma Creche. Aguardem 
mais novidades!

UMA ÓTIMA NOTICIA
O Restaurante Buritizal do Parque Sesc Serra Azul, 
em Rosário Oeste (145 km de Cuiabá), terá novo 
horário de funcionamento durante a alta temporada 
de férias. De julho até a primeira semana de agosto, 
o restaurante abrirá as portas de quarta-feira a do-
mingo, das 11h30 às 14h30.

LUGAR ENCANTADOR
Situado em um cenário paradisíaco, o restaurante, 
que funciona normalmente de quinta a domingo, 
fica às margens de um lago, rodeado pela paisagem 
que originou seu nome: as árvores Buritis, um tipo 
de palmeira do cerrado.

ACESSO
A entrada para o restaurante pode ser adquirida no 
próprio parque ou também por meio das agências lo-
cais (confira a lista pelo link https://bit.ly/2BaQJyL). 
Os pacotes incluem, além do almoço, as atividades 
oferecidas no parque: flutuação na Cachoeira Serra 
Azul, tirolesa, arvorismo, caiaque, cicloturismo e 
4x4.

O PARQUE
A cachoeira da Serra Azul é um dos principais atra-
tivos da região, conhecida como Circuito das Águas, 
que engloba os municípios de Nobres, Rosário Oeste, 
Jangada, Chapada dos Guimarães, Diamantino, Nor-
telândia, Nova Brasilândia e São José do Rio Claro.

470 DEGRAUS
Para contemplar a queda de 50 metros, rodeada de 
paredões de arenito, que formam o lago cristalino, 
é preciso superar os 470 degraus, parte deles numa 
subida íngreme. Após a flutuação, a descida fica 
fácil pela tirolesa de 700 metros, em meio a mata, 
que chega a 60 km/h.

Valentina Duarte Esteves, foi a aniversariante da semana 
passada (21), esteve em Maceió com a mãe a artista plás-
tica Rita Duarte comemorando seu aniversário. Valentina 
sempre foi estudiosa, meiga e carinhosa, está preparando 
para o vestibular de Medicina. Parabéns, espero, do fundo 
do coração, que o dia do seu aniversário tenha sido muito 
especial, que você tenha recebido muitos abraços e tenha 
estado com as pessoas que você ama. Feliz aniversário!

A empresária Denise Gomes em uma noite especial do 
colunista social e apresentador de TV – Sávio Pereira, a 
festa foi realizada no Buffet Alphaville Premium. Sempre 
querida e amada pelas pessoas que a cercam. Aplausos...

O senhor Tarraf Neder completou seus 90 anos de vida, 
sua filha Jussara Yassim fez uma bela homenagem para 
ele nas redes sociais. Sempre foi um pai presente, super 
protetor, carinhoso (fala comigo e com meus irmãos em 
linguagem infantil (risos...), enérgico, “brabo”, justo e 
temente à Deus. Detalhe: Mesmo já tendo passado o seu 
aniversário, desejamos tudo de mais sublime para sua 
vida. Parabéns pelo seu dia!

A vida no núcleo urbano de Chapada dos Guimarães 
tem como principal centro de atração a Praça Dom 
Wunibaldo, e ali, sem dúvidas, a Igreja Nossa Senhora 
de Sant’ Ana reina absoluta. Hoje (26) é dia da padro-
eira da cidade. Algumas programações já começaram 
no último domingo com procissão de uma carreata 
pela Chapada dos Guimarães. Viva Nossa Senhora 
Sant’Ana. Viva Viva Viva...  

Katie Martin e Eduardo Nassif disseram “sim” no último 
sábado (23), na cobertura do Hotel Atlântico Sul Recreio 
– Espaço La Playa. No Recreio dos Bandeirantes – Rio de 
Janeiro. Com barulho com festa na maior alegria elegância. 
De Cuiabá seguiram aos convidados entre familiares do 
noivo e amigos. Felicidades!

Aqui os pais do noivo Inês Garden Nassif e Leonardo 
Nassif foram anfitriões no casamento do filho Eduardo 
Nassif com a americana Katie Martin

A Procuradora do Estado de Mato Grosso, Enil Moraes 
e Jos´r Maria de Moraes (Zeca), eles tiveram a honra de 
batizarem as irmãs: Maria Eduarda e Valentina. A missa 
foi celebrada pelo padre Marcos Daniel Pereira e o bati-
zado pelo padre Alessandro dos Santos Barros na igreja 
Capelania Militar Nossa Senhora do Carmo. (situado no 
Círculo Militar) em Cuiabá.

O médico Jorge Aquino, com suas belas filhas: Júlia e Va-
lentina, no Rio de Janeiro, onde foi festejar seu dia maior. 
Parabéns, Jorge que Deus continue abençoando você hoje 
e sempre! Feliz aniversário!

A advogada Lucia Aquino Amaral e Álvaro Amaral em 
Chapada dos Guimarães jantando no restaurante estilo, 
antes de embarcarem para o Rio de Janeiro. Ele foi o ani-
versariante desta segunda-feira (25).  Parabéns, Álvaro 
muitas felicidades! Este é seu dia especial e por isso deve 
festejar com alegria. Espero que receba muito carinho ho-
menagens e surpresas boas. Que hoje e sempre não falte 
a saúde, a paz e o amor. Feliz aniversário!

Cuiabá terça-feira, 09 de agosto de 2022

Zeca Moraes, comemorou seu dia com muita 
alegria e alto astral. Vem saber! Já Conto!

NIVER

É sempre tempo de celebrar a vida. E pensando nisso, a Procuradora do 
Estado de Mato Grosso, Enil Moraes preparou um jantar festivo para 
esposo Zeca Moraes. A reunião entre amigos familiares foi no mais 

novo restaurante, A Casa do Jarbas, localizado no bairro Jardim Paulista 

em Cuiabá. Foi uma noite agradável, alegre e alto astral. Zeca, espero que 
sua vida esteja eternamente com altos níveis de energia positiva, que o 
otimismo sempre prevaleça e nada de mal jamais aconteça. Feliz Aniver-
sário! Veja quem circulou por lá, pelas lentes do fotógrafo Júlio Rocha.

Momento 
mais esperado 
os “parabéns 
pra você” o 
sorriso do 
casal Enil e 
Zeca Moraes 
já diz tudo. 
A felicidade 
contagiante! 
Feliz 
aniversário 
Zeca!

Marly Moraes, Enil Moraes o aniversariante Zeca 
Moraes com seu filho José Augusto Moraes

Afilhado do Zeca: Advogado Gabriel Bernard Nu-
nes, Elenil P. Souza com sua irmã Enil Moraes

Compadres do festejado Zeca Moraes, o casal Jose-
mar Armigliatto e Denise Armigliatto

Empresário Donizete Nascimento e esposa Suely Borges 
Nascimento (irmão do empresário de gastronomia Jarbas)

A bela advogada Débora, Zeca Moraes e Dr. Hum-
berto Celestino (Médico Nuclear) Dr. Humberto 
Celestino (Médico Nuclear) e advogada Débora

Empresários: Maria Estela Peron e Roberto Peron

Sobrinho do Zeca, empresário Carlos Henrique 
Moraes e Maria Vipini

Casal bacana Dom Diego Aguilar e a advogada 
Adriana Brito

O juiz Almir Tadeu Arruda Guimarães e Juliana 
Caran Guimarães

Os anfitriões: Enil Moraes e Zeca Moraes com o ir-
reverente apresentador de TV, Messias Bruxo  

O engenheiro Valter Sampaio e esposa Fátima Sampaio

A bela Maryana Medeiros (Esteticista) com o Dr. 
Zenildo Sampaio (médico Inspetor do CRM e me-
dico do Trabalho da UNIC).

Zeca Moraes e Enil Moraes coma advogada Fa-
bíola Sampaio e o coronel Joelson Sampaio
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