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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

20
34

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, sábado, 15 de outubro de 2022Fundador: Alves de Oliveira    u    O jornal de Mato Grosso Ano LIV     u    No 16065            u     R$ 3,00 (capital)     R$ 3,50 (interior) 

DIÁRIO DE CUIABÁ

MT tem só 2,10% das crianças 
de 3 a 4 anos vacinadas

Mato Grosso -  Página A5

CONTRA COVID-19

No Estado, a estimativa é de 113.328 crianças de 3 a 4 anos, mas até o momento apenas 2.377 meninos e meninas receberam primeira 
dose contra a covid-19

Prefeitura embarga obra 
no Centro Histórico por 
suspeita de garimpagem
Mato Grosso -  Página A4

Em Mato Grosso, a vacinação de crianças contra a covid-19 mantém níveis 
baixos de imunização. Entre os grupos com os menores índices está o públi-
co infantil de 3 a 4 anos, que teve a coronavac aprovada pela Agência Nacio-

nal de Vigilância Sanitária (Anvisa) e liberada pelo Ministério da Saúde (MS) 
em julho passado. Mas, somente há uma semana, os municípios do Estado, 
como Cuiabá e Várzea Grande, iniciaram efetivamente a proteção contra a 
doença dessa faixa etária. De acordo com painel de distribuição de vacinas 

da Secretaria de Estado de Saúde (Ses-MT), no Estado a estimativa é de 
113.328 crianças de 3 a 4 anos. Até ontem pela manhã, o percentual com a 

primeira dose nesse grupo era de 2,10%, ou seja, apenas 2.377 meninos e 
meninas receberam a primeira aplicação do antígeno. Além disso, 370 
tomaram a segunda dose (0,33%). Já entre a população dos 5 a 11 anos, 
apenas 169.257 pequeninos receberam a primeira aplicação, o que corres-
ponde a 44,79% de um público total de 377.879 pequeninos. Ainda nessa 
mesma faixa etária, 98.447 (26,05%) tiveram a segunda dose aplicada. Na 
Capital, a vacinação contra a covid-19 de crianças de 3 a 4 anos começou no 
último dia 10 deste mês. Para começar a atender esse grupo, a cidade rece-
beu somente três mil doses de coronavac.
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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).

a fim de que haja um contrapeso 
na peleja eleitoral.
RENATA LAIS SANTOS, Cuiabá/MT

PTB entra no jogo 
e quer conselheiro 
do TCE na disputa 
pelo Governo

Conselheiro Antonio Joaquim, 
fica onde esta pois se entrar vai 
perder é perca de tempo.
ANTONIO REIS, Cuiabá/MT
antoniomlreis@terra.com.br

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

Presente para os consumido-
res, É claro que a Arsec tomou 
essa resolução baseado em es-
tudos técnicos seriíssmos, caso 
contrário a tal agência reguladora 
não permitiria um aumento des-
sa magnitude. Principlamente 
levando em conta que estamos 

Muitas vezes já me encontrei 
em meios a tempestade e essa 
gotinha da palavra me acalmou 
por que eu creio que Deus esta 
nesse negócio mostrando um ou-
tro rumo para a situação naquele 
momento.sou muito grata.
DILMA GOMES DA SILVA MARQUES
dilmagomesjesus1@gmail.com

Diretor-geral da 
PF troca comando 
de setor que 
investiga Bolsonaro

Falta impessoalidade por parte 
de alguns que assumem cargo 
público.
MAXWELL TEIXEIRA

Esquerda mira 
Governo para 
montar palanque 
de Lula em MT

É importante Mato Grosso ter 
um candidato representante da 
esquerda para o governo estadual, 

Entenda como Anitta 
chegou ao topo do 
Spotify ao investir 
em sua carreira 
no exterior

Que carreira é essa que nin-
guém consegue ver. Vai Malandra 
e Envolver, só denigre a imagem 
da mulher. Valores, nenhum... 
WANDER ALMEIDA
wandercyalmeida@gmail.com

Bancada vê aval à 
pré-candidatura de 
Emanuel como “ato isolado”

O Emanuel não é candidato a 
nada. Não tema a mínima chance 
de ser eleito. Com sorte ele vai 
terminar o mandato como prefeito 
de Cuiabá
PAULO LEITE ROCHA, Cuiabá/MT

Agente de Saúde 
pratica amor e 
fé em resposta 
a xingamentos

Governador de MT 
defende liberação 
de garimpo em 
terra indígena

Nas áreas indígenas ainda 
encontramos ecossistemas con-
sideravelmente preservados, no 
entanto, se houver a penetração 
da atividade garimpeira nesses 
territórios o equilíbrio ecológico 
estará seriamente comprome-
tido.
MAXWELL TEIXEIRA, Cuiabá/MT

Servidor público 
busca na música 
desabafo e alívio 
espiritual

Parabéns pela reportagem. 
Aser conseguiu expressar muito 
bem o que sente pela música.
FÁTIMA BISSOLI, Cuiabá/MT
faabissoli@gmail.com

enfrentando uma pandemia e no 
caso de servidores públicos do 
executivo de MT um governador 
chamado Mm responsável pelo 
maior achatamento de salário da 
categoria que se viu na história 
deste Estado. Entre 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 acusava 12%.. 
Mas agora é só pagar. É para seu 
próprio bem senhor...
IRZAIR CIRO CORREA, Cuiabá/MT

irzair@bol.com.br

***

Absurdo esse aumento por-
que o salário não reajustou 
nesse percentual e no meu caso 
o reajuste foi de 7 por cento no 
salário e o reajuste na água de 
11,46, diferença de 4 por cento.
ANTÔNIO TENUTA, Cuiabá/MT
Astenuta@bol.com.br

Carta do Leitor

de eliminar o desmatamento ilegal 
no Cerrado. Isso prejudicaria a ex-
portação brasileira da soja, que se 
tornaria alvo de boicote por incluir 
a produção de áreas devastadas 
ilegalmente.

A proposta foi uma resposta ao 
pedido do governo americano por 
iniciativas para reduzir o aqueci-
mento global, feito na COP 26, a 
conferência das Nações Unidas so-
bre o meio ambiente em novembro 
passado. A retaliação ao Brasil pela 
destruição do Cerrado estará na 
pauta da COP 27, prevista para o 
final do ano no Egito. Nada impede 
que as grandes operadoras do Fórum 
de Commodities deixem de comprar 

soja de áreas de desmatamento do 
Cerrado a partir de janeiro de 2026, 
independentemente do que seja de-
cidido no Egito.

Segundo maior produtor e expor-
tador mundial de soja, superado ape-
nas pelos Estados Unidos, o Brasil 
deverá exportar neste ano 75 milhões 
de toneladas do grão, pouco menos 
que no ano passado, devido à quebra 
de safra. Como os efeitos da invasão 
da Ucrânia pela Rússia elevaram o 
preço da soja em quase 30%, estima-
-se que, apesar da queda, ela renderá 
US$ 43,6 bilhões à balança comercial, 
voltando a ser o maior item na pauta 
de exportações brasileiras.

Metade dessas exportações sai 

do Cerrado, região na mira dos 
ambientalistas. Distribuído por dez 
estados, o bioma já perdeu quase 
metade da vegetação nativa. Será 
devastado completamente se não 
houver ações na área pública que 
impeçam a destruição e as reações 
do mercado decorrentes de pressões 
da opinião pública mundial.

A Tropical Forest Alliance há 
tempos acompanha a degradação. 
Na COP 21, em 2015, obteve uma 
declaração do então governador 
de Mato Grosso, Pedro Taques, 
comprometendo-se a acabar com 
o desmatamento ilegal até 2020. O 
tempo passou, o advogado Pedro 
Taques, hoje filiado ao Solidarieda-

de, foi sucedido por Mauro Men-
des (União Brasil), e Mato Grosso 
devastou 803 dos 8.531 quilôme-
tros quadrados de vegetação que 
o Cerrado perdeu entre agosto de 
2020 e julho de 2021 (equivalente 
a seis vezes a superfície da cidade 
de São Paulo).

Diante disso, o Itamaraty terá 
trabalho no próximo governo 
para defender a posição brasileira 
contra os boicotes que poderão 
ocorrer por causa do descaso 
com o meio ambiente. A mata é 
acompanhada por satélites a todo 
instante. Não há como esconder.

*Marianna Peres é jornalista em Cuiabá

O presidente eleito terá de 
enfrentar ameaças à posição 
confortável do país no mercado 
mundial de grãos. Antes mesmo 
de assumir em 2019, o presidente 
Jair Bolsonaro foi alertado por 
emissários de grandes exportado-
res agrícolas sobre o risco de reta-
liações no comércio internacional 
se a preservação ambiental não 
fosse levada a sério. Como não 
foi, represálias começam a surgir.

A última veio da associação 
global Tropical Forest Alliance na 
forma de uma sugestão, depois 
aceita pelo Fórum de Commo-
dities Agrícolas. Ela antecipa de 
2028 para 2025 a meta brasileira 

Devastação no Cerrado ameaça soja
Marianna Peres

Potencial desperdiçado
Um trabalho do Banco Mun-

dial, divulgado semana passada, 
traz novas projeções alarmantes 
sobre o impacto da pandemia no 
potencial de desenvolvimento do 
país. O relatório Capital Humano 
Brasileiro – Investindo nas Pessoas 
mostra que, especialmente devido 
a prejuízos no aprendizado, uma 
criança nascida em 2021 perderá, 
em média, 46% da sua capacidade 
de acúmulo de habilidades até chegar 
aos 18 anos. Essas limitações tendem 
a comprometer a produtividade des-
ses indivíduos na vida profissional, 
refletindo-se na renda que terão no 
futuro. São condições desfavoráveis 
que, lamentavelmente, se convertem 
em um freio nas possibilidades de 
crescimento sustentado da economia 

nacional.
A crise sanitária, aponta o Banco 

Mundial, piorou uma situação que já 
era grave. Para uma criança brasilei-
ra que veio ao mundo em 2019, as 
perdas no potencial de aquisição de 
aptidões eram de 40%. Pelos cálcu-
los da época, dado o nível lento de 
progresso do país nos anos anterio-
res, estimava-se que o Brasil somente 
alcançaria o nível dos países desen-
volvidos em seis décadas. Agora, 
indica o trabalho, serão necessários 
pelo menos mais 10 anos apenas 
para voltar aos patamares de 2019, 
um retardamento que se configura 
em uma verdadeira tragédia geracio-
nal capaz de atrasar ainda mais o país 
na corrida para recuperar o terreno 
perdido em termos de qualidade 

de vida e desenvolvimento. É um 
cenário preocupante.

O desperdício dos talentos dos 
pequenos brasileiros não é atribuído 
apenas às fragilidades da educação, 
agravadas no período de escolas fe-
chadas, mas também pela oferta de 
serviços públicos de saúde aquém 
do desejável. Assim, aponta o Banco 
Mundial, torna-se imperativo acele-
rar a recuperação do aprendizado, 
especialmente nas escolas públicas, 
que atendem os estudantes mais 
prejudicados. É preciso combater a 
evasão, reforçar os conteúdos bási-
cos e avançar em infraestrutura para 
oferecer internet e equipamentos 
adequados para que esses alunos 
também possam adquirir compe-
tências digitais, especialmente nos 

locais dedicados a receber os estu-
dantes mais carentes. 
O Sistema Único de 
Saúde (SUS), por seu 
turno, teria o papel de 
proteger essas crian-
ças e adolescentes das 
sequelas físicas e emo-
cionais da pandemia. 
A instituição aconselha 
ainda o fortalecimento 
de programas de trans-
ferência de renda.

Mas sabe-se que 
a forma mais eficaz de recuperar 
capacidades é dar atenção especial 
à educação pública. Tanto ensino 
quanto saúde de qualidade exigem 
financiamento adequado, junto a 
uma gestão bem-feita e estratégias 

robustas. Neste sentido, merece 
reflexão o fato de o 
país estar fazendo 
um grande esforço 
para desonerar com-
bustíveis fósseis, com 
objetivos de curtíssi-
mo prazo, retirando 
receitas de Estados e 
municípios que ofe-
recem esses serviços 
na ponta. Corre-se o 
risco de tornar ainda 
mais penosa e longa 

a caminhada para devolver a espe-
rança a milhões de crianças e asse-
gurar ao país melhores condições 
de reencontrar a trilha da redução 
da desigualdade e da retomada do 
progresso econômico.

Sabe-se que a 
forma mais eficaz 

de recuperar 
capacidades é dar 
atenção especial à 
educação pública
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Para onde vamos? 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.

* GAUDÊNCIO TORQUATO

Para frente, para trás ou 
para os lados? De pronto, 
explico o óbvio: caminhar 
para a frente é avançar na 
trilha, para trás é voltar, 
retroceder, e andar de lado 
significa permanecer na 
mesma posição, movendo 
os passos sem sair da linha 
horizontal. Essas são as 
direções que se apresentam 
como alternativas ao país 
nesse momento da mais 
simbólica disputa eleitoral 
da contemporaneidade.

Lula e Bolsonaro podem 
conduzir o país por qual-
quer uma dessas trilhas, 
afastando-se da dualidade 
entre o Bem e o Mal, er-
guendo a bandeira do pro-
gresso e da harmonia social 
ou seria isso um sonho? 
Terão envergadura para 
assumir compromissos 
com a ordem democrática 
e, mais que isso, a férrea 
determinação de inserir o 
Brasil na rota do futuro, 
meta que vai além do rol de 
promessas mirabolantes de 
campanha?

O governante que o Bra-
sil precisa deve assumir, 
de maneira clara, a defesa 
dos preceitos constitucio-
nais, a partir dos direitos 
individuais e coletivos, a 
liberdade de expressão e 
a instauração de políticas 
voltadas para a pluralida-
de, a diversidade e a causa 
ambiental. E preservar o 
que de bom já foi feito em 
administrações passadas.

Temos um perfil para 
vestir esse figurino? Vamos 
lá.  Lula e Bolsonaro, ao lon-
go de suas trajetórias, cons-
truíram uma identidade 
que gera intensa polêmica. 
Um e outro são adornados 
com as vestes do Arcanjo e 
do Demônio, alternando-se 
o traje de acordo com a ori-
gem dos trombeteiros. Ou 
seja, tanto um como outro 
trocam de posição.

A banda de Luiz Inácio 

o considera autêntico de-
fensor da democracia, por 
sua jornada de lutas contra 
a ditadura e por sua iden-
tificação com as demandas 
das massas 
c a r e n t e s . 
Hoje, ain-
da é visto 
como ex-
tensão do 
socialismo 
clássico.

Já Bol-
sonaro la-
pidou seu 
perfil nos 
fornos dos 
a n o s  d e 
c h u m b o , 
s e r v i n d o 
ao Exérci-
to, chegando ao posto de 
capitão. Na política, tor-
nou-se um ícone da direita 
conservadora, expressando 
apoio à tortura e aos tor-
turadores. O fiel soldado 
extremista acabou sentado 
na cadeira presidencial, na 
esteira de escândalos que 
assolaram o terreiro petista.

O passado, desse modo, 
emerge como gigantesca 
sombra que acolhe ambos. 
Dessa textura, extrai-se 
a questão: não é possível 
passar uma borracha no 
passado. As pessoas mu-
dam, mas certos valores 
continuam a balizar sua 
índole.

Tem sentido votar e/
ou rejeitar um candidato 
por feitos ou desfeitos de 
ontem? Sim. Mas o passa-
do não pode ser apenas a 
chave da porta do poder. 
Urge saber o que pensam, 
hoje, os contendores, sob 
a crença de que alguns 
fenômenos do passado se 
tornaram obsoletos.

Seria conveniente que, 
no momento em que duas 
visões bem diferentes tra-
vam feroz luta pela con-
quista do comando do 
país, os candidatos fossem 
avaliados por sua índole, 
seus compromissos, suas 

crenças, seus programas e, 
sobretudo, por sua iden-
tificação com o ideário da 
democracia e do Estado de 
Direito. Quais são as carên-

c ias ,  po-
tenciais e 
demandas 
das classes 
s o c i a i s ? 
Quem tem 
as melho-
res ideias 
para pro-
porcionar 
o bem-es-
tar social?

É claro 
que as ban-
das raivo-
sas e ensan-
d e c i d a s , 

que atuam como tuba de 
ressonância dos candidatos, 
não têm interesse em resga-
tar o grande discurso, em 
superpor o substantivo so-
bre o adjetivo rancoroso. O 
ódio, a revanche, a falsidade 
são armas da campanha, 
usadas como anzol para 
fisgar eleitores incautos.

Precisamos tirar da 
agenda os velhos cacoetes, 
o “nós e eles” e o “eles e 
nós”. Lula precisa ouvir o 
sussurro das ruas e enten-
der que já não basta cons-
truir muros na sociedade 
ou igrejinhas para o PT. Se 
quer consolidar uma frente 
ampla em defesa da demo-
cracia, deve acenar com a 
bandeira da união, da paz 
social e do progresso. Mui-
to cuidado com o furo do 
teto de gastos e o controle 
da imprensa, coisas que 
integram a cartilha lulista.  

Bolsonaro não pode 
avocar as pérfidas ações 
dos tempos de chumbo, 
atraindo as massas com 
uma lengalenga que lembra 
a tensão da Guerra Fria, 
quando o lema era: “comu-
nistas comem criancinhas”. 
Os tempos são outros. Jair, 
que se diz amigo de Vladi-
mir Putin, deve melhorar a 
retórica destrambelhada e 

assumir postura condizente 
com a liturgia do cargo. Cui-
dado com o assistencialismo 
populista, herança do passa-
do e isca de pesca eleitoral. 

Luis Inácio: Venezuela, 
Cuba, Nicarágua ou Coréia 
do Norte são sistemas fra-
cassados. Longe de serem 
alçados ao altar de referên-
cias. Aos dois candidatos, 
um conselho simples: inter-
pretem as mensagens que o 
eleitor transmitiu com seu 
voto. Vejam que o 2º turno 
foi uma opção para analisar 
melhor os pleiteantes.  

Não procurem pinçar 
nos recados do eleitor tra-
ços de esquerdismo ou 
direitismo. Classificar a 
comunidade política sob 
o prisma ideológico é um 
erro. As massas querem 
conforto, segurança, edu-
cação, serviços públicos de 
qualidade. Pergunte-se a 
um anônimo na multidão: 
“o senhor é de esquerda 
ou de direita”? Respon-
derá com cara de espanto: 
“Como”? Só uma fração da 
comunidade é enrolada no 
lençol ideológico.  

Este analista não quer 
descartar o debate inter-
nacional sobre ideologias 
- esquerda, direita, socialis-
mo, Estado paquidérmico, 
Estado enxuto, liberalis-
mo, social-democracia. Até 
é possível enxergar uma 
onda direitista soprando 
em vários recantos. Mas, 
nesse momento, o que está 
em jogo em nossas plagas é 
a meta de proporcionar um 
PNBF maior (Produto Na-
cional Bruto da Felicidade) 
para o bem da coletividade.  

P.S. Queria ver pesqui-
sas sobre a opção do eleitor 
– esquerda, direito, centro. 
Seria bem provável que 
apontasse para o bolso e 
para a barriga.

* GAUDÊNCIO TORQUATO é jor-
nalista, escritor, professor titular 
da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato

Só uma 
fração da 

comunidade 
é enrolada 
no lençol 
ideológico

* WILSON CARLOS FUÁH

O segundo turno é uma 
eleição diferente, é uma nova 
eleição, tudo que passou é pas-
sado, mas esse passado serve 
também para a avaliação de er-
ros e o planejamento centrado 
contra um adversário único.

As dúvidas estão soltas no 
ar e nas cabeças de todos: até 
onde será importante buscar 
apoio dos candidatos eleitos 
(governadores e parlamenta-
res)? Será que é importante 
mudar a imagem do candi-
dato? Será que entonação 
da voz vence eleição? Será 
que é a hora de contratar um 
novo Marqueteiro, e que sai-
ba trocar pneus com o carro 
andando? 

São tantas dúvidas, sem 
deixar de pensar nas dívidas.

* JOSUÉ VIANA 

Se for pedido para que 
sejam relacionados os nomes 
de pessoas e profissões que 
nos impactaram de forma 
marcante, certamente estarão 
nessa lista um ou mais pro-
fessores. As culturas e nações 
que se apresentam com menos 
desigualdades sociais e mais 
oportunidades para todos tem, 
dentre seus valores fundamen-
tais, a valorização do professor 
e da sua ação ativa em todas 
as etapas do desenvolvimento 
educacional e cultural de seus 
povos, nos quais as políticas 
voltadas para a educação são 
políticas de Estado, indepen-
dente de governos transitórios. 

Veja que o 2º turno é uma 
nova eleição com muitos ingre-
dientes políticos e até com no-
vas características: a começar 
pelo horário eleitoral gratuito, 
que terá o tempo absoluta-
mente igual para os dois can-
didatos, por isso, é importante 
usar preparo para os novos 
enfrentamentos “olhos nos 
olhos”, e com certeza haverá a 
tentativa de desconstrução da 
imagem do candidato, buscan-
do no passado do adversário, 
tudo que este fez de errado e 
soltar no ápice da discussão e 
no momento final do embate. 

O segundo turno é como 
se fosse uma decisão de cam-
peonato com prorrogação, as 
duas equipes já estão cansadas 
e com pouco tempo para recu-
perar as energias, pois a folga é 
de uma semana. É o recomeço 

A valorização do profes-
sor é um desafio ainda a ser 
atingido. Ainda há um longo 
caminho a ser percorrido, des-
de o processo de formação con-
tinuada, baseado nas melhores 
práticas e recursos pedagógi-
cos, suportado por um plano 
de carreira e remuneração 
atrelado a metas e resultados, 
que torne atrativo a carreira 
docente, do ensino básico ao 
ensino superior.

É no Dia do Professor que 
reservamos um espaço para o 
devido reconhecimento daque-
les que, por méritos próprios, 
exercem a docência com maes-
tria, enfrentando situações 
adversas de toda ordem. En-
tretanto, o nosso desejo deve ir 

do jogo com o placar zerado, o 
importante é desfazer o clima 
do “já ganhou”, pois todos os 
detalhes são importantíssimos 
e são os pequenos objetos que 
provoca grandes tropeços.

Agora, cabe a nós eleitores 
não ser omissos, esse ato não 
ajuda a construir a democracia, 
pois é votando que se aprende 
a votar, mas infelizmente o 
resultado do primeiro turno 
foi registrado número absurdo 
de preguiçosos democráticos, 
por protesto ou por nojos aos 
políticos. 

O voto é uma ação que pode 
mudar tudo que está errado na 
vida do país, pois é através dele 
que mantemos a democracia e 
dá a possibilidade real de trocar 
os dirigentes incompetentes e 
desonestos, e que a vontade da 
maioria vença, mas o resultado 

muito além do reconhecimento 
dos nossos heróis educadores. 
O que buscamos não é a gla-
mourização do professor, e, 
sim, proporcionar a essa cate-
goria as condições necessárias 
ao exercício e desenvolvimento 
profissional em que todos pos-
sam se realizar e serem reco-
nhecidos dignamente.

Diante da nossa realidade 
brasileira, ainda distante da-
quela que almejamos, temos 
que ter esperança e caminhar 
nessa direção. A boa notícia é 
que temos bons exemplos no 
país que podem nos ajudar a 
entender e multiplicar as boas 
práticas. O caminho para ace-
lerarmos essa transformação 
está detalhado e mensurável no 

depende do seu voto, fica a 
certeza de que nem sempre a 
maioria é a melhor da com-
posição da sociedade, por que 
como forma de protesto, muitos 
eleitores não estarão votando.  

O importante é votar, pois 
de eleição em eleição, é que 
aperfeiçoamos a própria de-
mocracia, e nos dá a certeza de 
que o segundo turno também 
funciona como a purificação 
da vontade dos eleitores e 
devolvendo ao povo o subpro-
duto do que sobrou, sendo 
caracterizado como o último 
filtro e a ultima peneira fina, 
da democracia nesta eleição.

* WILSON CARLOS FUÁH, eco-
nomista, especialista em Recur-
sos Humanos e Relações Sociais 
e Políticas
wilsonfua@gmail.com   

Plano Nacional da Educação. 
Cabe a cada um de nós mo-

bilizar o congresso nacional e 
os demais poderes da república 
para que tenhamos a educação 
como uma política de Estado 
com investimento assegurado, 
para direcionar as ações nas 
esferas públicas e um setor 
privado atuante e sustentado 
por uma regulação moderna e 
capaz de valorizar o ensino de 
qualidade e estimular a inova-
ção e a inclusão social.

* JOSUÉ VIANA, gestor de Ins-
tituição de Ensino Superior na 
Estácio; formado em Pedagogia 
pela Estácio e Mestre em conta-
bilidade pela USP
psbelarmino@gmail.com

O 2º turno é uma eleição diferente

Dia do Professor: o seu valor transforma



EDUARDO GOMES  
Da Reportagem

Em Mato Grosso, propor-
cionalmente, Jair Bolsonaro 
(PL) recebeu mais votos do que 
no primeiro turno em 2018.

O mesmo aconteceu com o 
PT, que antes disputou a Presi-
dência com Fernando Haddad, 
e agora com Lula da Silva.

Bolsonaro venceu em 117 
municípios e Lula, em 24.

Lula foi o mais votado em 
14 dos 18 municípios do Vale 
do Rio Cuiabá, chamado de 
Baixada Cuiabana, mas perdeu 
em Cuiabá e Várzea Grande, 
que são as maiores cidades 
mato-grossenses.

Na região, a votação para 
a Presidência não refletiu em 
votos para os candidatos ao 
governo que apoiaram Bolso-
naro e Lula, e o governador re-
eleito Mauro Mendes (União) 
venceu em todas as cidades, 
inclusive naquelas onde Lula 
bateu Bolsonaro.      

Em Mato Grosso, Bolso-
naro recebeu 1.102.866 vo-
tos (59,84%); Lula, 633.748 
(34,39%); Simone Tebet/MDB, 
55.989 (3,04%); Ciro Gomes/

PDT, 29.437 (1,60%); Soraya 
Thronicke/PSDB,  12 .715 
(0,69%).

Os demais tiveram votação 
praticamente simbólicas. So-
mente Bolsonaro e Lula vence-
ram as eleições nos municípios 
mato-grossenses.          

O desempenho de Bolso-
naro foi melhor do que no pri-
meiro turno em 2018, quando 
recebeu 57,24% e Fernando 
Haddad (PT) 21,86%.

No segundo turno, a vo-
tação subiu para 60,04% e 
24,76%, respectivamente.

O melhor desempenho 
proporcional de Bolsonaro foi 
em Guarantã do Norte, onde 
recebeu 77,63% da votação 
(12.410 votos).

Lula foi mais forte em Nos-
sa Senhora do Livramento, 
com 65,78% (6.339 votos) e Bol-
sonaro cravou 28,87% (2.782 
votos). Em nenhum município 
o candidato petista alcançou 
70%.

Bolsonaro superou essa 
marca em Guarantã do Norte 
e outros 23 municípios: Mar-
celândia, Primavera do Leste, 
São José do Rio Claro, Querên-

cia, Santa Carmem, Água Boa, 
Nova Mutum, Ipiranga do 
Norte, Colíder, Figueirópolis 
D’Oeste, Itanhangá, Nova Ban-
deirantes, Pontes e Lacerda, 
Juara, Colniza, Araputanga, 
Canarana, Cláudia, Lucas do 
Rio Verde, Sorriso, Tabaporã, 
Vale de São Domingos e Ta-
purah.        

A melhor votação propor-
cional de Lula foi em Nossa 
Senhora do Livramento, com 
65,78% (6.339 votos) e Bolso-
naro alcançou 28,87% (2.782 
votos).

O petista também venceu 
em outros 23 municípios: 
Barão de Melgaço, Nova Olím-
pia, Planalto da Serra, Rosário 
Oeste, Cáceres, Nova Brasi-
lândia, Jangada, Nortelândia, 
Acorizal, General Carneiro, 
Araguainha, Campinápolis, 
Poxoréu, Santa Terezinha, 
Tesouro, Santo Antônio de 
Leverger, Alto Paraguai, Poco-
né, Araguaiana, Chapada dos 
Guimarães, Barra do Bugres, 
Ponte Branca. Porto Estrela.  

A disputa mais apertada 
aconteceu em Ribeirãozinho. 
Bolsonaro recebeu 771 votos 

e Lula 770.
Em Cáceres, o sexto maior 

município mato-grossense, o 
petista conquistou 21.730 vo-
tos (46,78%) e Bolsonaro 21.725 
(46,77%).    

Bolsonaro venceu com lar-
ga margem nos cinco municí-
pios com mais de 100 mil elei-
tores; Em Cuiabá, por 55,15% 
a 36,48% (192.100 a 127.067); 
Várzea Grande por 52,96% 
a 40,19% (75.663 a 57.411); 
Rondonópolis, por 59,56% 
a 34,47% (74.582 a 42.158); e 
Sinop por 73,16% a 22,90% 
(58.474 a 8.557).        

BAIXADA – Na Baixada 
Cuiabana, que abrange 18 mu-
nicípios, Lula venceu em 14 e 
Bolsonaro em quatro.

O petista foi o mais votado 
em Nova Olímpia, Poconé, 
Santo Antônio de Leverger, 
Rosário Oeste, Nova Brasilân-
dia, Porto Estrela, Jangada, 
Acorizal, Alto Paraguai, Nos-
sa Senhora do Livramento, 
Nortelândia Barra do Bugres, 
Chapada dos Guimarães e 
Planalto da Serra.

O presidente, que tenta 

ELEIÇÕES 2022      

Apesar de vencer em MT, Bolsonaro perde para Lula na Baixada
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AMBIENTE Estudo investiga a complexidade do bioma e prevê aumento 
da intensidade das chuvas e do número de dias secos

Crise climática e ação humana estão 
levando o Pantanal ao desequilíbrio
JOSÉ TADEU ARANTES  
Especial para o DIÁRIO

Com 150 mil quilômetros 
quadrados, o Pantanal ocupa 
área equivalente a 1,8% do ter-
ritório nacional, estendendo-se 
pelos estados de Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul. Misto de 
campos abertos, cerrados e flo-
restas, a macrorregião abriga 
a maior planície inundável do 
planeta e compõe, juntamente 
com a região do Chaco, situa-
da mais ao sul, um complexo 
de áreas úmidas com grande 
biodiversidade, que fornece 
serviços ecossistêmicos e cul-
turais para o Brasil, a Bolívia 
e o Paraguai.

Mas, assim como a Floresta 
Amazônica e o Cerrado, o Pan-
tanal vem sendo fortemente 
pressionado pela expansão da 
agropecuária. E, nos últimos 
anos, foi palco de um número 
sem precedentes de incêndios 
– a maioria deles provocada 
pela ação humana, com o 
objetivo de aumentar as áreas 
agriculturáveis e as pastagens.

Um novo estudo, que pro-
cura dar conta da complexi-
dade dos processos naturais 
que ocorrem no Pantanal e que 
se tornaram mais complexos 
ainda nos anos recentes devi-
do à crise climática global e à 
ação antrópica, foi publicado 
no Journal of South American 
Earth Sciences por dois vetera-
nos na investigação científica 
da região: Ivan Bergier e Mario 
Luis Assine.

Bergier, pesquisador da 
Embrapa Pantanal, em Corum-
bá (MS), estuda a região há 15 
anos, e Assine, professor da 
Universidade Estadual Pau-
lista (Unesp) em Rio Claro, há 
mais de 30 anos.

“Neste novo estudo, dividi-
mos o Pantanal em seções, que 
chamamos de compartimentos 
funcionais, para mostrar como 
essas áreas se comportam 
diferentemente em função da 
hidrologia: áreas que secam 
mais depressa, áreas que só 
recebem água da chuva, áre-
as que combinam águas da 
chuva e dos rios. E como esse 
processo natural e recorrente 
está sendo fortemente afetado 
agora pelo aquecimento glo-
bal e pela ação humana nos 
entornos e no interior do pró-
prio Pantanal”, conta Assine à 
Agência FAPESP.

Conforme o artigo, a inten-
sidade das chuvas no verão 
e o número de dias secos no 
outono-inverno têm aumenta-
do consistentemente, possibi-
litando prever uma ampliação 

da descarga fluvial e da carga 
de sedimentos nas estações 
chuvosas e a ocorrência de 
déficits hídricos nas estações 
secas. “Tal cenário indica ci-
clos de seca extremos em todas 
as formas de relevo funcionais 
autoafins, particularmente em 
lobos [pronuncia-se ‘lóbos’] 
deposicionais abandonados 
que dependem exclusivamen-
te da água da chuva, enquanto 
extremos de intensidade de 
chuva nas cabeceiras dos rios 
podem amplificar os riscos de 
avulsões em grande escala em 
lobos ativos dos megaleques 
fluviais”, sintetiza o texto.

Para entender os signifi-
cados de expressões como 
“relevos autoafins”, “lobos 
abandonados”, “lobos ativos” 
e “megaleques fluviais”, é 
preciso saber um pouco mais 
sobre as peculiaridades geo-
morfológicas do Pantanal.

Existe a ideia equivocada 
de que o Pantanal seja uma 
estrutura homogênea, for-
mada por pântanos. Mas não 
é assim. “O Pantanal é uma 
extensa área inundável, devi-
do a uma série de caracterís-
ticas geológicas da paisagem. 
Trata-se de uma depressão 
morfológica, uma bacia se-
dimentar, sujeita a anos de 
maior inundação e anos de 
menor inundação, associados 
a períodos de maior ou menor 
precipitação. Não é baixa uni-
camente porque houve erosão. 
É baixa também devido ao 
rebaixamento tectônico, com 
terremotos que ainda ocorrem 
na área. Já chamei o Pantanal 
de dádiva geológica”, informa 
Assine.

Essa história geológica 
criou uma vasta extensão de 
terra extremamente plana, 
com altitude média de apenas 
100 metros. E essa planície 
é muito suscetível ao que 
acontece no entorno, tanto na 
parte leste, no Planalto Ma-
racaju, associado à vegetação 
do Cerrado, quanto na parte 
norte, no Planalto de Parecis, 
já na transição para a Floresta 
Amazônica. Os rios que des-
cem das terras altas e trazem 
sedimentos para a planície são 
muito diferentes dos usuais. 
Não são rios confinados em 
vales. Mas rios que se abrem, 
ramificam e distribuem suas 
águas por meio de muitos 
rios menores ou riachos, que 
formam estruturas descenden-
tes semelhantes a leques. Por 
serem vastas, essas estruturas 
são chamadas por Bergier e 
Assine de “megaleques”.

“Os megaleques são siste-

Pantanal: aumento da intensidade das chuvas e do número de dias 
secos

mas de rios avulsivos, nôma-
des, que mudam constante-
mente de posição. Em função 
disso, o Pantanal é uma paisa-
gem mutante e muito susce-
tível a qualquer interferência 
antrópica”, sublinha Assine.

“Essas estruturas de me-
galeques são autossimilares, 
ou, melhor dizendo, autoafins. 
São formas parecidas que se 
repetem em várias escalas. 
Em nosso estudo, procuramos 
entender como essas formas se 
originam e como se repetem. 
Há vários megaleques dentro 
da planície. O maior de todos 
é o do rio Taquari, que tem 
uma descarga fluvial maior, 
espraiando mais sedimentos 
na planície e tomando conta do 
espaço. Mas rios bem menores, 
como um chamado de Negro, 
exibem megaleques parecidos. 
Então, o Pantanal se formou, 
ao longo de milhões de anos, 
no contexto dessa competição 
entre rios, que tem relação com 
a quantidade de sedimentos 
gerada nos planaltos, e que 
produziu as funcionalidades 
observadas hoje, com lobos 
ativos, por onde as águas dos 
rios se espraiam, e lobos aban-
donados, por onde as águas 
já não fluem mais”, explica 
Bergier (veja a representação 
gráfica desse sistema comple-
xo na figura abaixo).

O rio Paraguai é o escoa-
douro final, que capta toda a 
água que não evapora ou se 
infiltra no subsolo. Como a 
porção sul do Pantanal é ainda 
um pouco mais baixa do que a 
porção norte, há um gradiente 
de altitude que faz com que o 

rio Paraguai flua lentamente 
para o sul, rumo à bacia do 
Prata.

“Existe uma enorme cap-
tação de águas do entorno, de 
águas que vêm dos planaltos, 
e a saída é dificultada por três 
gargalos que o Paraguai apre-
senta ao longo de seu curso no 
Pantanal. Em nosso trabalho, 
mostramos como esses três 
gargalos limitam o escoamen-
to da água, retardam o fluxo e 
provocam inundações na parte 
sul. O fluxo é tão lento que, na 
área do Nabileque na porção 
sul, as maiores inundações 
ocorrem só quatro a cinco me-
ses depois das épocas de maior 
precipitação. É uma coisa sui 
generis”, conta Assine.

Desse modo, o Pantanal 
funciona como um grande 
reservatório de água. Se chove 
muito, a quantidade de água 
que entra no sistema, na pla-
nície, é muito maior do que a 
água que sai pelos rios. Essa 
água, então, se acumula, fa-
zendo subir o freático geral da 
área, que fica inundada. Mas, 
se ocorre um ano de pouca 
chuva, a água passa a baixar. 
Outra coisa, também peculiar, 
é que o Pantanal está em uma 
região de déficit hídrico. A 
evapotranspiração é maior do 
que a precipitação. Assim, a 
água se perde também para 
a atmosfera. Com isso, vai-se 
criando uma situação em que 
o freático geral, que é o nível 
de águas em superfície, se 
torna cada vez mais baixo. E as 
lagoas e rios começam a secar.

Esse sobe e desce, que já 
é complicado por si mesmo, 

torna-se, evidentemente, mais 
complicado no contexto da cri-
se climática global, que tende 
a agudizar todos os eventos 
extremos, sejam chuvas, se-
jam secas. E mais complicado 
ainda quando a ação humana, 
quer desmatando as áreas de 
cerrado dos planaltos adjacen-
tes, quer promovendo quei-
madas e desmatamentos no 
interior do próprio Pantanal, 
submete todo o sistema a uma 
forte pressão.

MUDANÇAS ACELERA-
DAS - Bergier e Assine traba-
lharam com a hidrologia para 
entender como as variações 
nos ciclos de precipitação 
dispostas em séries por meio 
de indicadores da descarga 
fluvial do rio Paraguai, que é 
o rio que capta toda a água, 
condicionam os períodos de 
menor ou maior seca no Panta-
nal, possibilitando assim pre-
ver que áreas vão sofrer mais.

As áreas mais altas são, 
evidentemente, aquelas em 
que o freático desce mais 
depressa. São as que secam 
antes e ficam mais sujeitas 
a queimadas e outras inter-
corrências. O lobo hoje ativo 
é aquele que distribui areia 
na planície. Mas, como já foi 
dito, existem lobos que foram 
ativos no passado e hoje estão 
abandonados pelo rio. Eles 
também podem abrigar áreas 
de mato seco, mais suscetíveis 
a queimar.

“Os lobos distribuem a 
areia, os sedimentos, e isso 
vai entupindo o canal até se 
chegar a um estado crítico, 
que os pantaneiros chamam 
de ‘arrombamento das mar-
gens’. O rio, então, extravasa 
e espraia para, depois, se 
reconstruir outra vez. A cada 
ciclo plurianual de cheia, o rio 
se reconstrói, remoldando a 
paisagem. Por isso, há trechos 
de vegetação que, um dia, fo-
ram matas de galeria e já não 
são mais. Tentamos observar 
o Pantanal com esse olhar de 
complexidade, de estados crí-
ticos, nos quais a partir de um 
determinado limiar o sistema 
muda abruptamente, para 
conjecturar como a paisagem 
pantaneira resultou dessas 
não linearidades. E como ela 
poderá evoluir daqui para 
frente”, comenta Bergier.

O Pantanal é geralmente 
pensado como um dos seis 
biomas brasileiros (ao lado da 
Floresta Amazônica, do Cerra-
do, da Caatinga, do Pampa e 
da Floresta Atlântica). Mas a 
ideia de bioma está associada 
à vegetação. E não é apenas 

isso. O Pantanal é, antes de 
tudo, essa entidade geológica 
peculiar, que se divide, cria 
espaços e se transforma o tem-
po todo. Por exemplo, 30 anos 
atrás, o Taquari descia para 
um lugar chamado Porto da 
Manga. Hoje, sua foz encontra-
-se dezenas de quilômetros ao 
norte.

“Essas mudanças são natu-
rais. Na escala de tempo longa, 
tais eventos são recorrentes. 
Mas a interferência antrópica 
faz com que todos os processos 
sejam acelerados, afetando 
não apenas o meio ambiente, 
mas a própria atividade eco-
nômica, como a pecuária, que 
é a principal na região. Isso, 
concomitantemente à mudan-
ça do clima, que é outro fator 
acelerador”, sublinha Bergier.

Com todos esses aspectos 
levados em conta, o estudo 
propõe seis pilares que de-
veriam orientar um modelo 
de governança sustentável no 
Pantanal. Em primeiro lugar, 
considerar que as formas de 
relevo funcionais autoafins 
estão, em última análise, asso-
ciadas a tipos predominantes 
de serviços ecossistêmicos. 
Em segundo, que essas formas 
evoluem ao longo do tempo e 
que mudanças ambientais su-
tis podem alterar substancial-
mente a natureza, a qualidade 
e a quantidade dos serviços 
ecossistêmicos prestados. Em 
terceiro, que as mudanças e 
alterações se tornam drásticas 
em magnitude sempre que a 
descarga fluvial e o equilíbrio 
da carga sedimentar se afas-
tam do estado crítico fluvial.

Em quarto lugar, que as 
mudanças climáticas combi-
nadas com práticas insusten-
táveis de uso da terra afastam 
o sistema de estados críticos 
em escalas temporais mais 
curtas e em escalas espaciais 
maiores. Em quinto, que fer-
ramentas de eco-hidrologia 
combinadas com sistemas 
integrados lavoura-pecuária-
-floresta podem mitigar os 
impactos antrópicos sobre a 
descarga fluvial e o equilíbrio 
da carga sedimentar, enquan-
to contribuem positivamente 
para o sequestro de carbono 
atmosférico. Em sexto, por fim, 
que fatores externos, como as 
mudanças climáticas, influen-
ciam a formação e evolução 
das formas de relevo funcio-
nais do Pantanal em larga 
escala. Outros fatores externos, 
como a tectônica, também 
podem desempenhar um pa-
pel e merecem investigações 
futuras.

a reeleição, foi vitorioso em 
Cuiabá, Várzea Grande, Nova 
Marilândia e Arenápolis.        

A votação para a Presidên-
cia e o Governo não foi casada 
em nenhum município da 
Baixada, onde Mauro Mendes 
foi vitorioso em todos, ao pas-
so que Márcia Pinheiro (PV), 
que apoiou Lula no primeiro 
turno, amargou derrota nos 
18, incluindo a Capital onde 
ela e Mauro Mendes residem.

Em Cuiabá, o governador 
que busca a reeleição recebeu 
213.550 votos e Márcia 66.699 
(69,27% a 34,39%).

Em Várzea Grande, o se-
gundo maior município, Mau-
ro Mendes alcançou 86.018 
votos e Márcia Pinheiro 25.098 
(69,42% a 20,25%).      

ARAGUAINHA – Em Ara-
guainha, o menor município 
mato-grossense, Lula venceu 
com 465 votos (57,13%) e 
Bolsonaro recebeu 314 votos 
(38,57%).

No município, também 
não houve vinculação da vo-
tação para a Presidência e o 
Palácio Paiaguás.

Em Araguainha, Mauro 

Mendes conquistou  88,71% 
(660 votos) e Márcia Pinhei-
ro não foi além de 55 votos 
(7,39%).

Araguainha é o terceiro 
menor município brasileiro, 
tem 909 habitantes e 1.032 
eleitores.

Situa-se na divisa com Goi-
ás, no polo de Rondonópolis.

A rodovia MT-100 cruza 
a área urbana e seu número 
de eleitores há muitos anos 
supera a população.

Essa atipicidade é expli-
cada pelo ex-prefeito Osmari 
Azevedo.

Segundo ele, recenseado-
res do IBGE apuram somente 
os residentes na cidade e zona 
rural, mas há uma população 
flutuante, nascida no municí-
pio, e que trabalha em Cuiabá, 
Rondonópolis e no terminal 
ferroviário da Rumo Logística 
na vizinha Alto Araguaia.

“Esse pessoal não é loca-
lizado nem recenseado, mas 
quando chega a eleição todos 
comparecem às urnas na nos-
sa cidade”, resume Azevedo.



No Estado, a estimativa é de 113.328 crianças de 3 a 4 anos, mas até o momento apenas 
2.377 meninos e meninas receberam primeira dose contra a covid-19PANDEMIA

JOANICE DE DEUS  
Da Reportagem

Em Mato Grosso, a va-
cinação de crianças contra 
a covid-19 mantém níveis 
baixos de imunização. Entre 
os grupos com os menores 
índices está o público infan-
til de 3 a 4 anos, que teve a 
coronavac aprovada pela 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) 
e liberada pelo Ministério 
da Saúde (MS) em julho 
passado. Mas, somente há 
uma semana, os municípios 
do Estado, como Cuiabá e 
Várzea Grande, iniciaram 
efetivamente a proteção 
contra a doença dessa faixa 
etária.

De acordo com painel 
de distribuição de vacinas 
da Secretaria de Estado de 
Saúde (Ses-MT), no Estado 
a estimativa é de 113.328 
crianças de 3 a 4 anos. Até 
ontem pela manhã, o per-
centual com a primeira dose 
nesse grupo era de 2,10%, 
ou seja, apenas 2.377 me-
ninos e meninas receberam 
a primeira aplicação do 
antígeno. Além disso, 370 
tomaram a segunda dose 
(0,33%).

Já entre a população dos 

5 a 11 anos, apenas 169.257 
pequeninos receberam a 
primeira aplicação, o que 
corresponde a 44,79% de 
um público total de 377.879 
pequeninos. Ainda nessa 
mesma faixa etária, 98.447 
(26,05%) tiveram a segunda 
dose aplicada.

Na Capital, a vacinação 
contra a covid-19 de crian-
ças de 3 a 4 anos começou 
no último dia 10 deste mês. 
Para começar a atender esse 
grupo, a cidade recebeu 
somente três mil doses de 
coronavac.

As unidades básicas as 
crianças poderão ser vaci-
nadas contra a covid são: 
Ilza Picolli, Jardim Vitória 
1, Novo Paraíso 2, Jardim 
Liberdade/Osmar Cabral, 
Parque Cuiabá, Pedra 90 1 e 
2, Altos da Serra 1 e 2, Pico 
do Amor, Cidade Verde e 
Quilombo. Destas, a UBS 
Ilza Picolli funciona com 
hora estendida, até às 20 
horas.

Na cidade vizinha de 
Várzea Grande, a dispo-
nibilização do imunizante 
para esse mesmo público 
teve início dois dias antes 
(8). Por lá, conforme in-
formações da assessoria 
de imprensa, o anexo da 

Mato Grosso tem só 2,10% das 
crianças de 3 a 4 anos vacinadas
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Uma obra que vinha 
sendo realizada em uma 
casa localizada ao lado da 
escadaria “Beco Alto”, no 
Centro Histórico de Cuiabá, 
foi embargada, ontem (14), 
pela Prefeitura Municipal 
sob a suspeita de garimpo 
ilegal no solo. Várias pedras 
foram colocadas ao longo da 
calçada nas proximidades 
prejudicando, inclusive, a 
passagem de pedestres.   

O embargo foi feito após 
denúncias de moradores 
da região dando conta de 
que caminhões carregados 
com materiais, como areia, 
estariam saindo do lugar 
durante a madrugada. Após 
receber a informação, equi-
pes da Secretaria Municipal 
de Ordem Pública (Sorp) 

e da Defesa Civil foram ao 
local. O proprietário foi noti-
ficado sobre a irregularidade 
das escavações, que estariam 
ocorrendo há cerca de quatro 
meses.

De acordo com o secre-
tário de Ordem Pública, 
Leovaldo Sales, as denúncias 
começaram a chegar com fre-
quência nos últimos meses. 
“Esta obra está completa-
mente irregular com remo-
ção de material, principal-
mente, à noite e nos fins de 
semanas. O prazo legal será 
dado para que o responsável 
comprove que tem licença e 
responsável técnico”, disse.

O Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) também 
acompanhou a fiscalização 
e solicitou os documentos 
de propriedade da casa. 

GARIMPO ILEGAL               

Prefeitura embarga obra no Centro 
Histórico por suspeita de garimpagemDa Reportagem

Mais de 63,7 mil litros de 
óleo lubrificante para veícu-
los automotores sem proce-
dência comprovada foram 
apreendidos durante uma 
operação conjunta, realizada 
na segunda-feira (10), pela De-
legacia Especializada de Defe-
sa do Consumidor (Decon), a 
Agência Nacional de Petróleo 
(ANP) e o Procon Estadual.

A força-tarefa esteve em 
duas grandes distribuidoras 
que forneciam o produto para 
todo o Estado, localizadas nos 
bairros Parque Ohara e Jardim 
Paulista, em Cuiabá.  A ação, 
que resultou na apreensão 
de várias caixas do produto, 
foi estudada e planejada pela 
Decon e pela ANP durante 
aproximadamente dois meses.

Na primeira distribuidora, 
foram apreendidos 16.456 mil 
litros de óleo lubrificante de 
duas marcas de origem clan-
destina e que não possuem in-
formações exatas sobre quem 
são os seus fabricantes e nem 
número de registro válido na 
ANP.

Na segunda empresa, fo-
ram apreendidos 47.301 mil 
litros de óleo lubrificante de 
três marcas clandestinas e que 
também não possuem infor-

mações completas sobre seus 
fabricantes, registro na ANP 
e outras informações exigidas 
pela legislação.

De acordo com o dele-
gado da Decon, Rogério da 
Silva Ferreira, na prática, os 
produtos comercializados 
como óleos lubrificantes para 
motores a diesel de máquinas 
agrícolas, caminhões e tam-
bém para motores de veículos 
movidos a gasolina, etanol e 
GNV, podem conter qualquer 
substância e até mesmo nem 
serem propriamente óleos lu-
brificantes, uma vez que seus 
fabricantes não são conheci-
dos e os produtos não passa-
ram por registro na ANP.

Os óleos lubrificantes apre-
endidos devem ser produtos 
derivados de petróleo e, se-
gundo a ANP, constituem a 
segunda fração mais pesada 
do petróleo, só perdendo 
para o piche que é utilizado 
em asfalto. “Foram coletadas 
amostras de todos os pro-
dutos apreendidos para que 
a Agência Nacional realize 
perícia para verificar qual 
a composição e se eles são 
impróprios para o uso como 
lubrificantes, além dos riscos 
de desgaste nos motores e os 
prejuízos que podem causar 
para os consumidores”, disse.

unidade de pronto aten-
dimento 24 horas (Upa do 
Ipase) tornou-se polo de 
vacinação nesta semana 
(10 a 15) contra a covid-19, 
tanto para crianças, como 
adolescentes, adultos e 

idosos e também para as 
vacinas de rotina. As doses 
dos imunizantes estarão 
disponíveis todos os dias, 
de segunda a sexta, das 8 
horas às 16h, sem intervalo 
para o almoço.

Há a suspeita ainda de que 
a mão de obra empregada 
na obra seria de pessoas em 
vulnerabilidade social, como 
moradores de rua.

Notificado pela adminis-
tração municipal, o eletrotéc-
nico Cláudio Campos negou 
que exista garimpagem no 
imóvel e que tenha contra-
tado pessoas em vulnerabili-
dade social para trabalharem 
no lugar. As obras no imóvel 
seriam para a construção de 
um shopping horizontal e 
centro cultural.

“Esta é uma área de alu-
vião e a água tem uma re-
tenção, que vai convergir na 
parte mais baixa e o que está 
sendo feito é um sistema de 
sustentabilidade. Estamos 
separando a água fluvial 
da pluvial e a água servida 
e, para este trabalho, tem 

que ser feita toda uma con-
tenção e drenagem”, disse.  
“Não existe garimpagem”, 
afirmou.Ele ainda afirmou 
que tem toda documentação 
necessária para construção. 
Contudo, conforme a Defesa 
Civil, não foi apresentado 
nenhum documento regular 
de apropriação da casa, além 
de autorização para as obras. 

Ao menos outros quatro 
imóveis próximos estão com 
o solo escavado. A Sorp deu 
um prazo de 10 dias para que 
o proprietário entregue a do-
cumentação, caso contrário, 
ele poderá responder por 
crime ambiental. As Polícias 
Civil (PC) e Federal (PF) 
também devem investigar a 
prática ilegal de exploração 
de minério no lugar.

CLANDESTINO  
Força-tarefa apreende 63,7 mil 
litros de óleo lubrificante 

No geral, os dados da 
Ses-MT mostram que de 
uma população de 3,3 mi-
lhões de habitantes, 2,7 
milhões (82,39%) tomaram 
a primeira dose contra a 
covid-19; 2,4 milhões a se-

gunda (70,73%) e pouco 
mais de 1 milhão (44,55%) 
receberam o reforço ou 
terceira dose, sendo que 
mais de 1,3 milhão ainda 
não procuraram o posto 
para completar o esquema 
vacinal.

A PARTIR DE 6 MESES 
- Quase um mês depois de a 
Anvisa aprovar a aplicação 
de vacinas contra a covid-19 
da Pfizer em crianças entre 
6 meses e 4 anos de idade, 
o país segue sem a previsão 
de quando a imunização 
desse público vai começar.

Em nota divulgada nesta 
última quinta-feira (13), o 
Ministério da Saúde infor-
mou que vai liberar o uso 
apenas para crianças com 
comorbidades, apesar de a 
Anvisa e a fabricante não 
terem feito restrições ao uso 
do imunizante.

Também na semana pas-
sada, membros da Câmara 
Técnica de Assessoramento 
em Imunização (CTAI), 
que assessora o Ministé-
rio da Saúde em temas de 
vacinação, recomendaram 
a aplicação da vacina da 
Pfizer em crianças a partir 
dos 6 meses. 

ELEIÇÕES 2022 - 2º TURNO 

Cuiabá terá tarifa de R$ 1 no dia de votação 
Da Reportagem

Em Cuiabá, os usuários 
do transporte coletivo terão 
novamente a tarifa social no 
valor de R$ 1,00 no segundo 
turno das eleições 2022 para 
escolha do presidente da Re-
pública marcado para 30 de 
outubro. A decisão foi tomada 
pela Prefeitura por meio de 
um acordo com a Associação 
Mato-grossense dos Transpor-
tes Urbanos (MTU). A tarifa 

social também foi garantida 
no primeiro turno das elei-
ções, em 2 outubro.

De acordo com a adminis-
tração municipal, a medida 
começa a valer a partir das 
0h01 do dia eleitoral e segue 
vigente às 23h59 e garante o 
pleno exercício da democracia 
aos usuários do transporte 
coletivo municipal. “Festa 
democrática, compromisso 
assumido com vocês, tarifa 
social a um real.  Para quem 

precisar usar o transporte 
coletivo para exercer a cida-
dania. Já encaminhei a solici-
tação à MTU”, disse o prefeito 
Emanuel Pinheiro.

Para Pinheiro, esta é a 
melhor forma de assegurar à 
população o direito ao voto 
durante a festa da democra-
cia, onde todos vão até às 
urnas manifestar seus desejos 
políticos e sociais. “Estamos 
beneficiando os trabalhadores, 
aqueles que mais precisam, 

e que possuem esse direito 
sagrado”, completou. 

A Secretaria de Mobilidade 
Urbana (Semob) informou 
ainda que irá solicitar reforço 
na frota de ônibus coletivos.  
Os agentes também estarão 
atuando nas principais vias da 
cidade para garantir aos mo-
toristas fluidez no trânsito. Na 
Capital, o serviço é utilizado 
por cerca de 250 mil pessoas 
diariamente.

Da Reportagem

peração “Falso álibi” foi 
deflagrada, ontem (11), para 
combater crimes de explora-
ção sexual infantil, notada-
mente condutas envolvendo 
o comércio e a distribuição de 
imagens de pedopornografia, 
em Mato Grosso e em Goiás. 
No Estado, o jornalista Arthur 
Garcia foi alvo de um manda-
do de busca e apreensão.

Cerca de 13 policiais fede-
rais cumpriram quatro man-
dados judiciais, sendo três de 
busca e apreensão e um de 
prisão preventiva em Cuiabá 
e em Mineiros (GO).  Arthur 
Garcia não foi preso, mas 
apenas foi ouvido e liberado 
em seguida. Ele também teve 

o apartamento vasculhado 
pelos agentes.

Ao Programa do Pop, da 
TV Cidade Verde, o repórter 
revelou que foi procurado há 
tempos por uma pessoa que 
teria lhe denunciado crimes de 
pedofilia que aconteceriam em 
um grupo de Whatsapp. Esse 
interlocutor teria, inclusive, 
enviado imagens que compro-
variam o crime.

Garcia alega que achou as 
imagens repugnantes e que se-
quer baixou todo o conteúdo 
e mostrou isso ao delegado da 
Polícia Federal, que teria reco-
nhecido ausência de conduta 
criminosa. O repórter disse 
ainda que já denunciou outros 
casos envolvendo pedófilos.

FALSO ÁLIBI   
PF desmantela rede de pedopornografia

Em MT, apenas 2.377 meninos e meninas receberam primeira dose contra a covid-19

ROUBO 

Homem é preso com R$ 17 mil em espécie e jóias
Da Reportagem

Policiais militares do Bata-
lhão de Ronda Ostensiva Táti-
ca Móvel (Rotam) prenderam, 
na noite da última quinta-feira 
(13), um homem de 27 anos 
com mais de R$ 17 mil em 
espécie e vários objetos de 

ouro. O suspeito ainda tinha 
um mandado de prisão em 
aberto pela Justiça do Ceará 
por roubo a uma joalheria. 

Segundo informações do 
boletim de ocorrência (B.O.), 
uma equipe da Rotam, du-
rante patrulhamento pelo 

Bairro Jardim Cuiabá, flagrou 
o homem em atitude suspeita.  
Assim que viu aproximação 
dos militares, ele correu para 
dentro de uma residência e 
tentou pular o muro dos fun-
dos em seguida.

No entanto, o suspeito, que 

não teve o nome divulgado, 
acabou sendo detido pelos 
militares. Aos policiais, ele 
alegou que era o proprietário 
da casa e que portava apenas 
umas porções de substância 
análogas à maconha para uso 
próprio. 
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Plano cogitado por Bolsonaro para mudar STF 
pode esbarrar em cláusula pétrea da Constituição

ELEIÇÕES 2022
Bolsonaro e Lula oficializam ‘esgoto’ e 
levam ataques das redes à propaganda TV
PAULO PASSOS               
Da Folhapress - São Paulo

Na primeira semana da 
propaganda do segundo 
turno no rádio e na televi-
são, as campanhas de Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) e 
de Jair Bolsonaro (PL) le-
varam ao horário eleitoral 
ataques que viralizaram 
antes nas redes sociais, em 
postagens feitas em perfis 
que não os oficiais dos can-
didatos.

A prática teve roteiro 
semelhante entre bolsona-
ristas e petistas. Primeiro, 
os ataques foram publicados 
em sites não oficiais das 
campanhas e compartilha-
dos nas redes sociais de 
simpatizantes. Dias depois 
de gerarem engajamento e 
picos de buscas no Google, 
os temas foram levados às 
propagandas oficiais.

Questionadas pela Fo-
lha, as campanhas dos dois 
presidenciáveis não res-
ponderam se houve ação 
orquestrada de publicações 
nas redes antes do uso no 
horário eleitoral. A asses-
soria de Bolsonaro afirmou 
que não comenta assuntos 
relacionados à campanha. O 
PT não respondeu até a pu-
blicação desta reportagem.

Na TV, Bolsonaro, por 
exemplo, ligou a imagem 
de Lula à de presos. Antes, a 
partir de 3 de outubro, posts 
nas redes sociais relataram 
uma suposta vitória do 
petista entre eleitores que 

votam em cadeias do país.
Um vídeo com detentos 

supostamente cantando um 
jingle do ex-presidente foi 
compartilhado em redes 
sociais. Uma das postagens 
no Facebook teve mais de 
6.000 compartilhamentos. 
Checagem da agência AFP 
revelou que o vídeo é de 
2016 e que o áudio foi alte-
rado. No original, não havia 
a música petista.

Em 11 de outubro, a 
narrativa de que Lula foi 
o candidato preferido de 
bandidos chegou ao horário 
eleitoral. A propaganda do 
presidente na TV divulgou 
dados de sites regionais e 
relatórios de urnas de pre-
sídios, entre os quais o de 
Tremembé (SP), para dizer 
que o petista foi o mais 
votado entre detentos do 
país. Não foi apresentado, 
porém, um levantamento 
consolidado dos votos de 
todas as cadeias do Brasil.

“Sabe onde Lula teve 
mais votos no primeiro tur-
no das eleições? Nas cadeias 
e nos presídios”, afirma a 
apresentadora na peça. A 
Constituição Federal prevê o 
direito ao voto para o preso 
sem sentença final. Somen-
te a condenação criminal 
definitiva suspende os seus 
direitos políticos.

Segundo o Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), 220 
locais de votação foram 
instalados em unidades 
prisionais, com mais de 12 
mil votantes registrados em 

2022. Nem todos eleitores, 
porém, são presos. Mesários 
e funcionários de estabele-
cimentos penais também 
estão registrados para votar 
nesses locais. Não há, então, 
como afirmar com precisão 
que candidato teve mais 
votos de detentos.

Ao tentar reforçar a li-
gação de Lula com “bandi-
dos”, a propaganda bolso-
narista diz que o adversário 
defendeu criminosos e atri-
bui os supostos resultados 
das votações nos presídios 
a declarações do petista.

A peça resgatou críticas à 
violência policial, feitas em 
2019. “Não posso ver mais 
jovem de 14, 15 anos, assal-
tando e sendo violentado, 
assassinado pela polícia, às 
vezes inocente, ou às vezes 
porque roubou um celular”, 
disse o ex-presidente.

A resposta de simpa-
tizantes petistas veio nas 
redes sociais dias depois, 
com a publicação de um ví-
deo com o título “os maiores 
assassinos do Brasil apoiam 
Bolsonaro”. Nele, aparecem 
o goleiro Bruno, o ator Gui-
lherme de Pádua e a can-
tora e ex-deputada federal 
Flordelis, apontados como 
eleitores do presidente.

O conteúdo não foi pos-
tado nas plataformas ofi-
ciais de Lula, mas a cam-
panha petista avalia se o 
fará nos próximos dias na 
internet, no rádio e na tele-
visão. Não seria o primeiro 
caso de migração de temas 

viralizados nas redes sociais 
para o horário eleitoral do 
PT. No segundo turno, a 
campanha usou tática se-
melhante à do adversário 
para atingir o presidente 
em temas caros a ele, como 
a pauta de costumes.

Nos ataques mais agres-
sivos até agora, levaram à 
TV falas antigas de Bolso-
naro sobre ter discutido com 
ex-esposa o aborto de um 
dos filhos e outra em que 
relatou quase ter comido 
carne humana.

“Eu queria ver o índio 
sendo cozinhado. Daí o 
cara falou: ‘Se for, tem que 
comer’. Eu falei: ‘Eu como!’. 
[Mas] como a comitiva não 
quis ir, porque tinha que 
comer o índio, não que-
riam me levar sozinho lá”, 
afirmou o então deputado 
federal, em 2016, numa en-
trevista ao jornal americano 
The New York Times.

O assunto viralizou nas 
redes sociais a partir de 4 de 
outubro. Buscas no Google 
para o termo “Bolsonaro 
canibal” atingiram o topo 
em 5 de outubro. Dois dias 
depois, na sexta-feira (7), 
na estreia da propaganda 
eleitoral do segundo turno, 
o PT exibiu uma peça com o 
vídeo na televisão.

Para o sociólogo Marco 
Aurélio Ruediger, diretor de 
Análise de Políticas Públicas 
da FGV, a linguagem das 
redes sociais, mais emocio-
nal, tomou conta das cam-
panhas. “Um certo esgoto 

das redes acabou migrando 
para a TV”, afirma. “O que 
vale é o emocional, não há 
muito espaço para o debate 
de ideias.”

O ponto de inflexão, para 
ele, foi a eleição de 2018, 
quando Bolsonaro, com 
tempo escasso de televisão 
no primeiro turno —seis 
segundos por dia—, ven-
ceu o pleito, com estratégia 
agressiva na internet.

Profissionais das cam-
panhas dos candidatos em 
2022 defendem que os ata-
ques que tiverem maior en-
gajamento nas redes sociais 
precisam chegar à televisão, 
mídia de maior penetração 
no Brasil.

Apesar da evolução ex-
ponencial do acesso à in-
ternet, o país ainda tem 
apagões. Segundo o IBGE, 
em 2019 os desconectados 
eram quase 40 milhões. 
Dados mais recentes, do 
Centro Regional de Estudos 
para o Desenvolvimento da 
Sociedade da Informação, 
apontaram 35 milhões sem 
acesso.

É nessa franja de eleito-
res, de classes C, D e E, que a 
televisão ainda reina. Cerca 
de 70% do público que as-
sistiu às emissoras abertas 
em 2021 estão nessas classes 
sociais, segundo o Ibope 
Kantar Media.

Nas campanhas, há a 
ideia de que a veiculação 
na TV também reforça o 
assunto em públicos que já 
haviam sido atingidos pelo 

conteúdo em outras mídias, 
como WhatsApp e outras 
redes sociais.

A propaganda política 
nos veículos de comuni-
cação é financiada com di-
nheiro público, por meio de 
verbas do Fundo Eleitoral. 
Além disso, as emissoras re-
cebem compensações fiscais 
como ressarcimento pelo 
espaço cedido. Em 2022, a 
Receita prevê ressarcimento 
de R$ 737 milhões às empre-
sas de rádio e TV.

A veiculação da propa-
ganda é responsabilidade 
do TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral), que julga pedi-
dos de direito de resposta 
e retirada de conteúdos. A 
corte não faz análise prévia 
das peças veiculadas.

Na última semana, o tri-
bunal retirou do ar o vídeo 
da campanha petista em que 
foi exibida fala editada de 
Bolsonaro sobre quase ter 
comido carne humana. Na 
decisão liminar, foi aceita a 
acusação de que houve al-
teração sensível do sentido 
original da entrevista.

Do outro lado, petistas 
também conseguiram reti-
rar propagandas do presi-
dente depois de elas entra-
rem no ar. “A velocidade da 
campanha é muito intensa. 
A Justiça está sempre atrás 
ao atuar”, afirma o advoga-
do José Paes Neto, membro 
da Academia Brasileira de 
Direito Eleitoral e Político.

JOSÉ MARQUES
Da Folhapress - Brasília

A proposta de expansão do 
número de ministros do STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
encampada pelo presidente 
Jair Bolsonaro (PL) esbarra 
em entendimentos de que 
alterar a composição da corte 
contraria cláusula pétrea da 
Constituição, que não pode 
ser modificada por emenda do 
Legislativo.

A intenção de aumentar 
a quantidade de integrantes 
do Supremo já foi fruto de 
PECs (propostas de emenda à 
Constituição) apresentadas no 
Congresso na última década, 
mas que nunca avançaram 
concretamente.

Professores, estudiosos 
em direito constitucional e o 
ministro aposentado do STF 
Celso de Mello, no entanto, 
apontam que a interferência 
sugerida pelos aliados do 
presidente no Poder Judiciá-
rio, além de autocrática, abre 
margem para que uma norma 
nesse sentido seja invalidada, 
por eventual desrespeito à 
separação de Poderes.

Por meio de mensagem, 
Celso de Mello disse nesta 
segunda-feira (10) que “a pre-
tensão de Bolsonaro e de seus 
epígonos” tem a “perversa e 
inconstitucional finalidade 
de controlar o STF e de com-
prometer o grau de plena e 
necessária independência que 
os magistrados e os corpos 
judiciários devem possuir”.

“Qualquer emenda à Cons-
tituição que desrespeite tal 
princípio [da separação de 
Poderes] mostrar-se-á impreg-
nada do vício gravíssimo de 
inconstitucionalidade.”

Outro ministro aposen-
tado, Marco Aurélio, disse à 
BBC Brasil que a intenção dos 
bolsonaristas é “saudosismo 
puro” da ditadura.

“A ingerência direta do 
Executivo ou Legislativo para 

aumentar ou diminuir a quan-
tidade de vagas na Suprema 
Corte é medida de caráter 
autocrático e pode ser carac-
terizada como constituciona-
lismo abusivo”, diz Georges 
Abboud, professor de direito 
Constitucional da PUC-SP e 
do IDP.

“Assim, uma emenda cons-
titucional nesse sentido con-
traria a cláusula pétrea da 
separação de Poderes e pode 
ser declarada inconstitucional 
pelo próprio STF.”

A advogada e mestre em 
direito público pela FGV Vera 
Chemim afirma que “o tema 
é polêmico”, especialmente 
por “estarmos testemunhando 
uma conjuntura de turbulência 
político-institucional, o que 
provocará muitos debates 
acerca do tema”.

“Existem juristas que são 
contra essa mudança, sob o 
fundamento de que se trata de 
uma ‘cláusula pétrea’”, diz ela.

Lenio Streck, professor de 
direito constitucional, vê com 
ressalvas a possibilidade de o 
Supremo decidir pela inconsti-
tucionalidade de um aumento 
do número de ministros.

“O STF poderia declarar a 
inconstitucionalidade? Até po-
deria. Mas criaria um looping 
político, porque geraria reação 
do Legislativo. Democracia 
é como um cristal. Cuidado 
ao manejá-lo. Elefantes não 
sabem o que é cristal. Podem 
quebrar tudo”, diz.

Após o primeiro turno das 
eleições deste ano, a ideia de 
aumentar a composição do 
STF foi defendida pelo vice-
-presidente Hamilton Mourão 
(Republicanos), que se elegeu 
senador pelo Rio Grande do 
Sul.

Em entrevista à Globo-
News na qual fez críticas ao 
STF, Mourão sugeriu mudan-
ças no número de magistrados, 
duração de mandatos e da 
idade de aposentadoria dos 
ministros, além de limitações 

às decisões monocráticas.
O líder do governo na Câ-

mara, Ricardo Barros (PP-PR), 
também disse à GloboNews 
que há “necessidade de en-
quadramento de ativismo do 
Judiciário”.

Bolsonaro, em campanha 
para a reeleição, disse no do-
mingo (9) que deve avaliar 
a proposta somente após a 
eleição e disse que sua decisão 
sobre o tema vai depender da 
temperatura na corte.

Mudanças na composição 
da corte suprema brasileira 
aconteceram, no passado, em 
governos autoritários.

Após a Revolução de 1930, 
o governo provisório de Getú-
lio Vargas reduziu o número 
de ministros de 15 para 11. Em 
1965, na ditadura militar, o Ato 
Institucional nº 2 aumentou 
o número de integrantes do 
Supremo para 16 e, em 1968, o 
Ato Institucional nº 5 aposen-
tou três ministros.

Em 1969, o Ato Institucional 
nº 6 restabeleceu a composição 
de 11 ministros. O número de 
11 ministros foi mantido pela 
Constituição de 1988.

A possibilidade de mudan-
ça na composição do STF de-
vido à insatisfação de aliados 
do governo com as decisões é 
vista como uma tentativa de 
corroer a democracia por den-
tro por pessoas que estudam 
cortes constitucionais.

“Essa história de mudar 
composição da corte é como se 
fosse receita de bolo de como 
você destrói a democracia. É 
fazer com que a instituição 
que guarda a Constituição seja 
desmobilizada”, diz o profes-
sor da FGV Direito Rio Álvaro 
Jorge, autor do livro “Supremo 
Interesse (Synergia)”, sobre o 
processo de escolha de minis-
tros do STF.

“Nas democracias, as cor-
tes constitucionais têm um 
papel contramajoritário, de 
frear a vontade das maiorias 
e do governo para garantir os 
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direitos fundamentais”, diz o 
professor.

Ele cita como exemplo alte-
rações no Judiciário de países 
que vivem em regimes cuja 
democracia é questionada, 
como a Venezuela, a Hungria 
e a Polônia.

“Em 2004, o Hugo Chávez 
fez isso na Venezuela. Ele pas-
sou de 20 para 32 o número de 
ministros e jogou para dentro 
da corte os aliados”, diz.

“A Polônia fez uma série de 
intervenções no Poder Judiciá-
rio e restringiu os poderes da 
corte constitucional, chegando 
a não publicar decisões da 
corte, justamente para tirar o 
poder de ela atuar no controle 
do governo.”

Propostas de reformas mais 
profundas no Supremo já fo-
ram sugeridas no Congresso 
por partidos de esquerda e de 
direita, em tentativas de refor-
mas do Judiciário mais amplas 
e diferentes do proposto por 
Bolsonaro.

As sugestões previam, in-
clusive, mudanças no formato 
de indicação dos seus inte-
grantes da corte.

Em 2013, a deputada Luiza 
Erundina (de SP, à época no 
PSB e hoje no PSOL) e o sena-
dor Fernando Collor de Mello 
(PTB-AL) apresentaram pro-
postas que previam o aumento 
do número de ministros de 11 
para 15.

No seu texto, Erundina 
queria a redução das atribui-
ções do Supremo, com o ob-
jetivo de limitar as causas jul-
gadas pelo tribunal apenas às 
questões diretamente ligadas à 
interpretação da Constituição 
Federal.

Em sua proposta, os novos 
membros seriam aprovados 
pelo Congresso a partir de 
listas tríplices votadas pelos 
conselhos nacionais da Justiça, 
do Ministério Público e pela 
OAB.

MATHEUS TUPINA
Da Folhapress – São Paulo

A declaração de apoio 
do ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB) 
ao também ex-presidente e 
concorrente ao Planalto, Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT), no 
segundo turno do pleito deste 
ano, foi um aceno do principal 
expoente da ala histórica tuca-
na em favor do petista contra 
Jair Bolsonaro (PL).

FHC, que saiu vencedor 
ante Lula nas eleições de 1994 
e de 1998, afirmou na última 
quarta-feira (5) votar no petis-
ta. “Neste segundo turno voto 
por uma história de luta pela 
democracia e inclusão social. 
Voto em Luiz Inácio Lula da 
Silva”, afirmou o ex-presiden-
te, que também publicou fotos 
antigas dos dois.

A relação entre eles, porém, 
é mais antiga do que a transfe-
rência da faixa presidencial em 
2003, com momentos de afagos 
e de críticas desde a década de 
1970, quando estiveram juntos 
em oposição à então decadente 
ditadura militar. De lá para cá, 
divergiram no Plano Real e 
rivalizaram em eleições.

Veja a seguir alguns desses 
momentos.

ANOS 1970
Os ex-presidentes se conheceram em 1973, 
no Cebrap (Centro Brasileiro de Política), 
fundado por FHC após voltar do exílio no 
Chile. Em 1978, com a efervescência dos 
movimentos democráticos na elite política 
e a perda de poder dos militares, Lula, com 
33 anos e à época líder sindical no ABC 
paulista, apoiou a candidatura de FHC, 
ainda pelo MDB, ao Senado, participando 
de comícios e panfletagens.

DIRETAS JÁ
Lula e FHC estiveram juntos nas manifes-
tações que impulsionaram as Diretas Já. 
Apesar de estarem em planos diferentes 
—Lula cuidava da fundação do PT, e FHC se 
enveredava em uma ala social-democrata 
do MDB—, subiram juntos em palanques 
nas campanhas pelo voto direto a presiden-
te já em 1985.
A campanha saiu derrotada no Congresso 
Nacional, o que levou à eleição de Tancredo 
Neves e de José Sarney ao Planalto. Tancre-
do morreu antes de assumir a Presidência.

LULA CANDIDATO EM 1989
Em 1989, no segundo turno entre Fernando 
Collor de Mello e Lula, na primeira eleição 
direta para a Chefia do Executivo após 
a ditadura militar, FHC e outros líderes 
históricos do PSDB, como Mário Covas, 
declararam apoio ao petista, subindo em 
palanques e fazendo comícios para o ex-
-sindicalista.
Lula terminou o pleito derrotado por Collor, 
que subiu a rampa do Planalto com 53% 
dos votos.

PLANO REAL E FHC PRESIDENTE
Lula e FHC trocaram críticas durante a 
implementação do Plano Real. O petista 
foi contrário ao projeto, afirmando que a 
nova moeda causaria perda salarial aos tra-
balhadores, e desaprovou a URV (Unidade 
Real de Valor), que indexou o real ao dólar 
para converter os preços sem acelerar a 
inflação.
O tucano chegou a afirmar que Lula e o PT 
atrapalharam a implementação da nova 
unidade monetária, que ao fim conseguiu 
diminuir a inflação e estabilizar as finanças 
do país apesar das altas taxas de juros.
Em 1994, Lula e FHC concorreram à Presi-
dência, e o tucano saiu vitorioso, reeleito 
em 1998 em outra disputa contra o petista. 
Ele os dois pleitos em primeiro turno.

PASSANDO A FAIXA
Outro momento protagonizado pelos 
dois ex-presidentes foi a sucessão —FHC 
transferiu o cargo a Lula em 2003. O tucano 
afirmou que transmitir a faixa presidencial 
foi um dos momentos mais emocionantes 
da cerimônia de posse e que quase chorou 
pela história que tinham juntos.
Mesmo assim, FHC foi crítico às gestões do 
petista e da ex-presidente Dilma Rousseff 
(PT), ainda que tenha mantido a cordialida-
de e a comunicação com seus sucessores.

‘ÉTICA DO PT É ROUBAR’
Em 2006, FHC disse à revista IstoÉ que “a 
ética do PT é roubar”. Logo depois, no pro-
grama de entrevistas Roda Viva, justificou a 
declaração afirmando que o partido de Lula 
agiu de forma sistemática no esquema do 
“mensalão”. “Fala-se em prática generali-
zada de caixa dois, o que já é questionável. 
O que está em discussão é outra coisa. 
Trata-se de um fluxo de recursos muito 
grande, de várias fontes, entre as quais fon-
tes oficiais —dinheiro que saiu do governo 
e foi utilizado fora da campanha. Isso é o 
coletivo, é em nome da transformação do 
Brasil. A ética é essa: fazem isso pois, no 
fundo, acham que vão mudar o país.”
Em resposta, Lula anunciou um pedido para 
interpelar o tucano judicialmente. Segundo 
os registros de conversas reservadas à épo-
ca, o petista, contrariado com as críticas, 
disse que FHC fazia jogo sujo para fortale-
cer o PSDB nas eleições daquele ano e não 
se comportava como um ex-presidente.
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47.614.874/0001-00, torna público que requereu à SEMA/MT, LICENÇA 
PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO, para 
extração e beneficiamento de CALCÁRIO, utilizado na fabricação de corre-
tivo agrícola e brita, localizada na Rod.MT - 343, km 45, Faz. Flor da Serra, 
Zona Rural, Porto Estrela/MT.

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA – POSTO XAXIM, 
inscrita no CNPJ: 36.961.837/0001-44 torna a público que requereu junto à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT o pedido de Renova-
ção da Licença de Operação (LO) para atividade de Comércio a varejo de 
combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, Serviços de lavagem, 
lubrificação e polimento de veículos, Localizada à Rod. BR 163/364, KM 127 
s/nº CEP: 78.460-000 Bairro Jardim Petrópolis no Município de Nobres – MT.

PNEULADIA COMERCIAL LTDA,CNPJ: 01.536.085/0022-14, torna público 
que requereu a Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, por meio da Secretária Mu-
nicipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável - SMADESS 
a Licença Ambiental - Modalidade: Licença Prévia, Licença de Instalação e 
Licença de Operação,  referente a atividade de Comércio a Varejo de Pneu-
mático e Câmaras -de-ar,   localizada na Avenida Ayton Senna Da Silva, S/N, 
Br 364, Km 13, Bairro: Distrito Industrial, Cuiabá/MT.

A Bom Futuro Agrícola inscrita no CNPJ: 10.425.282/0024-
19, torna público que requereu à Secretaria de Esta-
do de Meio Ambiente - MT (SEMA/MT) a solicitação de Al-
teração de Razão Social para Bom Futuro Agrícola LTDA, 
inscrito no CNPJ: 10.425.282/0077-20, localizado na rodovia 
BR 372 + 10 km a esquerda, zona rural de Campo Verde - MT.

INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VA-
ZIAS - INPEV, CNPJ 04.875.587/0019-62, torna público que requereu junto 
à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT a Autorização para 
a realização do Recebimento Itinerante – RI para Recebimento de Emba-
lagens de Agrotóxicos e Afins (Vazias), a ser realizado no Sindicato Rural 
de Cáceres com endereço estabelecido na Avenida Santos Dumont - Dner,  
Município de Cáceres/MT. Informamos que o Recebimento Itinerante será 
realizado nos dias 24, 25 e 26 de Outubro de 2022.

VANIR POTRICH, CPF: 053.480.050-53, torna público que 
requereu junto a Superintendência de Infraestrutura, Minera-
ção 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, Nova Ubiratã/MT. 

RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 448 LTDA, 33.915.025/0001-
74, torna público que requereu à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT 
por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Urbano Sustentável – SMADESS a Licença Ambiental – Moda-
lidade: Licença de Operação, para atividade infra-estrutura, localiza-
da no Bairro ParqueOhara, Avenida Fernando Correa da Costa, 5635, 
município de Cuiabá –MT

Cuiabá, sábado, 15 de outubro de 2022  - Mato Grosso - A7

Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 
20 DIAS Expedido por determinação do MM.(ª) Juiz(a) de Direito Rachel Fernandes 
Alencastro Martins Processo n. 0010430-03.2015.8.11.0002 Valor da causa: R$ 54.827,74 
Espécie: Execução de Título Extrajudicial (159) Polo Ativo: Nome: Cooperativa De Crédito 
Sicredi Sudoeste Endereço: Av. Tancredo de Almeida Neves, 40 - N, Centro, Tangará Da 
Serra - Mt - CEP: 78000-000 Polo Passivo: Nome: Silvana Barbosa De Campos - CPF: 
832.015.561-49 Endereço: Rua Jacobe do Bandolim n 708, (Jd C Verde), Costa Verde, Várzea 
Grande - Mt - CEP: 78128-234 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 3 (três) dias, 
contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, caput, do CPC) no valor de R$ 
54.827,74, sob pena de Penhora e Avaliação de tantos bens quantos bastem para o 
pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 
831, CPC), conforme despacho, petição inicial e 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 edital; 2. Não sendo encontrada a parte Executada, dever-
se-á Arrestar tantos bens quanto se façam necessários para garantia da execução, nos termos 
do artigo 830 do CPC.  Resumo Da Inicial: 1. A cooperativa autora concedeu a requerida um 
financiamento no valor de R$56.156,80 (cinquenta e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e 
oitenta centavos), para ser restituído por meio de 36 (trinta e seis) prestações mensais, com 
vencimento final em 11/12/2016, mediante Cédula de Crédito Bancário, celebrado em 
12/12/2013. tendo como garantia o seguinte bem: Frontier XE 4X4 MT (C.DUP) 2.5 16V, 
Diesel, Cinza, Marca Nissan, Ano Fab. 2009, Ano Mod. 2009, CHASSI 94DVCG409J266268, 
Renavam 146776984, Placa Njk 1016, Cilindrada 144 CV. 2. Ocorre que a parte executada 
descumpriu com o pactuada, deixando de adimplir com as parcelas conforme se infere da 
planilha de cálculo anexa a peça incoativa. Dá-se a causa o valor de R$56.156,80 (cinquenta e 
seis mil e cento e cinquenta e seis reais e oitenta centavos).  Decisão: Vistos.1. Com fulcro no 
artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido para citação da parte requerida, via 
Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. Expeça-se o 
competente edital, publicando-se na forma descrita no art. 257, inciso II, CPC.3. Conste ainda 
do edital a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia (CPC, art. 
257, IV).4. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao requerido citado 
por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria Pública Estadual desta Comarca, nos 
termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de Processo Civil.5. Às providências. 
Advertências À Parte: Será Nomeado Curador Especial Em Caso De Revelia. (ART. 257, IV, 
CPC) 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 
os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 
advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 
Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por 
defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela 
Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de 
Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 
Ministério Público (art. 186 do CPC). 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, Joseline Maria Martins Da Cruz, digitei. 
Várzea Grande, 8 de setembro de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS expedido por determinação do Mm. 
Juiz de Direito Paulo de Toledo Ribeiro Junior Processo nº 0044581-72.2015.8.11.0041 Valor 
da Causa: R$87.246,52 Espécie: Execução de Título Extrajudicial Polo Ativo/Exequente: 
Cooperativa De Crédito Sicredi Sudoeste, inscrita no CNPJ/MF sob nº 32.995.755/0001-
60, com sede na Rua Tancredo A. Neves, nº 40-N, Centro, CEP 78300-000, Tangará da Serra-
MT. Polo Passivo/Executado: Wanderson De Jesus Lopes Pereira, brasileiro, solteiro, 
representante comercial, inscrito no CPF/MF sob nº 022.454.031-93, endereço: Rua Tancredo 
Neves, nº 1206, bairro Barbado, Cuiabá-MT, CEP: 78093-150. Finalidade: Citação do 
executado, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação 
executiva que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 
prazo de 03 (três) dias, contado da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 
descrito, com atualização monetária, juros e consectários legais, ou nomear bens à penhora 
suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 
quantos necessários forem para a satisfação da dívida, 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 edital. Resumo Da Inicial: A 
Cooperativa autora concedeu ao requerido um financiamento no valor de R$30.000,00 (trinta 
mil reais), para ser restituído por meio de 60(sessenta) prestações mensais, com vencimento 
final em 05/07/2019, mediante Cédula de Crédito Bancário/Contrato de Alienação Fiduciária 
nº B42031187-2, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 07/07/2014. Em garantia 
da obrigação assumida o requerido transferiu em Alienação Fiduciária o bem da marca 
Volkswagen, modelo Gol, cor branca, chassi 9BWAA45U8FP050199, ano/modelo 2014/2014, 
placa OBR3467, renavam 1013466680. O requerido tornou-se inadimplente, deixando de 
efetuar o pagamento das prestações desde a parcela 03/60, vencida em 05/10/2014. 
DECISÃO: Vistos etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 
demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, 
nos documentos acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 
do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 
Volkswagen/Gol, Ano Fabricação/Modelo 2014/2014, Chassi 9BWAA45U8FP050199, Placa 
OBR - 3467, Renavam 1013466680 e Cor Branca, depositando-o em mãos do requerente, 
mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 
prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 
sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 
apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 
quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo 
de 05 dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 
redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa 
em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 172 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro 
por ora o pedido de força policial e arrombamento. 4. Cumpra-se a presente decisão, servindo 
a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 
Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça 5. Intime-se o 
Requerente para que traga o comprovante original do depósito do pagamento da diligência do 
Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 6. Determino 
Que O Sr. Oficial De Justiça Que Não Permita Que Qualquer Pessoa Alheia, Ou Que Não 
Pertença Ao Poder Judiciário, O Acompanhe No Cumprimento Deste Mandado, 
Principalmente A Figura Do Localizador, Com Exceção Do Reforço Policial, Se Requerida E 
Deferida. Cuiabá-MT, 15/10/2015. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior. Juiz de Direito. Decisão: 
Vistos etc. Tendo em vista as certidões de fls. 52 e 78, bem como a consulta de endereço 
realizada via sistema Infojud, dando conta do mesmo endereço já constante nos autos, defiro 
o pedido vindo à fl. 86. Cite-se o executado por edital, nos termos do art. 256 do Código de 
Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias. Tendo em vista que no momento não existem os 
sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 
citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo 
dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 
03/02/2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Júnior. Titular da Quarta Vara Especializada de 
Direito Bancário. Advertência: O executado, independentemente de penhora, depósito ou 
caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, o qual poderá ser oferecidos no 
prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir de expirado o prazo do presente edital, sendo que 
em caso de revelia ser-lhe-á nomeado curador especial em sua defesa.  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, 
Marlene Silva Ventura, digitei. Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2021.

Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 
DO EDITAL: 20 DIAS expedido por determinação do MM.(ª) Juiz(a) de Direito Rachel 
Fernandes Alencastro Martins Processo n. 1001179-70.2017.8.11.0002 Valor da causa: R$ 
18.250,67 Espécie: Monitória (40) Polo Ativo: Nome: Cooperativa de Crédito Sicredi 
Sudoeste Endereço: Rua Tancredo A. Neves, 40, Centro, Tangará da Serra - MT - CEP: 
78070-100 Polo Passivo: Nome: Fabricio Ferreira Da Silva - CPF: 818.260.521-00 Endereço: 
Rua Itália, 50, (Cohab Sta Fé), Cristo Rei, Várzea Grande - MT - CEP: 78118-495 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, proceder ao cumprimento da obrigação exigida 
pela parte autora consistente no valor de R$ 18.250,67 e dos honorários advocatícios de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido(a) 
interpor embargos, que se processarão nos mesmos autos, independentemente de penhora, 
e suspenderão a eficácia do mandado monitório, 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: 1. 
Por força da 'Cédula de Crédito Bancário/Cheque Especial nº C808976', firmada em 
12/03/2015, a cooperativa autora concedeu ao requerido um crédito no valor de R$ 4.000,00 
(quatro mil reais), com vencimento para 10/06/2015, bem como concedeu um limite em conta 
corrente, a título de adiantamento ao depositante, com possibilidade de renovações 
automáticas, acrescidas dos encargos livremente pactuados. Por força da 'Adesão às 
Cláusulas e Condições Gerais para a Abertura, a Movimentação, a Manutenção e o 
Encerramento de Contas de Depósito, bem como aos Produtos e Serviços Sicredi – Pessoa 
Física – C/C 89657-8', firmada em 19/09/2014, a cooperativa autora concedeu ao requerido 
um limite, a título de adiantamento ao depositante no valor de R$ 5.901,78 (cinco mil, 
novecentos e um reais e setenta e oito centavos), bem como concedeu um limite no cartão de 
crédito sicredi visa classic no valor de R$ 3.738,16 (três mil, setecentos e trinta e oito reais e 
dezesseis centavos), acrescidas dos encargos livremente pactuados. 2. No entanto, o 
obrigado pela dívida até o momento não efetuou o devido pagamento, apesar das inúmeras 
tentativas empreendidas pela Requerente. Encontra-se, assim, em mora pelo valor total, 
líquido e certo, de R$ 18.250,67 (dezoito mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e sete 
centavos), atualizados até 13/02/2017, oriundas do cheque especial, adiantamento a 
depositantes e cartões de crédito, conforme planilhas anexas. 3. Ainda, a contratação 
ocorreu pelo requerido com o uso de sua senha pessoal e intransferível, conforme pode ser 
observado através do comprovante de disponibilização do crédito pelo extrato de sua conta 
corrente, onde também constam todas as informações da operação, bem como os encargos, 
de tal modo, que o limite foi utilizado e não contestado. Decisão: Vistos. 1. Considerando que 
o feito tramita a vários anos sem que o requerido tenha sido localizado, tendo em vista o 
apreço deste Juízo pela celeridade processual, com fulcro no artigo 257 do Código de 
Processo Civil, determino a citação do requerido, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 
constando as advertências legais.2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador 
especial o(a) ilustre representante da Defensoria Pública Estadual desta Comarca, nos 
termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de Processo Civil.3. Posteriormente, intime-se o 
autor para parte que lhe couber e, em seguida, façam-se conclusos.4. Às providências. 
Advertências À Parte: Será Nomeado Curador Especial Em Caso De Revelia. (Art. 257, Iv, 
Cpc). 1. O prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito 
o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 
pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do Cpc). 3. Os embargos 
deverão ser assinados por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em 
dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do Cpc) ou Escritórios 
de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 Cpc) e caso o requerido seja a 
Fazenda Pública (art. 183 do Cpc) ou o Ministério Público (art. 186 do Cpc). 5. Efetuando o 
pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo isento das custas processuais. (art. 701, 
§1º, Cpc). 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, Joseline Maria Martins Da Cruz, digitei. Várzea Grande, 8 
de setembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE -  MT 
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA 

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, por intermédio da Vip 
Gestão e Logística SA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.187.134/0001-75, na condição de 
contratada pública de serviços de recolhimento e custódia em pátios informatizados, de 
veículos automotores apreendidos em razão de infração à Legislação de Trânsito, 
veículos abandonados em vias públicas, que prevejam a aplicação de medidas 
administrativas e ainda a preparação e organização de leilões públicos por leiloeiro 
público oficial do estado de Mato Grosso, obedecendo o Código de Trânsito Brasileiro 
(LEI 9.503/97), Lei 8.987/95 e a Lei Complementar nº 4.162/2016 da Prefeitura de 
Várzea Grande - MT, em conformidade com o Contrato Público nº 072/2018 de 19 junho 
de 2018, em obediência à Lei Federal nº 13.160, de 25/08/2015 e Art. 4º §6° da 
Resolução CONTRAN nº 623/2016, TORNA PÚBLICO que realizará licitação, sob a 
modalidade LEILÃO PÚBLICO TIPO MAIOR LANCE OFERTADO, na modalidade 
ONLINE no site www.vipleiloes.com.br para alienação de veículos automotores retidos, 
removidos ou apreendidos a qualquer título, referentes aos lotes constantes dos 
Anexos, em condições de CONSERVADOS, SUCATAS APROVEITAVEIS e SUCATAS 
APROVEITAVEIS COM MOTOR INSERVÍVEL, depositados nos Parques de Retenção 
do município e nos pátios terceirizados da empresa VIP Gestão e Logística S.A, há mais 
de 60 (sessenta) dias, conforme condições constantes neste Edital e Anexos, o qual 
será disponibilizado no sítio eletrônico, www.vipleiloes.com.br, tudo em conformidade 
com Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94. O procedimento do leilão 
será conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, inscrito na Junta Comercial do 
Estado do Mato Grosso (JUCEMAT), Sr. ERICO SOBRAL SOARES, CPF: 
043.261.883-08, e assessorada pela Comissão Permanente de Leilão, através de 
seção pública, na modalidade ON-LINE / ELETRÔNICA com participação on-line, 
conforme as especificações. O leilão será realizado no dia 31 de outubro de 2022 às 
9h00, no Site da Vip Leilões (www.vipleiloes.com.br), via login e senha de fácil 
cadastro para todos.

EDITAL DE LEILÃO 0011/2022

GIDESEL BISPO DE OLIVEIRA, CPF24.561.299-20, torna 
público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural Sustentável-SEMMADRS/VG a Licença 
de Localização (LL) para atividade de Construção de Galpão 
Comercial situado na Rodovia Mario Andreazza, s/n, bairro 
Guarita no município de Várzea Grande

BIG PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS LTDA, 
CNPJ08.215.005/0001-43 torna público que requereu à Prefeitura 
Municipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SMADES a Licença 
Ambiental-Modalidade: Renovação da Licença de Operação - LO, 
para a atividade de fabricação de embalagens de material plástico, 
localizado na Av. X, s/n.º, Quadra Ind. 6, Lote 96 A 112, Bairro 
Distrito Industrial, município de Cuiabá-MT. NÃO EIA/RIMA.

COSSA RIBEIRO & CIA LTDA - Loteamento Araguaia II, Inscrita 
no CNPJ N° 20.233.070/0001-05 torna-se público que requereu 
junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) a  
Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI), para a ativida-
de de loteamento, localizada na Avenida Betumarco, s.n. - 
 Centro, Município de Porto Alegre do Norte - MT.  15/10/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022
REGISTRO DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista – MT, torna público, c/ 
base na Lei no 10.520/2002 e Decreto Municipal 011/2021 e 
056/2021, subsidiariamente a Lei no 8.666/93 e alterações 
posteriores, o aviso de Licitação, na modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para 
“FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA USO EM TODAS 
AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO 
BOA VISTA/MT”. Abertura no dia 27 de Outubro de 2022, às 
09:00 horas, no endereço eletrônico www.comprasbr.com.br, 
conforme especificações e condições constantes no Edital e 
seus anexos, à disposição dos interessados, na Prefeitura 
M u n i c i p a l  d e  A l t o  B o a  V i s t a / M T  e  n o  s i t e 
www.altoboavista.mt.gov.br, qualquer informação pelo e-mail: 
licitacao@altoboavista.mt.gov.br. Alto Boa Vista/MT, 14 de 
Outubro de 2022.

Cristiano Rubin Parizotto - Pregoeiro/Port: 074/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2022

O Município de Alto Boa Vista Estado de Mato Grosso torna 
público a todos os interessados, que realizará Licitação, no dia 
01 de Novembro de 2022, às 08:00 horas (horário local), na 
sede da prefeitura, regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e 
posteriores alterações e pelas condições estabelecidas no 
Edital de TOMADA DE PREÇO n° 004/2022, para a seleção da 
melhor proposta pelo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA JUNTO A CRECHE 
ARCO IRIS NO MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA-MT, 
CONFORME PROJETO EM ANEXO”. Os proponentes 
interessados poderão obter o edital completo na sede da 
Prefeitura de Alto Boa Vista, à Av. Moises D. Montiel, n.º 975, 
Vila Real, no horário de 12:00 ás 17:00, pelo telefone (66) 
98440-9467 e no site www.altoboavista.mt.gov.br. Alto Boa 
Vista – MT, 14 de Outubro de 2022.

EDGAR FREDERICO DA SILVA - Presidente da CPL

K C DE ARAUJO (K C A ODONTOLOGIA), CNPJ: 
44.776.378/0001-57, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Rural Sustentável do Município de Várzea Grande - 
SEMMADERS /  VG   A L ICENÇA AMBIENTAL – 
MODALIDADE: LICENÇA DE INSTALAÇÃO, PRÉVIA E 
OPERAÇÃO PARA ATIVIDADE: Atividade odontológica. 
(Código: 86.30-5-04), LOCALIZADA NA: R MINISTRO LUIZ 
AMBROSIO, 309, QUADRA 53, LT 20, BAIRRO: CRISTO REI, 
CIDADE: VARZEA GRANDE, CEP: 78.164-971.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2022/DPMT
A Coordenador de Aquisições e Contratos da Defensoria Pública do Estado de Mato 
Grosso,TORNA PÚBLICO a abertura da seguinte licitação: MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. Procedimento: 
110/2021 - Defensoria Pública. Pregão Eletrônico n. 60/2022. Data: 27/10/2022; 
Horário 14:00h (horário de Brasília); Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br. 
Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITORES BIOMÉTRICOS, CUJO 
OBJETO É ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
NESTE INTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. Locais para acesso ao 
Edital: A) Sítio da Defensoria Pública do Estado: www.defensoriapublica.mt.gov.br; 
B) E-mail: pregoeiros@dp.mt.gov.br C) Sede Administrativa DPMT: situada na Rua 
02, esquina com a Rua C, Setor A, Quadra 04, Lote 04, Centro Politico Administrativo, 
Cuiabá/MT, CEP: 78.049-912 – horário: 12:00 às 18:00. Cuiabá-MT, 13 de outubro de 
2022.

Érick Rocha Said
Coordenador de Aquisições e Contratos

COPA DO MUNDO 2022  João Etzel Filho apitou o empate entre União 
Soviética e Colômbia, no Mundial de 1962

Árbitro brasileiro se vingou de soviéticos 
em jogo do único gol olímpico em Copas
LUCIANO TRINDADE

Da Folhapress - São Paulo

Em maio de 1960, en-
quanto se preparava para 
receber a Copa do Mundo 
em 1962, o Chile foi abala-
do com o maior terremoto 
já registrado na história, de 
9,5 graus na escala interna-
cional. Estima-se que tenha 
havido mais de 5.000 mor-
tes e que 25% da população 
tenha ficado desabrigada.

Das oito cidades escolhi-
das para receber partidas 
da competição, quatro (Tal-
ca, Concepción, Talcahua-
no e Valdívia) foram tão 
severamente afetadas que 
tiveram de sair da lista.

Houve muita discussão 
sobre a capacidade do país 
de receber o Mundial, além 
de debates sobre a insis-
tência na ideia de sediar o 
torneio em meio à tragédia 
nacional. Foi quando o pre-
sidente da Confederação 
Sul-Americana de Futebol, 
o brasileiro naturalizado 
chileno Carlos Dittborn, 
pronunciou a frase que aca-
baria se tornando o slogan 
não oficial da competição: 
“Porque nada temos, fare-
mos tudo”.

Foi nesse cenário que o 
Brasil ganhou o seu segun-
do título mundial, liderado 
por Garrincha, Didi, Za-
gallo e Vavá. E foi também 
o Chile palco do único 
gol olímpico marcado em 
uma Copa do Mundo, na 
partida entre Colômbia e 
União Soviética, apitada 
pelo brasileiro descenden-
te de húngaros João Etzel 
Filho.

Era um domingo, 3 de 
junho, quando o estádio 
de Arica, uma das quatro 
cidades que reuniram capa-
cidade de sediar a compe-
tição, ao lado de Santiago, 
Rancagua e Viña del Mar, 
recebeu o jogo válido pela 
segunda rodada.

Os soviéticos eram favo-

ritos. Os colombianos de-
butavam em um Mundial 
e, na estreia, haviam sido 
derrotados pelo Uruguai. 
Além disso, a União Sovié-
tica contava com o lendário 
Lev Yashin, amplamente 
considerado o melhor go-
leiro do mundo na época.

Do lado da seleção sul-
-americana, o principal 
nome estava no banco de 
reservas. O time era dirigi-
do pelo argentino Adolfo 
Pedernera, um dos ícones 
da histórico time do River 
Plate dos anos 40.

Diante da diferença téc-
nica dos elencos, a Colôm-
bia acabaria encurralada 
no primeiro tempo. Com 
apenas 11 minutos, já per-
dia por 3 a 0. Dois gols fo-
ram marcados por Ivanov; 
um, por Chislenko. Acero 
chegou a diminuir antes do 
intervalo, mas Ponedelnik 
fez o quarto dos soviéticos 
no começo da segunda 
etapa para frear, ao menos 
momentaneamente, a ani-
mação do adversário.

Àquela altura, era difícil 
vislumbrar uma reação dos 
colombianos. Mas na me-
tade da segunda etapa isso 
começou a mudar. Aos 23 
minutos, o time obteve um 
escanteio. O meia Marcos 
Coll se apresentou para a 
cobrança. Ele não imagi-
nava, mas estava prestes a 
deixar seu nome marcado 
na história do futebol.

As imagens da época 
não são muito nítidas, mas 
vídeos no site da Fifa mos-
tram como foi o chute. Ele 
fez a cobrança de maneira 
fechada. A bola quicou na 
pequena área e passou en-
tre um zagueiro e a trave 
direita de Yashin. Gol olím-
pico —tentos desse tipo são 
assim chamados desde que 
o argentino Onzari marcou 
dessa maneira em vitória 
de sua seleção sobre o Uru-
guai, campeão olímpico e 
até hoje conhecido como a 

Celeste Olímpica, em amis-
toso de 1924.

Enquanto Coll era abra-
çado por seus companhei-
ros, Yashin esbravejava com 
os marcadores soviéticos.

Até hoje, ninguém conse-
guiu repetir o feito em um 
Mundial. “Para mim, foi 
uma alegria que Deus tenha 
me dado este gol. Já pas-
saram 50 anos, e nenhum 
outro jogador conseguiu 
repetir. Certamente, o gol 
olímpico me imortalizou”, 
declarou o colombiano ao 
jornal El Espectador, em 
2012.

Na Colômbia, Coll virou 
um ídolo nacional. Em 2017, 
quando ele morreu vítima 
de problemas respiratórios, 
o então presidente do país, 
Juan Manuel Santos Calde-
rón, descreveu-o como “a 
glória do futebol”.

A raridade do feito se 
deve à aparente impossibi-
lidade de o jogador acertar 
esse tipo de chute, já que 
está na mesma linha das 
traves ao bater o escanteio. 
Portanto, ele não tem como 
ver claramente o alvo.

Para que a bola tome a 
direção do gol, é preciso que 
gire lateralmente e ganhe 
o efeito Magnus, batizado 
dessa forma em homena-
gem ao físico alemão Hein-
rich Gustav Magnus. Ele 
foi o primeiro a descrever 
como a rotação de um objeto 
altera sua trajetória.

“Por causa da força pro-
vocada pelo efeito Mag-
nus, a bola vai se desviar 
de uma trajetória regular, 
aquela influenciada ape-
nas pela resistência do ar 
e pela força gravitacional. 
A orientação desse desvio 
depende de como a bola 
está girando. Assim, a bola 
faz um caminho desviando 
de coisas que estavam em 
sua frente”, explica o pro-
fessor Otaviano Helene, do 
Departamento de Física da 
USP (Universidade de São 

Paulo), especialista em física 
dos esportes. 

O gol também surpreen-
deu a União Soviética de tal 
forma que o time apagou. 
Quatro minutos após Coll 
ter balançado a rede, Rada 
fez o terceiro. A quatro mi-
nutos do fim da partida, 
Klinger empatou.

Desnorteados, os favori-
tos não sabiam como expli-
car como haviam deixado 
a vitória escapar. Mas uma 
resposta surpreendente para 
isso surgiria décadas depois. 
O juiz brasileiro João Etzel 
Filho disse ter favorecido 
deliberadamente os colom-
bianos naquela partida.

Em entrevista publicada 
na edição especial especial 
da Placar que celebrava 
“100 Anos De Futebol No 
Brasil”, de 1994, o árbitro 
afirmou: “Eu empatei aquela 
partida”.

Para ele, era como uma 
vingança. Descendente de 
húngaros, Etzel Filho vira 
um levante no país de seus 
pais contra o domínio sovi-
ético ser massacrado.

Não há registro de lances 
cruciais questionados, mas 
o juiz tinha uma reputação 
que torna a possibilidade 
plausível. Em 1988, quando 
morreu em decorrência de 
um infarto, aos 73 anos, o 
relato da Placar citava jus-
tamente “a fama dele de 
fabricar resultados”.

O jornalista esportivo 
Silvio Lancellotti (1944-
2022) costumava chamá-lo 
de “monarca dos empates”.

Na Copa do Mundo de 
1962, o único jogo que ele 
apitou foi justamente aquele 
4 a 4 entre a Colômbia e a 
União Soviética.

Foi o ponto solitário dos 
colombianos, eliminados na 
primeira fase, com despedi-
da em derrota por 5 a 0 para 
a Iugoslávia. Os soviéticos 
avançaram e caíram nas 
quartas de final, 2 a 1 para o 
anfitrião Chile.
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o rival e favorito Palmeiras.
Crespo, porém, não con-

seguiu manter a intensidade 
da equipe no restante da 
temporada 2021. O time de-
morou a engatar no Campe-
onato Brasileiro. A luta contra 
o rebaixamento se tornou 
novamente realidade - fato 
recorrente nos últimos anos. 
Ceni assumiu o São Paulo na 
26ª rodada, ocupando a 13ª 
posição, com 30 pontos, ape-
nas três a mais que o Bahia, 
primeiro time da zona de 
rebaixamento à época.

Ceni não conseguiu levar 
o São Paulo à sonhada vaga 
na Copa Libertadores, ter-
minando a edição de 2021 
do Campeonato Brasileiro 
na mesma 13ª posição. Em 
2022, a situação não é muito 
distinta. Apesar de trajetórias 
antagônicas. O São Paulo co-
meçou bem o Brasileirão, mas 
o foco nos torneios mata-mata 
deixaram o time na parte in-
ferior da tabela. Somadas 30 
partidas no torneio, a equipe 
tricolor tem 40 pontos. Nesta 
temporada, no entanto, o 
clube tem distância tranquila 
para a degola e ocupa o 12º 
lugar.

MARCOS ANTOMIL
Estadão Conteúdo

Rogério Ceni completa 
nesta quinta-feira um ano 
desde seu retorno ao coman-
do técnico do São Paulo. O 
ex-goleiro e ídolo tricolor tem 
currículo invejável na história 
do clube do Morumbi. Como 
treinador, porém, os títulos 
ainda não chegaram e têm 
causado turbulência e eleva-
do as expectativas sobre uma 
possível saída ou permanên-
cia para a temporada 2023.

Questionado pela repor-
tagem do Estadão após a 
derrota para o Botafogo, por 
1 a 0, pelo Campeonato Bra-
sileiro, Rogério Ceni analisou 
sua trajetória nos últimos 
365 dias no comando do São 
Paulo. O treinador fez um 
balanço, enumerando fato-
res que, para ele, fizeram o 
clube tricolor ter importantes 
melhorias dentro e fora de 
campo, principalmente no 
estímulo ao torcedor para 
comparecer ao Morumbi e 
empurrar a equipe para finais 
de campeonatos.

“Eu acho que o São Paulo 
se tornou um time bem com-
petitivo ao longo do tempo 
que nós estamos aqui. Es-
capou do rebaixamento no 
ano passado, que era uma 
situação bem delicada. Nesse 
ano, criou-se uma expectativa 
por três vezes de chegar a 
finais e ser campeão. Acho 
que colocou esse sabor. Por 
isso, penso que a frustração 
de hoje vem muito pelo que 
nós fizemos até no final de 
semana passado, quando per-
demos para o Independiente 
del Valle (a final da Copa 
Sul-Americana)”, afirmou o 
treinador em referência ao de-
sânimo dos torcedores após o 
vice no torneio continental.

ANTECESSOR - Rogério 
Ceni entende que, desde o seu 
retorno, o São Paulo mudou 
de prateleira no futebol bra-
sileiro. Porém, antes de sua 
chegada, o clube saiu da fila 
perturbadora de quase nove 
anos sem títulos relevantes 
ao ganhar, sob o comando do 
argentino Hernán Crespo, o 
Campeonato Paulista sobre 

FUTEBOL O ex-goleiro e ídolo tricolor tem currículo 
invejável na história do clube do Morumbi

Ceni completa um ano de São Paulo e faz 
balanço: “Time com expectativa de título”

SUCESSO - Sob o co-
mando de Ceni, o São Paulo 
chegou a duas finais e uma 
semifinal. No Paulistão, foi 
à decisão com o Palmeiras, 
reeditando o confronto de 
2021. O apito final, no entan-
to, deixou um gosto amargo 
que perdura na boca do são-
-paulino. Após construir o 
placar de 3 a 1 na partida de 
ida, no Morumbi, a equipe 
tricolor foi atropelada na 
volta, no Allianz Parque, ao 
ser goleada por 4 a 0 e ter de 
se contentar com o vice.

Na Copa Sul-Americana, 
foi feita uma campanha quase 
perfeita. Na fase de grupos, 
Ceni levou a campo os reser-
vas. Mesmo assim, terminou 
na primeira colocação do 
Grupo D, com cinco vitórias e 
um empate, eliminando Ever-
ton (Chile), Ayacucho (Peru) e 
Jorge Wilstermann (Bolívia).

Nas oitavas de final, mas-
sacrou a Universidad Ca-
tólica. Nas quartas de final 
e na semifinal precisou dos 
pênaltis para superar Ceará 
e Atlético Goianiense, res-
pectivamente. A decisão, no 
último dia 1º de outubro, 
assombra a mente dos tricolo-

res, com mais um vice, dessa 
vez para o Independiente del 
Valle, na cidade argentina de 
Córdoba, após revés por 2 a 0.

Na Copa do Brasil, o São 
Paulo foi até a semifinal. Eli-
minou Campinense, Manaus, 
Juventude, Palmeiras - de 
maneira polêmica por erro 
do VAR - e América-MG. 
Nas semifinais, caiu diante 
do Flamengo, com derrotas 
no Morumbi e no Maracanã.

“De positivo, o São Paulo 
passou a ser um time com ex-
pectativa de título. Isso é uma 
coisa importante: viver a sen-
sação de ser campeão. Uma 
pena não conseguir entregar 
esse título (Sul-Americana), 
que tornaria o ano muito bom 
para o São Paulo. A gente está 
lutando, tentando sempre for-
talecer a equipe, ser ter uma 
equipe coesa. Algumas carac-
terísticas de jogadores seja o 
que mais falta para nós. Mas 
o clube está tentando investir 
em profissionais dentro do 
CT, equipamentos e colocar as 
contas em dia”, analisou Ceni.

POLÊMICAS - Em seu re-
torno ao Morumbi, Ceni não 
teve papas na língua e se en-

volveu em certas polêmicas. 
No início do ano, negou que 
tivesse problemas de relacio-
namento com funcionários do 
CT da Barra Funda e alguns 
jogadores, mas apontou situ-
ações que lhe incomodavam.

O técnico contou que, 
quando chegou, a piscina es-
tava vazia, com mesas e cadei-
ras no lugar onde deveria ter 
água. Ele também relatou sua 
preocupação com jogadores 
machucados que deixavam o 
CT muito cedo, sendo que, na 
visão de Ceni, deveriam per-
manecer nas dependências 
do clube para reforçar seus 
respectivos tratamentos. “Eu 
fazia recuperação de manhã, 
tarde e noite. E essa cobrança 
pode fazer pessoas não gos-
tarem. Mas vejo como algo 
importante ao São Paulo”, 
afirmou o treinador à época.

FUTURO - “Agora, falta 
bastante para o são Paulo. (As 
mudanças) Não vão acontecer 
comigo aqui ou sem mim. 
Posso garantir a você, não 
será uma coisa (mudança 
de nível) que vai acontecer 
(do dia para a noite). A não 
ser que apareça alguém com 

dinheiro para fazer. Se for 
caminhar só pelo padrão 
normal, com contrato, tele-
visão, patrocinadores, cotas 
de campeonatos e jogos, isso 
vai demorar bastante tempo 
para voltar a ser um time que 
possa criar uma expectativa 
maior ainda de grandes con-
quistas”, concluiu Rogério 
Ceni.

O ex-goleiro vive momen-
to conturbado no comando 
técnico do São Paulo. Ele 
não afirma de maneira clara 
quais as suas pretensões. Ceni 
desconversa sobre um desejo 
de saída do clube. Repetida-
mente, o ídolo afirma que a 
decisão de tirá-lo do comando 
técnico também pode partir 
da diretoria, por mais que o 
comando do clube externe o 
desejo de continuidade. Um 
importante aporte financeiro 
para contratações poderá 
tornar a situação mais con-
fortável.

Ídolo que é, Ceni não quer 
deixar qualquer rusga com o 
torcedor. Por isso, dificilmen-
te o barco será abandonado 
por decisão exclusivamente 
dele. Se antes abriria mão da 
multa contratual em caso de 
derrota na final da Copa Sul-
-Americana, na mais recente 
coletiva, Ceni relembrou que 
há multa bilateral em seu con-
trato com o São Paulo. Uma 
decisão em comum acordo 
não está descartada para a 
próxima temporada.

NÚMEROS - Em um ano, 
Rogério Ceni comandou o São 
Paulo em 81 partidas, soman-
do 36 vitórias, 22 empates e 23 
derrotas, com 114 gols marca-
dos e 86 gols sofridos. O apro-
veitamento é de 53,5%. A seca 
de títulos, para Ceni, é vista 
como um desgosto que pode 
encurtar sua nova passagem 
pelo Morumbi. O técnico tem 
contrato até dezembro de 
2023, mas os resultados nos 
próximos compromissos po-
dem antecipar uma decisão.

O São Paulo agora se pre-
para para enfrentar o rival 
Palmeiras no próximo domin-
go, às 16h, em clássico pela 
32ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. A partida será dis-
putada no Allianz Parque.

ALEX SABINO
Da Folhapress - São Paulo

Por 12 anos, desde que o 
Qatar venceu a disputa para 
sediar a Copa do Mundo, o 
foco esteve em como o país 
se preparou para receber o 
torneio. O valor exato não é 
confirmado, mas a estimativa 
é que tenham sido investidos 
cerca de US$ 200 bilhões (R$ 
1,06 trilhão, na cotação atual) 
em obras de infraestrutura, 
em estádios e na construção 
de Lusail, uma nova cidade 
vizinha à capital Doha —com 
múltiplas denúncias sobre as 
precárias condições dos tra-
balhadores.

A pouco mais de dois me-
ses do início da competição, a 
questão passa a ser também o 
que esperar dentro de campo 
da seleção local. Que tem em 
Xavi, jogador histórico do 
Barcelona e hoje treinador do 
próprio time catalão, uma de 
suas influências.

O Qatar jamais participou 
do Mundial e tem pequena 
tradição no futebol, mesmo 
no Oriente Médio e nas elimi-
natórias da Ásia.

“Nós vamos competir con-
tra qualquer equipe. Temos 
uma ideia na cabeça e tenta-

COPA DO MUNDO 2022

Qatar estreia em Copas com técnico espanhol e mãozinha de Xavi
mos enfrentar todos de igual 
para igual, seja um rival mo-
desto ou uma força mundial”, 
afirma o técnico espanhol 
Félix Sánchez Bas, 46. Ele tra-
balhou nas categorias de base 
do Barcelona até 2006, quando 
foi contratado pelo governo 
qatari para atuar na Aspire 
Academy, o centro nacional 
de formação de atletas.

Em 2017, Sánchez assu-
miu o comando da seleção 
principal. Desde então, todo o 
planejamento foi direcionado 
para a competição que será 
pela primeira vez realizada 
em uma nação do Oriente 
Médio.

O Qatar faz a abertura da 
Copa do Mundo em 20 de 
novembro, contra o Equador. 
Será um jogo-chave, já que 
Senegal e Holanda, favoritas 
à classificação, também estão 
no Grupo A.

Em junho deste ano, todos 
os atletas que estão nos planos 
de Sánchez foram retirados 
de seus clubes e começaram 
a preparação para o Mundial 
em tempo integral.

“Hoje em dia, as seleções 
se conhecem, e as diferenças 
diminuíram, porque todos 
possuem recursos e profissio-
nais para estudar os adversá-

rios. Não há surpresas”, diz o 
treinador, em entrevista para o 
site da federação local.

Toda ajuda é bem-vinda. 
A seleção tem se beneficiado 
da influência geopolítica e 
financeira da família real para 
aprofundar o intercâmbio e 
ganhar experiência. A seleção 
disputou as Copas Américas 
de 2019 e 2021, torneio que 
teoricamente seria reservado 
às federações da América do 
Sul. Também fez parte da Copa 

Ouro de 2021, competição or-
ganizada pela Concacaf, das 
Américas Central e do Norte.

A Qatar Airways é uma das 
patrocinadoras da Conmebol 
(Confederação Sul-Americana 
de Futebol) e da Copa Li-
bertadores. A empresa, que 
pertence ao governo do Qatar, 
pagou todos os gastos da final 
do torneio sul-americano em 
2018, quando Boca Juniors e 
River Plate decidiram o título 
em Madri.

O sheik Tamim bin Hamad 
Al Thani, emir do Qatar, tem 
investimentos na Argentina e 
é amigo de Mauricio Macri, 
ex-presidente do país e do 
Boca Juniors.

Há evolução. Nas Elimina-
tórias para a Copa de 2018, o 
Qatar chegou à fase final, mas 
foi eliminada. Foi campeão da 
Copa da Ásia de 2019 e ficou em 
terceiro na Copa Árabe de 2021. 
Eram dois resultados inéditos 
na história do futebol nacional.

A equipe tem usado um 
esquema 3-5-2 por possuir jo-
gadores defensivos versáteis, 
como zagueiro Pedro Miguel, 
nascido em Portugal, e o late-
ral Abdelkarim Hassan. Mas 
a maior esperança da torcida 
está no ataque, especialmente 
no atacante Akram Afif, 25. 
Rápido e driblador, ele teve 
passagens por Villarreal e 
Sporting Gijón (ambos da Es-
panha) e hoje está no Al Sadd.

Afif foi o primeiro nome 
do futebol do Qatar a ser 
contratado por uma equipe 
espanhola e a ter atuado em 
partidas da primeira divisão.

O Al Sadd foi treinado por 
Xavi, que marcou época como 
jogador do Barcelona —hoje, 
aos 42, está à frente da própria 
equipe catalã. Félix Sánchez 
afirma que o craque ajudou 
a moldar a geração de atletas 
do Qatar que estão na seleção.

“Ele nos ajudou sempre 
que pôde. Nove jogadores 
da nossa equipe são do Al 
Sadd. Acho que ele conhece 
nossa seleção melhor do que 
nós. Xavi sempre teve muito 
otimismo sobre o nosso time 
e sempre acreditou que os 
resultados poderiam chegar”, 
disse Sánchez, em artigo no 
site The Coaches’ Voice.

Técnico Rogério Ceni faz um ano no comando do São Paulo

Félix Sánchez Bas técnico da Seleção do Catar
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LEONARDO LICHOTE
Da Folhapress – Rio

Raimundo Fagner e Bel-
chior tinham ainda 20 anos 
quando escreveram juntos 
“Mucuripe”, gravada por Ro-
berto Carlos em 1975, quando 
ter uma canção na voz do Rei 
era uma carta de entrada no 
primeiro time da MPB. Eles 
também brigaram muito ao 
longo da vida. “Briga mesmo, 
de porrada”, Fagner descreveu 
certa vez. Há muita história, 
portanto, em “Meu Parceiro 
Belchior”, disco que o cantor 
lança nesta sexta-feira, quando 
completa 73 anos, pela Univer-
sal Music.

O cearense guarda me-
mórias de cada canção. Das 
12 faixas, oito são parcerias 
de Fagner com Belchior, que 
morreu em 2017 e foi um dos 
representantes do grupo que fi-
cou conhecido como Pessoal do 
Ceará, que incluía ainda nomes 
como Amelinha e Ednardo. 
Seis já haviam sido gravadas 
por artistas como Elis Regina 
e Wilson Simonal. As outras 
duas, “Posto em Sossego” e 
“Alazão”, estavam inéditas até 
agora.

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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Surpreende que oito can-
ções deem conta da obra com-
pleta da dupla. O número, 
modesto para uma parceria 
iniciada no início dos anos 
1970, é um atestado da relação 
conturbada que tiveram.

“Ele chegou a me procurar 
[para uma reaproximação], 
mas eu, cabeça dura, não fui. 
Lamento por a gente não ter 
feito mais música. Fica a frus-
tração. Os filhos dele falaram 
que me mandariam poemas 
dele que eu gostaria de mu-
sicar. Tenho muita vontade 
de fazer isso”, diz Fagner, 
que faz questão de frisar que, 
apesar dos conflitos, sua ad-
miração por Belchior nunca 
vacilou.

A admiração data da pri-
meira vez que Fagner o viu, 
em 1968, num festival do qual 
os dois participaram em For-
taleza. “Eu acabei ganhando, 
mas minha música preferida 
era a dele. Fiquei encantado. 
Aliás, devia ter gravado essa 
canção, ‘Espacial’, neste disco. 
Vou ter que fazer um volume 
dois”, diz, entre risos.

No disco, chama a atenção 
a inédita “Posto em Sossego”, 
que assim como “Alazão” foi 

encontrada nos arquivos da 
censura pelos pesquisadores 
Renato Vieira e Marcelo Fróes. 
Outra preciosidade é a rara 
“Bolero em Português”, que 
a dupla escreveu para Angela 
Maria, mas a cantora acabou 
não gravando. A música tinha, 
até agora, apenas um registro, 
feito por Cláudia Versiani em 
1978.

“Meu Parceiro Belchior” é 
um projeto de Robertinho do 
Recife, que assina a produção 
e os arranjos. A homenagem 
inclui convidados. Amelinha, 
testemunha e partícipe do 
início da história de Belchior 
e Fagner, canta em “Bolero 
em Português”. Frejat faz 
dueto com Fagner em “Con-
tramão”. “Gravei essa música 
com Cazuza em 1985”, lembra 
o cearense. “Cantá-la com com 
Frejat, parceiro e amigo de 
Cazuza, foi uma escolha na-
tural. Foi muito emocionante. 
Fizemos presencialmente, no 
estúdio.”

A ideia da participação de 
seu conterrâneo Xand Avião 
em “Noves Fora”, num misto 
de forró contemporâneo e sam-
ba-rock, surgiu quando eles se 
conheceram numa live. Fagner 

diz não acompanhar de perto a 
cena atual da música brasileira, 
mas cita um artista que atraiu 
seu olhar. “Do que tive oportu-
nidade de ouvir, Jão foi o que 
me despertou mais atenção”, 
diz o cantor, que lamenta as 
mudanças do mercado fono-
gráfico, hoje centrado no stre-
aming. “Eu ainda gravo para 
ver um vinil. Não estou nem 
aí para as mudanças. Minha 
cabeça é do passado.”

O canto inconfundível de 
Belchior também aparece no 
disco. A voz de sua gravação 
de 1976 de “A Palo Seco” foi 
usada para criar um dueto com 
Fagner. Esta é uma das quatro 
faixas que Belchior não assina 
com Fagner. As outras são 
“Paralelas” (ao vivo, extraída 
do mesmo show de onde saiu 
o registro de “Mucuripe” que 
se ouve no disco), “Na Hora 
do Almoço” (vencedora do 
Festival Universitário de Mú-
sica Brasileira, em 1971, um 
marco da chegada do Pessoal 
do Ceará) e “Galos, Noites e 
Quintais”.

Fagner afirma que queria 
outras participações que aca-
baram não acontecendo, como 
Zé Ramalho e Ivan Lins, e sur-

minha e de Belchior, sempre 
teve isso. Não acho que ne-
cessariamente o artista tem 
que ter esse envolvimento. 
Vai quem quer. Eu sempre 
fui, demais. Às vezes quebrei 
a cara, noutras me dei bem. 
Pela linguagem, pela luta, a 
gente necessariamente traz 
esse cunho político.”

O artista, porém, evita de-
clarar seu voto para presidente 
nestas eleições. “Votei no Bol-
sonaro em 2018. Agora, pintou 
uma fake news como se eu 
estivesse votando nele nestas 
eleições. Já votei em Lula, já es-
tive com Fernando Henrique, 
Itamar, Mário Covas, Dilma, 
Aécio, mas neste momento 
devo ficar na minha e ver o que 
povo brasileiro vai decidir para 
que a gente viva dias melhores 
a partir de agora.”

Apesar de ressalvas, ele 
avalia positivamente a gestão 
de Jair Bolsonaro. “Acho que 
ele tem coisas muito positivas, 
mas peca muito na hora que 
fala. É cada uma que a gente 
não acredita. Por conta disso 
deve se arrepender, já vi inclu-
sive ele falando disso. Mas no 
governo em si, na questão eco-
nômica, ele está muito bem.”

Fagner lança disco 
político com Belchior 
sem declarar voto em 
Lula ou Bolsonaro

Cantor elogia o presidente ao lançar inéditas escritas com seu 
 parceiro, que tem sido resgatado na fervura política do país

preende ao citar um histórico 
desafeto. “Meu sonho era um 
dia cantar com Caetano Velo-
so, se ele topasse, para a gente 
desfazer essa história. Foi um 
artista que a gente pensou em 
convidar para o disco. Seria 
fantástico ele participar, se não 
fosse ofensivo para ele.”

Fagner atribui a certa falta 
de habilidade as desavenças 
acumuladas ao longo da vida. 
Lembra que, assim como Bel-
chior, esempre teve um olhar 
crítico, mas seu parceiro era 
“mais preparado”. “Ele deixa-
va na poesia. Eu ia para outro 
campo. Ele era bem preparado 
para esse confronto poético, 
esse diálogo crítico. Eu virei 
carne de leão. Abria a boca, 
vinha uma pancada.”

Belchior tem sido revivido 
nos últimos anos em várias re-
gravações e citações, entre elas 
a mais lembrada, de Emicida, 
em “Amarelo”, que pega ver-
sos de “Sujeito de Sorte”. Em 
grande medida, isso se deve 
à recepção que sua obra tem 
na fervura política do Brasil 
contemporâneo.

Fagner também identifica 
um “cunho político” em seu 
novo álbum. “A nossa história, 



Onde Nos cinemas
Elenco Bárbara Colen, Grace Passô, Juliana Carneiro da 
Cunha, Clarissa Kiste e Isabél Zuaa entre outros
Direção Maria Clara Escobar

DESTERRO

INÁCIO ARAUJO
Da Folhapress – São Paulo

Não é que “Desterro” 
não tenha o que dizer. Tem. 
O problema é que para che-
gar a ele o espectador terá 
de, com alguma paciência, 
remover a densa camada 
de estética que marca, do 
começo ao fim, este filme de 
Maria Clara Escobar.

Não é fácil explicar o 
que seja o esteticismo nesse 
caso. Digamos, para exem-
plificar, que a quantidade 
de planos em que os perso-
nagens aparecem de costas 
é muito grande.

Nada contra esse tipo de 
enquadramento em si. Ele 
pode designar o mistério 
de um personagem, aquilo 
que dele não conhecemos e 
talvez não venhamos mes-
mo a conhecer. Usado com 
muita frequência, tem o 
inconveniente de trocar a 
experiência pela ideia. Pode 
significar um abandono do 
cinema, um desprezo a sua 
qualidade única, que é a de 
ser uma arte com ligação 
direta às pessoas e às coisas 
que as envolvem.

No cinema de Escobar, 
ao contrário —neste filme, 
em todo caso—, parece ha-
ver um pouco de vergonha 
dessa arte tão vulgar, que 
se relaciona em linha reta 
com o mundo. Dito isso, o 

CINEMA - CRÍTICA

‘Desterro’, de Maria Clara Escobar, dá às costas ao cinema com distrações
filme tem preocupações não 
desinteressantes.

A central diz respeito 
à insatisfação difusa de 
Laura. Parece, no primeiro 
momento, ser em relação 
ao casamento cheio de si-
lêncios e ausências. Mas a 
maternidade não preenche 
esses vazios. Pai, mãe, irmã, 
menos ainda.

Ela precisa se mandar. 
Existe algo de especifica-
mente feminino no caso 
de Laura. Quem quiser 
menosprezar seu drama 
pode recorrer às célebres 
linhas de Tristan Corbière 
—”tinha um não sei quê 
sem saber onde”.

Com efeito, mas existe 
o trágico aí dentro. E disso 
podemos nos dar conta 
cada vez que vemos o rosto 
de Laura. Ela parece não 
aguentar os limites de seu 
corpo. Larga tudo e parte 
numa viagem como se ao 
fazer isso pudesse deixar 
seu corpo.

O filme ganha, no final, a 
pontuação de textos decla-
mados, bem declamados, 
belos textos que de certa 
forma informam sobre a 
condição de Laura e, mais 
extensamente, da mulher.

No entanto, curiosamen-
te, os momentos em que o 
filme mais parece chegar 
a certa plenitude são nos 
belos instantes em que a 

música invade e domina a 
cena.

Ela pode, num primeiro 
momento, significar o de-
sespero e a errância de Isra-
el, o marido de Laura, assim 
como, mais tarde, a dança 
entre Laura e o homem que 
conhece no ônibus introduz 
uma disposição do corpo 
a se manifestar acima de 
todo drama existencial da 
mulher.

erro do copiloto, Dante 
Lagurara, que estava em 
treinamento; o piloto, Julio 
César Ferradas, era um 
experiente oficial da ae-
ronáutica. O voo decolou 
de Montevidéu em 12 de 
outubro de 1972, e o mau 
tempo levou a uma escala 
à noite em Mendoza, na 
Argentina, para aguardar 
por melhores condições.

No dia seguinte, no voo 
para Santiago, Lagurara se 
equivocou pensando estar 
mais perto do aeroporto 
de Pudahuel do que de 
fato estava e começou a 
aterrissagem muito antes 
da hora. Quando se deram 
conta de que iam se chocar 
contra os picos gelados, os 
pilotos tentaram levantar a 
aeronave novamente, mas 
foi tarde demais. Primeiro, 
bateram uma das asas; de-
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SYLVIA COLOMBO
Da Folhapress - Buenos Aires

Faz 50 anos que o tro-
peiro chileno Sérgio Cata-
lán atravessava com seus 
animais um trecho inóspito 
da cordilheira dos Andes 
quando escutou o grito 
que vinha dos pulmões 
debilitados de um jovem 
uruguaio. Do outro lado de 
um rio, Fernando Parrado 
arremessou um bilhete 
escrito a mão, já molhado 
pela neve: “Venho de um 
avião que caiu nas monta-
nhas. Há dez dias estamos 
caminhando. Estou com 
um amigo ferido. No avião 
há 14 pessoas, temos de 
sair rápido dali. Não temos 
comida, estamos fracos”.

Catalán logo se deu con-
ta que se tratava de um so-
brevivente do voo da Força 
Aérea Uruguaia que havia 
caído 72 dias antes —equi-
pes de resgate já haviam 
desistido das operações 
de buscas, calculando que 
estivessem todos mortos. O 
tropeiro cavalgou por dez 
horas até Puente Alto para 
buscar ajuda. Um helicóp-
tero foi enviado para res-
gatar Parrado e seu amigo, 
Roberto Canessa, e depois 
equipes voaram até onde 
os demais sobreviventes se 
abrigavam.

Cinquenta anos depois, 
o que ficou conhecido 
como Tragédia dos Andes 
é objeto da produção de 
ao menos o terceiro filme 
sobre o episódio —sem 
contar as dezenas de do-
cumentários e livros. O 
caso impactou pelo modo 
como 16 pessoas puderam 
atravessar aquele período, 
a 3.570 metros de altitude, 
sob frio de até -30°C à 
noite, com pouca comida 
e remédios, vendo morrer, 
dia a dia, colegas que não 

resistiam.
Quando acabaram os 

mantimentos, os sobrevi-
ventes apelaram à desespe-
rada decisão de comer par-
tes dos cadáveres, depois de 
dias de discussão. A óbvia 
hesitação se deu também 
porque a maioria dos pas-
sageiros pertencia a uma 
equipe de rúgbi uruguaia, 
o Old Christians Club, que 
viajava a Santiago para 
jogar contra uma equipe 
inglesa; ou seja, quase todos 
se conheciam.

“Na época, houve sen-
sacionalismo em relação 
a essa decisão. Mas hoje 
eu pergunto a quem ouve 
nossa história, em pales-
tras e entrevistas: o que 
você faria? Àquela altura, 
já havíamos comido até 
couro dos assentos, tudo o 
que havia a bordo. Se não 
comêssemos carne humana, 
não teríamos sobrevivido”, 
diz à Folha Carlos Páez Ro-
dríguez, que na época tinha 
18 anos.

Filho do artista uruguaio 
Carlos Páez Vilaró (1923-
2014), ele colaborou com a 
produção de “La Sociedad 
de la Nieve”, produzido 
pela Netflix e dirigido pelo 
espanhol Juan Antonio 
Bayona. As filmagens foram 
concluídas em abril, e a es-
treia será neste ano. O filme 
sucede “Os Sobreviventes 
dos Andes” (1976), baseado 
no livro do jornalista Clay 
Blair Jr., e “Vivos” (1993), de 
Frank Marshall, com Ethan 
Hawke e John Malkovich.

“É uma história humana, 
sobre como sermos huma-
nos em condições extremas, 
e que ensina a valorizar a 
vida. Por isso atrai tanto a 
atenção das pessoas”, diz 
Páez Rodríguez.

As investigações sobre 
a queda do avião concluí-
ram que ela se deveu a um 

Tragédia dos Andes completa 50 
anos e será recontada em novo filme

pois, a parte de trás, que se 
separou do corpo do avião, 
atirando passageiros para 
a morte. Os que sobrevive-
ram estavam num segmen-
to que caiu na neve, o que 
amorteceu o choque.

Eram, inicialmente, 45 
passageiros, dos quais só 
16 chegaram vivos ao últi-
mo dia da saga. Os pilotos 
morreram

“Os grandes heróis fo-
ram Parrado e Canessa, 
que perceberam que, se 
permanecessem no local 
do acidente, iam continuar 
morrendo até o último. Por 
isso resolveram caminhar 
até encontrar ajuda”, diz 
à Folha o repórter chileno 
Alipio Vera, primeiro jor-
nalista de TV a chegar ao 
local.

Depois de checar as in-
formações do voo, os dois 

FILME  Sobreviventes de queda de avião passaram mais de 70 dias 
nas montanhas e tiveram de se alimentar de carne humana

pensaram que estavam 
muito mais próximos dos 
verdes campos chilenos do 
que realmente estavam e 
imaginaram que a cami-
nhada não seria tão lon-
ga. Agasalharam-se como 
possível, usando roupas 
dos demais passageiros —
Parrado vestia três calças 
jeans sobrepostas. Levaram 
o que era possível de comi-
da, mas, após caminharem 
por quatro dias, se deram 
conta que o que havia no 
horizonte eram mais e mais 
picos gelados, não o fim da 
cordilheira. Com Canessa 
ferido e fraco, Parrado con-
tinuou a caminhar, até dar 
com o tropeiro.

“Não sei o que seria 
deles se demorassem um 
dia mais —provavelmen-
te teriam morrido. Todos 
os anos perdem-se aviões 

pequenos sobre os Andes, 
seria uma tragédia a mais”, 
diz Vera.

O jornalista conta que 
também teve de escalar 
uma região inóspita com 
sua equipe para chegar 
aonde o tropeiro armou 
um pequeno acampamento 
para Parrado e Canessa en-
quanto as equipes de busca 
voavam para resgatar os 
que haviam ficado entre os 
restos da aeronave.

“Eles tinham aparência 
famélica, os lábios racha-
dos, não tinham forças nem 
sequer para falar direito. 
Estavam terminando a pri-
meira refeição em mais de 
70 dias, um prato de sopa 
com macarrão e feijões”, 
diz. “Para mim, um jovem 
jornalista, foi muito como-
vente. Todos os dias me 
lembro disso.”

Como se o corpo se 
antepusesse à dor que 
ela sente perpetuamente 
sem saber definir nem de 
onde ela vem, nem como 
pode solucionar esse sen-
timento.

Nesses momentos o fil-
me parece se superar, se 
impor acima do desejo de 
ser artístico e mostrar seus 
personagens, inquietações 
e dores, acima do “recher-

ché”, do excessivamente 
trabalhado de cada enqua-
dramento, que com tanta 
frequência distanciam o 
espectador do problema de 
Laura, que talvez busque 
representar a inadequa-
ção do corpo feminino ao 
mundo em que vive —no 
caso dela, um mundo es-
tritamente burguês. Talvez 
seja mesmo estritamente 
pessoal.

Como sua personagem, 
o filme de Maria Clara Es-
cobar parece não raro estar 
em busca de um problema 
que existe, mas que ainda 
não sabe bem o que é.

Cena do filme Desterro

Tragédia dos Andes completa 50 anos e será recontada em novo filme
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A BASTARDA

Horóscopo
ÁRIES - 21/03 a 20/04
Boas indicações de espe-
ranças que se concretiza-
rão num futuro próximo. 
Ainda hoje ou amanhã, 
você estará favorecido no 
que diz respeito a projetos 
pessoais. Início de um bom 
período no campo profis-
sional e financeiro.

TOURO - 21/04 a 20/05
Fluxo astral neutro em 
quase tudo. Apenas as pe-
quenas compras estarão 
beneficiadas, assim como 
o trabalho rendoso. Mas, 
mediante uma atitude po-
sitiva e otimista, as coisas 
darão certo.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
Sua vontade de vencer na 
vida estará exaltada neste 
dia. Os negócios deverão 
lhe trazer ótimos lucros, o 
trabalho será progressivo e 
a sua vida social e amorosa 
deverá prosperar. Elevação 
material.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Tenha um pouco de cautela 
com a saúde, principal-
mente os rins. A posição 
atual dos astros revela que 
é preciso cuidar mais do 
organismo bem como dos 
interesses da família e do 
lar.

LEÃO - 22/07 a 22/08
Hoje você lucrará em negó-
cios imobiliários, pelo es-
forço no trabalho e no em-
prego de suas economias 
em fundos públicos. Os 
transportes, as mudanças 
e as viagens estão também, 
favorecidos.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Algumas dificuldades, no 
período da manhã. Não se 
preocupe, pois terá uma 
tarde feliz e pressagiadora 
de êxito nos negócios, no 
campo profissional e para 
tudo que está relacionado 
com a sua ascensão ma-
terial.

LIBRA - 23/09 a 22/10
A partir de hoje, você entra 
em uma das melhores fa-
ses para lucrar através de 
escritos, propaganda e em 
tudo que está relacionado 
com a imprensa e com a 
comunicação. Favorável 
às mudanças de residência 
e emprego.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Ótimo fluxo astral para o 
tratamento de sua beleza 
física e para impor mais 
moral em seu ambiente so-
cial. Surpresas agradáveis 
à tarde. Grande chance de 
ganho em jogos e na loteria.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Neste dia, que lhe será de 
todo promissor, haverá 
muita produção profissio-
nal e muita facilidade para 
arranjar empréstimos de 
dinheiro e para solucionar 
suas dificuldades financei-
ras. Excelente ao amor e 
para as viagens.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
Influência astral muito be-
néfica e renovação profis-
sional para solucionar seus 
problemas financeiros e 
pessoais. Fará boas amiza-
des e receberá o apoio de 
pessoas que exercem muita 
influência em nosso meio.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Muito sucesso está previsto 
para você hoje. Terá êxito 
em escritos, nas viagens 
que empreender, nos gran-
des negócios comerciais e 
industriais e nos estudos 
que requeiram grande em-
penho mental. Bom para 
o amor.

PEIXES - 20/02 a 20/03
Se agir corretamente terá 
grande expansão em todos 
os sentidos quer nos negó-
cios, quer na vida social e 
profissional. Dia bom para 
as investigações e as novas 
descobertas. Notícias ne-
gativas.
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CAIO DELCOLLI
Da Folhapress - São Paulo

Uma figura misteriosa 
tem circulado nos bastidores 
do mundo das celebridades 
e dos influenciadores de Ins-
tagram. É o book stylist, ou 
estilista de livros, um sujeito 
que seleciona títulos para 
outras pessoas mostrarem 
em publicações ou carrega-
rem nas mãos ao caminhar 
nas ruas.

Há dois anos, a modelo 
Kaia Gerber, que tem mais 
de 8 milhões de seguidores 
no Instagram e desfiles para 
Valentino, Miu Miu e Chanel 
no currículo, começou um 
clube do livro durante a qua-
rentena, no qual entrevistou 
autores em lives.

No ano anterior, ela já 
havia sido vista do lado de 
fora da Fondazione Prada, 
durante a Semana de Moda 
de Milão, com um exemplar 
de “The Overstory”, Richard 
Powers, autor que já venceu 
o Pulitzer, um dos prêmios 
mais importantes do mundo 
para literatura. A capa era 
visível para os fotógrafos.

No Brasil, Gigi Hadid, 
também modelo, chamou a 
atenção ao aparecer no mes-
mo evento carregando nas 
mãos “O Estrangeiro”, de Al-
bert Camus. Sua irmã, Bella 
Hadid, foi fotografada com 
uma cópia de “Outsider”, de 
Stephen King, um grande e 
chamativo tijolo vermelho 
que o jornal americano The 
Washington Post diz ter sido 
o principal acessório fashion 
de 2019.

Não é possível afirmar 
com todas as letras que as 
modelos contrataram estilis-
tas de livros, mas, a julgar por 
uma reportagem recente da 
T, revista de estilo de vida do 
jornal The New York Times, 
isso é muito provável. O texto 
diz que nem Yigit Turhan, 
diretor de marketing da Va-
lentino em Milão, conseguiu 
descobrir quem é, afinal, o 
curador.

Talvez propositalmente, 
no Brasil não há sinal desse 
profissional, embora muitas 
celebridades tenham o há-
bito de indicar leituras no 
Instagram. A reportagem 
questionou dezenas de con-
sultores de imagem, agentes 
de influenciadores digitais e 
personal stylists, como são 
conhecidos os responsáveis 
pelos looks de celebridades, 
mas todos disseram nem 
sequer ter ouvido falar do 

assunto.
Para Lucas Liedke, psi-

canalista e analista de ten-
dências de cultura e com-
portamento, a tendência de 
famosos exibirem por todos 
os lados seus livros é positi-
va, mas desde que não seja 
só “espuma”. “Se a gente 
contrata alguém para nos 
dizer o que comer, por que 
não podemos terceirizar a 
curadoria de livros e conhe-
cimento?”, questiona.

Ele menciona “A Dieta 
de Informação”, de Clay A. 
Johnson. O autor defende 
que, nos dias atuais, preci-
samos selecionar cuidado-
samente o que lemos, dado 
o imenso volume de distra-
ções na internet. Na cultura 
que vivemos, acelerada e de 
recompensas a curto prazo, 
conseguir parar para ler um 
é, diz ele, um símbolo de 
vida interior e imaginário 
aspiracional.

Já a consultora de moda 
e estilo Chris Francini diz 
que o livro é um objeto de 
autoexpressão tal qual uma 
peça de roupa. É, ainda, o 
desdobramento mais recen-
te da tendência vintage. “O 
livro foi esquecido por um 
tempo, mas está voltando”, 
diz ela. “Os influenciadores 
são como revistas. Você pode 
comprá-las na banca ou não 

e você pode segui-los ou não. 
Eles influenciam as pessoas a 
terem hábitos para além do 
consumo.”

Outras aproximações re-
centes entre os mundos da li-
teratura e da moda são a inu-
sitada presença na passarela 
de Ottessa Moshfegh, autora 
de “Meu Ano de Descanso e 
Relaxamento”, para Maryam 
Nassir Zadeh, na Semana de 
Moda de Nova York deste 
ano. Ela também foi convi-
dada pela Proenza Schouler 
para escrever um conto lido 
no desfile daquele ano.

No mesmo evento, a Dior 
se inspirou em “On the Road” 
ao apresentar uma coleção 
masculina. A passarela re-
metia ao mítico rolo de papel 
de 36,5 metros em que Jack 
Kerouac datilografou a obra. 
Em junho, a parisiense Louis 
Gabriel Nouchi apresentou 
uma coleção inspirada em 
“As Ligações Perigosas”, de 
Choderlos de Laclos.

No ano passado, a Valen-
tino se juntou ao Belletrist, 
clube do livro da atriz Emma 
Roberts, para divulgar a cam-
panha “The Narratives”, que 
celebrou a palavra escrita e 
teve participação de autores 
como Leïla Slimani e Mi-
chael Cunningham. No ano 
anterior, a maison Chanel 
inaugurou um clube do livro.

São provas de que as pas-
sarelas e a literatura estão 
em sinergia. Isso não é de 
hoje, diz Carolina Casarin, 
doutora em artes visuais pela 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro e autora de “O 
Guarda-Roupa Modernista”, 
da Companhia das Letras. 
“Designers e estilistas têm 
usado a palavra para vincular 
uma ideia de inteligência às 
marcas.”

Exemplo disso é Oswald 
de Andrade, que ajudou a 
definir a estética modernista 
sobrepondo camisas estam-
padas com jaquetas inspira-
das na informalidade ame-
ricana e usando colarinhos 
sem goma em detrimento do 
colarinho duro como símbolo 
de respeitabilidade. O escritor 
estava adiantado em quatro 
décadas em relação aos pa-
drões de vestuário dos anos 
1920. Ronaldo Fraga, do outro 
lado, é hoje um exemplo de 
estilista com forte inspiração 
literária.

Já Leah Price, professora 
da Universidade de Harvard 
e autora de “What We Talk 
About When We Talk About 
Books”, ou sobre o que fala-
mos quando falamos sobre 
livros, relembra de uma cena 
comum na Grã-Bretanha do 
século 19. “As damas forra-
vam bíblias com couro azul 

Conheça o book stylist, que escolhe livros 
para famosos tirarem fotos e desfilarem

para combinar com seus 
sapatos azuis, da mesma for-
ma que colocamos capas em 
nossos smartphones.”

Ela relembra ainda de 
quando, nos anos 1940, o 
humorista irlandês Flann 
O’Brien criou um serviço 
de manuseio de livros para 
servir clientes interessados 
em ter prateleiras cheias. A 
proposta era dar aos livros 
a aparência do desgaste cau-
sado pela leitura. “Hoje, os 
estilistas de livros tornaram 
essa piada real”, diz Price.

Na contramão dos demais 
especialistas, Casarin, a pro-
fessora da UFRJ, questiona se 
o estilista de livros pode não 
ser apenas a ferramenta mais 
nova da cultura de marketing 
pessoal que impera nos dias 
de hoje.

Uma foto da socialite Ke-
ndall Jenner tomando sol 
em um iate enquanto lia 
“Tonight I’m Someone Else: 
Essays”, de Chelsea Hodson, 
chamou chamou a atenção. 
Mas desde quando ler em um 
momento de lazer é algo tão 
incomum? Para quem vive 
de imagem, tudo é feito com 
intenção mercadológica, diz 
Casarin. “O livro agora está 
sendo usado para construir 
a imagem de personas públi-
cas, e a gente nunca vai saber 
se elas são reais ou não.”

MODA - LIVROS   No anonimato, curadores colocam obras nas mãos de 
influenciadores digitais e modelos como tendência vintage

MARILENE FELINTO
Da Folhapress – São Paulo

Que marca pode uma 
mãe deixar na personalidade 
e no destino de uma filha fica 
dolorosamente exemplifica-
do nesta autobiografia de 
Violette Leduc (1907-1972). 
Em “A Bastarda” (título já 
tão sugestivo), encontra-se 
nua e crua a história da vida 
afetiva conturbada desta 
escritora francesa.

O livro, lançado em 1964, 
muito favorecido pelo prefá-
cio de Simone de Beauvoir e 
alavancado pelo movimento 
feminista, não deixa de ser 
um relato das “fatalidades” 
e “infelicidades da condição 
feminina” de sua época, 
como diz Beauvoir.

Para além do desprezo e 
do assédio materno de que 
Leduc foi vítima, descritos 
aqui sem dó, ela expõe de-
talhes de sua vida amorosa, 
seus relacionamentos com 
mulheres, suas paixões por 
homens homossexuais, bem 
como sua batalha pessoal 
por se tornar uma escritora 
reconhecida e para superar 

LIVROS - ANÁLISE

‘A Bastarda’ usa mistura no discurso para conferir voz singular à solidão 
um complexo de feiura física 
e insegurança quanto à sua 
sexualidade.

Beauvoir foi a grande 
incentivadora da carreira de 
Leduc. Sobre “A Bastarda”, a 
filósofa comenta: “Desde as 
primeiras páginas, a autora 
nos subjuga com o peso das 
fatalidades que a moldaram. 
Durante toda a sua infância, 
sua mãe incutiu nela um 
sentimento irremediável 
de culpa: culpada por ter 
nascido, por ter uma saúde 
frágil, por custar dinheiro, 
por ser mulher e destinada 
às infelicidades da condição 
feminina”.

Em 1945, depois de ler 
e se sentir bastante tocada 
por “A Convidada” (1943) 
–romance de Simone de Be-
auvoir inspirado num triân-
gulo amoroso entre ela, Jean-
-Paul Sartre e a atriz francesa 
Olga Kosakiewicz–, Violette 
Leduc quis conhecer a filó-
sofa, a quem apresentou o 
manuscrito de “L’Asphyxie” 
(a asfixia, seu primeiro ro-
mance, nunca publicado no 
Brasil).

Introduzida no círculo 

intelectual de Sartre e Be-
auvoir, Leduc logo teve seu 
livro publicado (por Albert 
Camus) e seu surgimento 
literário comemorado por 
nomes importantes da cul-
tura parisiense de então. 
Desenvolveu uma espécie 
de obsessão por Beauvoir, 
a qual sempre apoiou mas 
também restringiu os avan-
ços invasivos de Leduc. A 
história da amizade entre 
elas é contada no filme de 
Martin Provost, “Violette” 
(2014).

Leduc nasceu no norte 
da França e viveu parte da 
juventude naquela região, 
em Valenciennes, onde, no 
internato em que estudou 
no início dos anos 1920, teve 
intensos relacionamentos 
afetivos com mulheres. Por 
descrever abertamente essas 
experiências sexuais em seus 
romances, enfrentou repres-
são e censura.

A editora Gallimard, que 
publicou seu romance “Ra-
vages” (1955), cortou todo 
o capítulo inicial, que des-
crevia os encontros sexuais 
de Leduc com Isabelle, sua 

colega e amante de interna-
to. Dez anos depois, a parte 
censurada foi publicada se-
paradamente como a novela 

Em 1926, aos 19 anos, 
Leduc mudou-se para Paris 
com a mãe e o padrasto. Ali 
trabalhou como editora e jor-
nalista. Envolveu-se em três 
relacionamentos turbulentos 
com homens homossexuais, 
casou-se com um deles, 
Gabriel Mercier, um velho 
amigo, de quem engravidou, 
mas abortou, tendo o casa-
mento durado pouco.

Apaixonou-se pelo con-
troverso escritor francês 
Maurice Sachs, também ho-
mossexual e judeu, acusado, 
durante a Segunda Guerra, 
de ter espionado para os 
nazistas alemães. Seu caso 
de amor com Sachs é des-
crito em detalhes neste “A 
Bastarda”.

Mas esta autobiografia 
não é um simples relato 
documental dos fatos de 
uma vida. É texto de uma 
escritora, com toda a técnica 
narrativa que o torna único. 
Leduc alterna discursos (do 
fluxo de consciência ao di-

reto e indireto) e dá voz às 
pessoas que retrata. Mescla 
suas recordações com a con-
textualização do momento 
em que as escreve.

À parte isso, o livro for-
nece farto material para 
abordagens psicanalíticas, 
não apenas por mostrar a 
fundo a neurose de uma 
relação mãe-filha, como 
também por ser revelador 
dos prováveis disparadores 
da instabilidade psíquica 
que acometeu a escritora 
ao longa de sua vida. “Al-
guém que nos fale do fundo 
de sua solidão fala de nós 
mesmos”, conclui Beauvoir 
sobre a escrita pungente de 
Leduc.

*Marilene Felinto é Autora de “Mulher 
Feita e Outros Contos” e “As Mulheres de 
Tijucopapo”. Mantém o site marilenefelin-
to.com.br

Karine Teles, em Pantanal

Road, de Jack Kerouac, para montar a passarela de seu desfile da coleção masculina de outono



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, sábado, 15 de outubro de 2022

ECOLOGICAMENTE CORRETO!
Estado realiza fórum sobre o descarte de equipa-
mentos eletrônicos em órgãos públicos. Já conto! O 
Governo de Mato Grosso realiza na próxima sexta-
-feira, 14.10, o I Fórum de Desfazimento do Centro 
de Recondicionamento de Computadores (CRC), 
RECYTEC.

ECOLOGICAMENTE CORRETO II
O evento é uma realização da Secretaria de Estado 
de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECITECI) e da 
ONG 'Programando o Futuro', em parceria com o 
Ministério das Comunicações.

ECOLOGICAMENTE CORRETO III
O evento será das 8h30 às 12h, no Auditório da 
Escola Técnica Estadual (ETE). Auditório da Escola 
Técnica de Cuiabá, localizada na Avenida Gonçalo 
Antunes de Barros, s/n, bairro Carumbé, em Cuiabá.  

CONTAGEM REGRESSIVA I
O bicampeão brasileiro de rally, Adroaldo Weishei-
mer, se prepara para representar o país em mais uma 
competição internacional. De 18 a 23 de outubro se-
rão 1.300 km de prova no Andalucia que aconteceria 
em junho, mas acabou adiado.

CONTAGEM REGRESSIVA II
O piloto viaja à Espanha logo após participar de mais 
uma etapa da Porsche Cup Endurance, que acontece 
neste fim de semana (sábado e domingo), no autó-
dromo internacional Ayrton Senna, em Goiânia.

CONTAGEM REGRESSIVA III
Adroaldo comentou o nível da corrida que contará 
com a participação dos melhores pilotos de cada país 
e prognosticou que resultados podem ser possíveis 
para ele diante de sua preparação.

Sempre bonita a advogada Claudia Aquino Oliveira, 
viajar é um dos hobbys favoritos, ou a serviços entre 
congressos e palestras, adquirindo conhecimentos 
na advocacia. Enfim, uma jovem amiga, querida, 
perguntou para ela: tia como você dá conta?  Li essa 
frase hoje e eis a resposta: “Você nunca sabe a força 
que tem, até que a sua única alternativa é ser forte”. 
Seguindo em frente sempre. Com Deus no coração. 
Que Nossa Senhora Aparecida me guarde, me cuide 
e me proteja. Aplausos...

Casal jovem e bonito atualmente residindo em Miami há 
anos, comemoraram esta semana as Bodas de Cerâmica 
ou Vime (09 anos de casados). Não pensaram duas ve-
zes, foram comemorar no badalado restaurante japonês 
Kosushi em Miami. A coluna social deseja felicidades!

BIRTHDAY. A bela Caroline Larroyed Cardoso com 
o esposo o empresário Humberto Celina Cardoso 
movimenta a noite cuiabana. Já conto! Ela reuni hoje 
(15), um grupo bacana de amigos e familiares de nos-
sa sociedade para cantarem o “coro de parabéns pra 
você” no badalado Nunn Garden. A noite promete!

A Promotora de Estado de Mato Grosso, Enil Moraes 
com seu esposo Zeca Moraes, reuni um grupo de 
amigos para jantar, neste sábado (15), no menu uma 
deliciosa e verdadeira peixada cuiabana, em sua re-
sidência de veraneio em Santo Antônio de Leverger. 
A noite promete!

A bela Verônica Meirelles em sua recente viagem ao 
Rio de Janeiro, apaixonada pela Cidade Maravilhosa, 
aproveitou os encantos das praias e da noite carioca. 
Retornou a Cuiabá com a energia recarregada.

Monica Curvo com 
seus belos filhos: Ga-
briela Curvo e Felipe 
Mendonça. Ela aniver-
sariante deste sábado 
(15). Que tudo de bom 
lhe aconteça neste dia 
tão marcante e espe-
cial na sua vida. Apro-
veite com um grande 
sorriso no rosto, e 
divirta-se muito! Feliz 
aniversário!

Retificando! Nasceu o primogênito Samuel Caseli, filho 
do casal Ludmila Dorado e Lucas Caseli, o baby veio 
ao mundo com muita saúde e trazendo alegria e muito 
amor. Agora vocês, deixaram de ser dois para tornarem 
três. Deixaram de ser um casal para ser uma família. 
E vocês não poderia estar mais feliz. É a realização 
de um sonho! Ludmila e Lucas sentindo vitoriosos, 
alguém que viveu plenamente e agora atinge a meta 
mais importante que tinha... Ser mãe e pai! Parabéns!

O médico Dr. Domingos Sávio, especialista em Trans-
plante Capilar, que atende na Clínica Capilife na 
cidade de Anápolis/Go, está com novos projetos para 
a capital goiana, onde já vem fazendo atendimento 
personalizado de seus pacientes pós procedimentos. 
Ele competente e excelente profissional. Aplausos...
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