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Pensando Seriamente

Teria que tomar ao menos uns seis frascos de um bom medicamento que contenha muito
fósforo, depois meditar e exercitar a memória para então começar a esboçar um livro sobre os
bastidores da política em Nobres. Seria um escândalo, o que me obrigaria a, tão logo
ocorresse á noite de autógrafos, mudar de cidade sem deixar endereço. É muita coisa
desproposital e outras não ortodoxas, capaz de deixar ovo com cabelo (e arrepiado).

- Por enquanto, se sei, digo que não sei. Senhor, não me deixeis cair em tentação.

Pensando Seriamente II

Isso vem desde aqueles idos períodos em que muitos assistiam às sessões legislativas
pendurados nas janelas da Câmara de Vereadores, do lado de fora. Depois, passou-se pela
fase dos tais “Urubus da Prefeita”, pelos “Cachorros de Luizão” e até aquelas situações pouco
convencionais dos “vales”; dos equipamentos que sumiram de algumas pastas em tempos
passados. Da licitação realizada em plena terça de carnaval. Do FGTS que “desapareceu”,
sumiu, escafedeu-se após a volta do Regime Único, o Estatutário.

- Pobres servidores; ricos são os que serviram do que é público. Ao invés de servir... se
serviram.

Pendurado

Tem um certo vereador do município vizinho que anda pendurado com “agiota”, que todo mês
tem que bater ponto para pagar o juro, o principal sempre vai sendo adiado. A reeleição se
aproximando e o sujeito preso à agiotagem é sinal que a reeleição está comprometida. Temos
a imagem da figura naquelas visitas rotineiras na área do financiador.
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- Como diria o baiano: a “ dificulidade” é grande, meu rei.

Entusiasmo Geral

A notícia sobre as novas filiações ao Democratas foi bem aceita pela comunidade. Pessoas
que querem bem ao município e desejam fazer parte da política e dar a sua contribuição sem
necessariamente ocupar cargo político ou disputar pleito eleitoral. O DEM tem tudo para
garantir uma nova roupagem à política local, apresentando ideias e propondo respostas as
perguntas que a comunidade anseia. Ajudar..., é bom que se entenda; longe de fazer oposição
ao que está certo.

- E os reforços são consideráveis.

Perspectivas

O prefeito Leocir Hanel, ainda no PSDB, terá a chance de amadurecer a ideia de que possa
continuar no PSDB ou mudar de sigla. Daqui pra frente, as agremiações começam a se
estruturar e a formação de um arco de aliança vai depender de muitas negociações por parte
do governo. Muita gente trata de espalhar que o prefeito Leocir Hanel vai pensar muito em
relação à reeleição. De outra parte, há um cenário bastante favorável para que o prefeito
defina-se quanto a um segundo mandato com a formação de um arco de aliança considerável
e com isso muito do que se vê hoje pode não resistir lá na frente. Fazer política ou seguir um
manual estritamente técnico.

- Tancredo Neves já dizia: “Não se faz política sem que haja vítimas”.

Caça-Fantasmas

Em busca de prestígio no you tube, tem gente rondando o cemitério à noite em busca de um
suposto lobisomem. Ocioso dizer que um ou outro caçador de lobisomem se borra todo com o
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latido de um cachorro na noite. Há quem diga ter visto o rastro de lobisomem na Mário Abraão,
logo após a imprimação da pista. Houve um tempo em que as pessoas procuravam namorada,
hoje, corre-se atrás de homem peludo, metade homem, metade animal.

- Quem procura, logo acha, na saída ou na chegada... vai que o “lobi” seja o Ricardão.

Demissão Surreal

Tem gente que pensa que já viu de tudo, mas não é bem assim. Essa, de uma demissão por
conta de um prato de farofa é de tirar pica-pau do oco. Muito surreal e ao mesmo tempo
desproposital, fora de época. Como na idade da pedra. E olha que o demitido é uma figura do
mais alto quilate como pessoa, comportamental e de equilíbrio. Consta do B.O. que foi por ter
servido a farofa para alguns inimigos do “rei”. E quem seria o “rei”? Bem, essa é uma outra
história e se passa no reino da “Bruxa Kéka”.

- O patrão nem é patrão, assim, de verdade.

Demissão Surreal II

Como vive um reino sem os seus súditos, pagadores de impostos? Mas, essa demissão é
difícil de engolir. E qual teria sido o ingrediente que estaria naquela farofa? Fios de ouro?
Carne de Faisão? O “rei” está nu após essa “farofada” toda. Se soubesse que ia dar nisso, teria
apanhado aquela farofa feita com carne de coxa de galo que foi derrotado na rinha. Tá lá
encruzilhada, bem ali na Curva do Pocotó. Eita! Curva perigosa, tanto quanto a farofa que
causou a demissão. Daqui a pouco, o “rei” sobe ao parlatório, pede a sua milésima desculpa e
chama o velho craque de volta.

- Isso é feitiço. O “rei”, grande entendedor de “coisas amargas” (né, Gibinha!), deve tomar um
chá de paratudo.
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Enquete

Quem é a favor da volta do demitido? Se você é a favor, faça greve e não coma mais farofa.
Os sapos também vão entrar em greve; as cobras que andam picando qualquer um, também.
Deflagrada greve geral enquanto o velho craque não voltar.

- Volta, meu craque, venha marcar o seu milésimo gol e mais um...

Curva Famosa

Logo após a aquela travessia pelo Córrego Cocalzinho, tem-se o início de uma curva
acentuada com ângulo bem acima dos 50º, segundo os nossos cálculos (Zero de Matemática).
É a denominada curva do Pocotó, bem próximo à Estância “Rabo de Fora” (sei lá, por quê?). A
fama da curva deve-se ao fato de um sujeito, bastante popular, ter saído do Cisne Branco,
após umas e outras (Heineken, mas já bebeu Bavaria quando era Sapo Pobre); vinha sendo
arrastado por uma moto, aproveitando para não pedalar na bicicleta. Na curva, o condutor da
moto fez uma manobra arriscada e o da bicicleta “capotou” e foi só jogo da Mega-Sena
espalhado pelo trecho.

- Daí a denominação da curva.

No Lago dos Cisnes

Se tivesse uma segunda colocação a uma central de boatos, o primeiro lugar seria mesmo da
“boca maldita”, enquanto a segunda vaga seria, sem dúvida, do Cisne Branco. A última que
vem de lá é a denominação dos sapos (bicões, no popular), tem o Sapo Heineken, muito fino; e
a mais recente novidade é o Sapo Genro, que bebe-bebe (sozinho) e depois quer rachar a
despesa com todos. Difícil é saber qual é o maior “língua de trapo” dali.

- Vamos pra votação?

4 / 66

Trincheira LV
Written by Benedito
Friday, 07 December 2018 20:36 - Last Updated Monday, 28 October 2019 14:34

Promoção

Desculpe aí, pela citação de Capitão Garcia, é que ele foi sargento, mas, sabe como é, veio a
promoção após Garcia dar uma enquadrada no Zorro. É..., não é mole, não. O sargentão,
digamos, ex sgt.º, agora, depois dessa promoção, vai passar a usar lente de contatos, verdes,
para se transformar no mais novo Don Juan daqui de “Zorrocity”. Vai carregar a fama de
pegador... óculos rai-ban, Cross Fox reluzente com roda aro 20.

- Manda ver, capitão.

Autofagia

Em face da autopreservação, nas hostes do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,
segundo o blog do Enock Cavalcanti, a conselheira Jacqueline Jacobsen denuncia, com
relevada frequência, o conselheiro afastado José Carlos Novelli. Sempre que se apresente
uma oportunidade para o retorno de Novelli, logo uma bomba explode na imprensa. A
conselheira substituta, conforme se informa, vem se mantendo no cargo com a revelação
bombástica de algo que o seu antecessor fez.

- Dizia-se muito sobre cobra engolindo cobra e havia os incrédulos... não é possível. Taí!!!!!

Amigos à Parte...

Um amigo ou qualquer coisa semelhante reconhece a amizade, respeita o amigo e guarda
deste as melhores recordações. O ex-prefeito Luiz Baliza, responsável direto pelo emprego de
muitos amigos em bons cargos públicos, ao que consta, jamais ou raras vezes teve o seu
nome lido ou citado no Parlamento pelos amigos que teve. A ingratidão e a política passeiam
juntas pela mesma calçada. Sem ter sido seu amigo e sem ter usufruído do seu poder político,
acredito que a instituição de uma Comenda “Prefeito Eluizio Nunes da Luz” aos destaques
anuais em gestão administrativa e de negócios privados deveria ser criada pelos
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parlamentares.

- Será que isso honraria aos seus amigos que sequer se lembram dele?

Amigos à Parte... (II)

O ex-prefeito Gilmarzinho da Ecoplan seria um desses homenageados e que seja por aqueles
que não fizeram parte da sua gestão, já que pelos amigos, nem uma placa alusiva ao seu
aniversário. Mesmo os mais competentes e qualificados tecnicamente, nem uma “vaquinha” se
fez. Se bem que isso não seja nenhuma tragédia grega, enquanto se puder usufruir de um laço
estreitado com o poder, lá estaremos...

- E ainda há quem acredite que além da efemeridade haja esperança de re-re-reocupar uma
pasta.

Filme da Quinzena

Cá pra nós, mas o filme que viralizou nesta semana foi mesmo “Zorro é Capturado pelo
Capitão Garcia”. Na verdade, foi um “trailer” do que vem por aí em outras paródias. “Tarzan é
mordido pelo crocodilo”, “Transmissão de Imagem por Telepatia”, “Sem Cabo não há som” e
assim, as tais “live’s (laives) na tradução nobreiorquina, vão colocando Nobres no topo da
notícia e como a “Hollywood” do Tombador.

- Ademain que eu vou em frente... pingar um colírio nos meus... olhos verdes.

Avaliação e Reavaliação

O prefeito Leocir Hanel deve promover a correção de rumos da sua gestão e uma das
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medidas, essencialmente essencial e redundantemente redundante, é garantir que gente que
desconhece a realidade de Nobres, que não conheça os bastidores políticos, saia por aí,
emitindo opiniões meramente pessoais sobre isto ou sobre aquilo, e ainda fazendo abordagens
negativas sobre velhos companheiros e até amigos.

- Será um primor de medida contra o muito falar. É o que se sabe.

Política/Bastidores

A campanha nem foi deflagrada e já tem gente contando com os ovos que ainda nem saíram
da galinha. A euforia é uma velha inimiga da vitória e as ameaças contra funcionários que
devem ser demitidos a partir de uma nova gestão, tudo isso é coisa prematura. Ninguém ganha
por antecipação, nem o Flamengo, o time do VAR. Vai que o jogo siga com o time que está
ganhando... óbvio, com alterações futuras. Tem gente apostando na Chapecoense como
campeã.

- Bem, vamos ligar a tevê e aguardar pelo jogo, que nem começou.

Nome de Peso

O ex-prefeito Gilmarzinho da Ecoplan é atualmente uma das principais lideranças políticas em
Nobres e o atual prefeito, Leocir Hanel, pratica uma das melhores gestões administrativas em
Nobres do ponto de vista urbanístico e no quesito equilíbrio fiscal. Não se trata de um
comparativo, mas de uma percepção natural sobre a inconveniência que representa qualquer
tipo de comentário em relação à Gilmarzinho, que nem prefeito é, antes, já foi. Leocir Hanel e
Gilmarzinho se reconhecem com seus respectivos modelos de gestão.

- Comentários de subalternos não ajudam em nada.

Alfinetadas
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A política estabelecida em meio à gestão administrativa, neguinho pra se manter no meio, faz
ginástica, faz malabarismo e até pula de trapézio. O ruim é ficar alfinetando colegas para se
manter no circo. Tenho catalogadas algumas das mais ferinas alfinetadas... algumas ouvidas e
outras contadas. Importante lembrar, ninguém permanece no topo munido apenas de
alfinetadas, afinal... ou se faz alta costura ou se é apenas alfaiate. Como diria Dom e Ravel: “O
brigado ao homem do campo
...” e da cidade também... pelo pão, o leite e o café.

- Então tá, deixe estar. Depois não se sinta um peixe fora d’água.

Jogando o Barro

Algumas pessoas demonstram ou se revelam quando vão fazer as suas necessidades
fisiológicas. Umas urinam no entorno do vaso sanitário, outra parte não costuma acionar a
descarga. Entre os defecantes (neologismo fake) há os que se travestem de Leonardo Da Vinci
ou de Picasso, com a pretensão de criar uma verdadeira obra de arte ao redor do vaso de
porcelana. Ou seja, pintam e bordam. Há os que lançam mão de esponja para a limpeza do
fiofó. E há os que entram na “casinha”, supõe-se, aos 44:30 do segundo tempo, sem se
lembrar do papel, deveras, higiênico... mas só deveras.

- Aí parte para o vale-tudo, produzindo, literalmente, uma cagada. O elegante diz: “fazer xixi...”.
Então tá.

Jogando Barro II

Em tempos idos, havia os que fumavam na “casinha”, provavelmente, para evitar aquele odor
que vem de dentro... da própria criatura, óbvio. Contam os relatos (com ênfase e tudo), nem
sempre do período das cavernas, que alguns “pintores” bordejam vasos e pias, via de regra,
com tinta “amarela”. Isso sim é o milagre da transformação... de um local, dito para a higiene
pessoal, em um “ateliê” de um notável artista plástico.
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- Os entendidos em arte costumam dizer que se trata de uma arte “BARROca” e que se danem
os olfatos.

Jogando o Barro III

Um ambiente, seja de trabalho ou de muita gente, é mais ou menos como um “Big Brother” ao
quase natural ou sobrenatural. Tem os que se dão bem entre si; tem os simpáticos; os que não
têm afinidade; os que se odeiam mas estão juntos... por força da conjuntura. Há de tudo um
pouco e até pedem a intercessão do Altíssimo e garantem uma trégua na hora da rogativa.
Nessa hora, aliás, bastante imprópria para lembrar-se dos grandes pintores, hábeis na pintura
da porcelana, uma pequena amnésia se abate.

- Alguém conhece algum notável (até demais!) artista plástico, a ponto de vê-lo criando um
“Homem Vitruviano” da era moderna? Um cagão no papo vulgar.

Sem Postura

Um rápido “tour” pela cidade de Nobres, é possível verificar as irregularidades patrocinadas por
alguns comerciantes e munícipes. O passeio público é uma citação meramente figurativa,
vendo-se, a cada passo, produtos diversos expostos nas calçadas, onde seria lugar do
pedestre que tem caminhar à margem da pista, sob risco de ser colhido por bicicleta, moto ou
carro.

- Quem invocará o Código de Posturas?

Sem Postura II

Na Marechal Rondon, a invasão das calçadas impressiona e só mesmo o Ministério Público
Estadual para acionar os mecanismos contra a invasão das calçadas. Os fiscais foram coibir
um abuso e foram ameaçados com arma de fogo e tudo. E muita gente botou panos quentes
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na defesa dos fiscais (pasmem!). Na JK, há casos escabrosos de invasão e uso do passeio
público pelos comerciantes e quem quiser que vá trombar com bicicletas.

- E ainda tem gente que diz: “Nobres não vai pra frente...”, nem de lado e nem de ré... está
estacionada na calçada.

Guerra Midiática

Estabeleceu-se em Nobres uma verdadeira “guerra” pelo acesso ao que se publica e as mais
interessantes informações são aquelas em que “os outros” é que se fuderam. Quem der o furo
primeiro e com riqueza de detalhes tem duas chances... a primeira é a de alcançar muitos
acessos e a segunda chance é a que menos convém, levar uns safanões.

- A dedução mais lógica é a de que “dar o furo” não deve ser bom negócio. Alguma dúvida?

Fisgado

Vai entender, um vereador vai mal na fita onde foi eleito e se acha no direito de querer zoar a
vizinhança. O vereador Tito da Forquilha gravou áudio cutucando os vereadores de Nobres. O
resultado disso tudo é que, pela via indireta, Tito jogou terra no prefeito João Balbino, lá de
onde Tito deveria ser o vereador. Esse negócio de entrar na seara alheia é muito arriscado e
quando você está mal na fita, aí é que a forquilha quebra.

- Tito,qual foi o projeto de lei de sua autoria nos últimos quase três anos?

Dia da Imprensa

O projeto de lei de autoria do vereador Rogério Frazão é cheio de “quás-quás-quás” e restringe

10 / 66

Trincheira LV
Written by Benedito
Friday, 07 December 2018 20:36 - Last Updated Monday, 28 October 2019 14:34

aqueles arautos do “fake News”. Aqueles que querem abrir caminho a ferro e fogo, logo dá de
cara com “Serasa da Notícia”. Para quem gosta de títulos, o Dia do Trabalho será o Dia “D”.
Não me veria como Duque de Caxias e aquele montão de insígnias nos bolsos daquela velha e
surrada camiseta de brechó. Deixemos os títulos para os poliglotas, para as ‘pulagrotas’ e para
os refinados membros da Academia Nobrense de Letras.

- Quem nasceu para ‘pomba-gira’ jamais será um(a) pomba(o)-correio.

Gotham City

Quem diria, em Nobres, o exercício da excentricidade, consumada na presença de alguns
prováveis góticos no cemitério municipal. O grupo, supostamente, praticaria orgias e violação
de túmulos, arrancando imagens e até praticando sexo no local. É difícil de acreditar que, do
alto do nosso provincianismo, estejamos convivendo com figuras tão excêntricas. Não bastasse
a nóia, a gatunagem e mais essa, uma gente pra lá de esquisita e bizarra apavorando no
campo santo. O caso é de polícia, considerando-se que a excentricidade seja incomum por
aqui.

- Mas, ninguém quer sair por aí, de capa preta, ao meio-dia, correndo daqui até Rosário.

Gotham City

E tem mais aporrinhação, o mágico, de capa preta e cartola, com a capacidade paranormal de
enfiar um pneu de automóvel em um local de captação de águas pluviais. Inacreditável isso e
acontece em Nobres, onde tem gente que costuma “vomitar” que Nobres não vai pra frente.
Pudera! Com gente agindo assim, tentando fazer com que um pneu vá para dentro da manilha
da galeria de águas pluviais. Pluviais, bem entendido! É que tem vereador que fala “galeria de
águas fluviais”. Afinal, uma galeria de águas pluviais não é nenhum Canal da Mancha.

- Já sobre os góticos, nada a ver com Gotham City, mas ninguém precisa de um Batman às
avessas por aqui.
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Gotham City III

Toda cidade que se preze tem seus coringas, seus góticos e tudo quanto é espírito de porco,
mas, essa de fazer sexo sobre sepulturas, francamente, é do que a cidade menos precisava.
Ninguém visita um enfermo, não se acha ninguém ou quase isso para realizar trabalhos
voluntários, mas pra encher o saco e perturbar quem trabalha, isso é fácil de encontrar. Como
é ser excêntrico numa cidade pequena? Vai que alguém coloque uma cenoura no rabo e saia
por aí, apavorado e apavorando. Com 41 graus de temperatura e sensação térmica de 46°
graus, como se deserto fosse por aqui, ainda tem gente lançando moda germânica por aqui.

- É muito Coringa pra poucos Batman’s.

Mau Agouro

No dia 27/08, enquanto se fazia uma inspeção na av. Mário Abraão, em Nobres, uma equipe
da empreiteira ouviu uma galhofa, após a operação de imprimação na pista. O sujeito passou
(de bicicleta) e disse: “vai chover...”. Tudo bem, não fosse a ave de mau agouro estar com um
“Rolex” no tornozelo esquerdo e fora do contexto da pavimentação asfáltica que passa em
frente à sua casa. Realmente, quem está trabalhando não precisa dar ouvidos a quem está
“por conta” do governo. Mas, é vida que segue e vamos ao trabalho.

- Relógio no tornozelo... quem paga essa conta? E até agora não choveu. O pé-frio seria por
conta da tornozeleira?

Parceria

Uma casa muito concorrida em Cuiabá teria recebido algumas visitas de gente de Rosário
Oeste, ligada ao setor público. A famosa “Maison Yellow”, lá pelas bandas do Bairro Santa
Cruz, contou com duas figuras proeminentes de Rosáriowood City. E aí veio a pergunta: quais?
Mas, porque você não pergunta lá no Posto Ypiranga, que fica ali pertinho? Seriam
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neo-extremamente-liberais? Seriam dados (até demais!) ao swing? Ou a nova ideologia de
gênero. Ou seriam “bi?”. Calma, gente, bi-campeões... pelo São Paulo FC.

- Estranha essa casa amarela quando deveria ser rosa-choque, não?

Boicote

Por mais que tudo pareça “naturalmente lindo”, a realidade é bem outra e há quem diga que
ocorra boicote a certos atrativos turísticos. A ganância e a predominância de uma elite nos
negócios do turismo vêm causando preocupação a quem tem atrativo e não faz parte desse rol.
Bem, isso já faz tempo que ocorre e muitos reclamam dessa discriminação. ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

- “Naturalmente fora de propósito”.

Mistério

A Cachoeira da Serra Azul, ela sozinha renderia duas vezes que todos os demais atrativos
localizados em Nobres. Será por quê? Bem, o Sesc Serra Azul não é detentor de atrativo e de
agência a um só tempo e numa segunda percepção, a velha sonegação continua a predominar
em Nobres. Obviamente, não se trata de ação generalizada, mas a diferença é gritante.

- Cadê o detetive virtual? Seria fake news essa soma dos fatores alterando o produto?

Nobres/Sucessão

O vislumbre em Nobres, numa primeira percepção, é de que pode se repetir o embate político
de 2016, entre o empresário Leocir Hanel e o médico Esmeraldo Ribeiro. Salvo se aparecer um
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nome forte e disposto a encarar o governante e a máquina pública em movimento e nos trilhos.
A surpresa deve mesmo ficar por conta de um vice forte e com densidade eleitoral pra um e pra
outro. Algumas bolas de cristal estão sem luz de led e as cartomantes estão com baralho
estragado... não dá pra ver muita coisa; e pior fica com a fumaça das
queimadas.ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

Aí é que não se vê nada ali adiante.

Clima Político

Nos municípios, o clima já é de tensão e de articulações nos bastidores para as próximas
eleições municipais. Em Rosário Oeste, segundo consta, o nome do atual presidente do
Legislativo, vereador Cézar da Farmácia, vem sendo colocado por uma instituição secular
embora de forma discreta pelos seus membros. De outra parte, o prefeito atual, João Balbino,
trabalharia para que o seu sucessor seja alguém do seu grupo político, de dentro do Executivo.

- Bem, aí é mais difícil porque a popularidade do prefeito Balbino não anda lá nas alturas.

Dito e Praticado

A expressão “tomando pão da boca de criança” nunca esteve tão popular como nos dias e
horas de agora. É que a Polícia Federal desarmou um esquema desastroso de se surrupiar o
pão das crianças nas escolas, ali em Confresa. Como o lugar estava meio distante da capital, o
conluio foi armado e muitos pães teriam sido comprados para a merenda escolar, mas só de
brincadeirinha, já que o pão nunca viu a escola e a escola nunca teria visto o pão.

- O prefeito de Confresa, Gaspar Lazari, estaria em maus lençóis, digamos, em meio à massa
azeda.

Dito e Praticado II
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Se é feio aplicar o 171 em adulto, tomar pão da boca de uma criança é um absurdo sem
tamanho. “E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra?”. Já foi
encontrado... um prefeito do interior. Realmente, a que nível a gestão pública desceu. E pensar
que muitos acreditavam que fosse meramente uma frase com o espírito de brincadeira... “tomar
pão da boca de criança”.
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

- E lá se foram os pães multiplicados, parar nos bolsos do prefeito de Confresa, segundo a
Polícia Federal.ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

À Flor da Pele

Um exorcista, por favor. A Câmara Municipal de Nobres precisa chamar um padre e benzer o
ambiente ou do contrário, “afastar” os maus espíritos que rondam ali. Em dois anos e meio já
se contabiliza ao menos um barraco por sessão. E por mais que se diga, a Casa de Leis tem a
imagem que tem por conta dos seus “inquilinos”. O vereador André Avelino Bezerra, presidente
da Mesa Diretora, vai chegar uma hora em que a sua paciência de monge tibetano vai se
romper feito o dique de uma represa. Na sessão de retorno do recesso Parlamentar, pra não
variar, mais um barraco entre semelhantes.

- E quando não se registrou nenhum barraco, há quem tenha dito: “o Gardenal foi ingerido na
medida certa”.

À Flor da Pele II

No último barraco uma situação ficou clara, o vereador Magal discursa pensando em 2.020,
abordando a busca da reeleição por seguidas falas. Consta que tem se dado ao prazer de ler e
comentar as matérias a um só tempo quando o seu papel é único: ler e só ler. De outra parte, o
vereador Nilson Filho, radialista e figura popular, precisa tirar a farda de poderoso e ser só
vereador e representante do povo. Da imprensa ele é, mas é lá na emissora, no Parlamento é
outra pessoa e representa todo um povo.
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- Não diria onde ele esteve até pouco antes de chegar para a sessão legislativa. Cartão
amarelo pra ambos. Sob risco de o eleitor dar vermelho, afinal, nem todos são surdos.

À Flor da Pele III

Como pensar em outubro de 2.020, se a ninguém é dado o direito de pensar sobre o minuto
seguinte? Como pensar no voto do eleitor se numa primeira chance fazem tudo errado? A
Casa de Leis representa as aspirações do povo e se o que fazem é “brigar” pelos interesses
próprios, pensar em reeleição é prematuro. Em meio a tudo há um regimento interno e o
vereador é apenas um instrumento da vontade popular. Qual o papel do primeiro secretário?
Qual a competência do segundo secretário?

- Silvio Santos disse, no ar, a sua jornalista, Raquel Sheherazade: “Você é paga para ler a
notícia e não para comentar. Quando quiser comentar, compre um canal de tevê pra você”.
Uuuuuiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sabedoria Finita

Uma mulher, tomada pelo desejo de faturar uns trocos, teve a habilidade de montar os
números sorteados na Mega Sena sobre um bilhete qualquer e foi receber a bolada. Mal
comparado, é como um marginal que se arma de um simulacro e vai assaltar pessoas, não
sendo difícil prever que isso não vai dar certo. No caso da dona da Mega Sena, há outros
fatores impressos que ‘não casam’ com a sabedoria dela... tão curta quanto um coice de
cágado.

- Se a intenção era se tornar celebridade instantânea, deu certo.

Especialidade Rosariense (A Reprise)
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Em Rosário Oeste, ainda que já se tenha feito preces para São Marcos e São Batoré, por lá é
ruim de receber da Prefeitura. Eles solicitam publicações e depois caem na maior “amnésia”
para não pagar. De outra parte, tinha matéria de cunho pessoal que era paga como ‘serviços
de informática’. Tem gente com essa papelada em mãos. E o prefeito ainda pensa em fazer o
sucessor, sem esse prestígio político todo.

- Aceita-se ônibus escolar sucateado como pagamento.

Especialidade Rosariense (A Reprise II)

Um certo sindicato lá em Rosário, com o pessoal, também dado a amnésia, fez publicar edital
da classe e depois trocou a tal diretoria e ninguém pagou. E aí a gente vê aquela dona
“fabricando” bilhete premiado da Mega Sena e acha que ela está errada, mas não... é apenas
um lapso de memória. Há quem pense que aquela queixada de burro utilizada por Sansão para
se livrar de cerca de 1.000 Filisteus tenha sido enterrada em Rosário Oeste.

- A fama já vai longe.

Rosário Emperrado

O município de Rosário Oeste vai precisar dos grandes campeões em misticismo para lavar a
cidade com guiné, arruda, água de fumo e sal grosso. Até na obra da Prefeitura morre gente;
pátio com ônibus sucateado; e o prefeito na “rádio”, conversando com seus súditos sobre o
sexo dos anjos. Tem um site de notícias que tem uma dona com dons premonitórios e quem se
sabe se o prefeito de Rosário não esteja recebendo dicas do além. Além do nada, faz-se o
possível para nada fazer.

- Será que a cabeça de burro estaria enterrada ali no meio do lago, em frente do Paço
Municipal?
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Rosário Emperrado II

Saindo do João, Rosário pode ir de “Bicicleta”... assim como naquele filme de Spielberg,
pedalando ao lado da Lua. Também, numa terra onde tem lobisomem e caçadores de animais
silvestres (pode isso, Arnaldo?) se deparam com discos-voadores, tomar café com os “joãos” é
se deleitar em quimeras. É como diria o Marechal Tito, não o da Forquilha: "Proteja a
irmandade e a união como a coisa mais preciosa".

- De Bicicleta depois do João... ninguém merece.ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

Sexo Exótico

Dentre as histórias que mais se ouve por aí sobre os fetiches, conta-se sobre flagras dados em
casais praticando o coito em cemitério, no lixão, no tal do “buracão”, ali na serrinha, um pouco
além do residencial. Francamente, as preferências sexuais já foram melhores um dia, em
avião, sobre o fogão, no ônibus, mas essas apontadas aqui em Nobres com personagens
locais, são exóticas.

- Até demais.

Sexo Exótico II

O que não dizer de um cara, ruim de muié, que... caso do acaso bem marcado em cartas de
tarô, encontra uma namorada virtual e o caso vira realidade. Uma cartomante, pra variar, com
capacidade para checar quando a antena vai levantar. Esse mundo cibernético é mesmo
surpreendente, uma cartomante disponível, avulsa, vai de dar de cara com o ex da Princesa
Fiona, realmente, nem Freud conseguiria explicar.

- Deu na NCC Brasil/Nobres. É isso? O site de busca daqui está desatualizado.
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Sexo Exótico III

Há quem garanta um amor à base da mandinga, com vela vermelha, farofa de anú branco com
azeitona e champanhe (cidra) em prato de barro, “despachado” na esquina. Aliás, está perto de
recomeçar a temporada de despachos na “encruza” que, preferencialmente, faz parte do ritual
político. Se macumba influenciasse em resultado, o Bahia bateria o time milionário do
Flamengo por 3 a 0.

Paraíso Fiscal?

O município de Nobres está propício para se fazer e acontecer, na maior “cara-dura” de alguns
espertinhos. Primeiro, o município ganhou uma legislação sobre regulagem da atividade
turística que é exemplar, a Lei Municipal n.º 1420/2016, depois, a lei é copiada aos interesses
de outro município; um pouco mais adiante, aquele que copiou a lei fatura mais... ou seja, a
criatura está acima do criador. E de mais a mais ou de menos a menos, onde não há sequer
uma única agência, lá os dados apontam que se vende mais que o local de origem.

- Então, compramos um cavalo e só andamos na garupa.

Paraíso Fiscal? II

Propaganda de biscoito. Nobres vende mais porque é fresquinho... ou fatura menos porque é
bobinho? A equação é simples: em Nobres estão concentradas a maioria absoluta das
agências de turismo, mas é em Rosário Oeste que os resultados aparecem muito mais
positivos no Fisco de lá. Nobres dá a ração, engorda os cavalos aqui e os “royaltie’s” do capim
vão para outro município. Tem gente sonegando e o município está um verdadeiro Paraíso
Fiscal. Alguém precisa colocar um paradeiro nesse papel de ser aqui o “paraíso” e os lucros
vão para outro lado. Ainda que vá, o que estaria ocorrendo em Nobres? A sonegação
continua?
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- Dizem que o olho do dono que engorda o boi, mas vemos que tem muito olho gordo sobre a
nossa boiada.

Paraíso Fiscal? III

A sonegação sempre correu solta por aqui. O CEFEM, por exemplo, era e ainda é recolhido ao
bel prazer dos empresários, que sugam o meio ambiente à exaustão e os lucros vão para
investimento em outros municípios. Aqui, a comunidade come poeira de calcário diariamente e
um ou outro fiscal municipal ainda é denominado de “Fiscalzinho”. Mais essa agora, de ser
dono da bicicleta e só andar na garupa. Não saber “pedalar” não é o caso, mas fazer o papel
de bôbo numa corte que só sabe culpar o município e auferir lucros, aí a cedilha do C é mais
em cima.

- É preciso jogar duro contra a “indústria da sonegação”.

Paraíso Fiscal IV

Quem teima em comparar Nobres com Bonito, só se for em relação aos ambientes naturais, já
que lá a palavra Bonito é quase que uma mantra por lá, está nas canetas, nas camisetas, na
preservação ambiental, na legislação, na cabeça dos empresários e dos guias turísticos que
não permitem uma única visitação sem o “voucher”. E mais, dono de atrativo é dono de
atrativo; dono de agência de turismo é dono de agência de turismo; os dois não se misturam.
Dizer que em Nobres não há sonegação, é a maior mentira. Há incompatibilidade de interesses
entre donos de agência e de atrativos em relação ao Fisco municipal, para o qual não é
recolhido o imposto devido.ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

- Nobres não é Caribe, mas tem lá seus piratas.

Cabra Danado
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Esse médico que foi prefeito por quantas vezes quis e depois elegeu a esposa, lá naquela
cidade do Ceará, era cabra danado e “mamador”. Fazia testes dando uma mamada nos seios
das pacientes, mesmo sem ter especialidade em ginecologia. Bom de pereréca e de
administração, já que foi eleito, reeleito e colocou a patroa como prefeita para não atrapalhar
nos negócios.

- Eita! Imagine a cara do ‘cabra’ depois de tudo isso.

Cabra Danado II

A patroa/prefeita ainda desmentiu sobre o que dizem dele embora ele afirmasse que fora do
consultório chegou a “traçar” três pacientes. E o cabra ainda sofreu apenas uma interdição
cautelar. As cidades onde os médicos são tratados como semideuses, correm o risco de
ocorrências estranhas ao exercício da Medicina. Uruburetama é a cidade... seria um
flamenguista esse caboclo mamador?

- Vai encarar uma “rola” daqui pra frente.

Uruburetama e Afins

Vi dizer que em uma outra cidade, sei lá onde... o “dotô” se reunia em rodinha de amigos e a
alguns descrevia como seria a ‘pereréca’ de algumas pacientes. Risos sobre a descrição, mas
entre elas (as pacientes citadas), teve ou tem uma que ficou famosa. Ausência de ética à parte,
lá no Ceará o cabra era danado mesmo era pra mamar. E alguém diria: “tá c’o sodade de cha
mãe, fdp...”.

- Aquele cantor, o Silvio Brito, dizia que “tá todo mundo loco...” e ninguém acreditou.

Especialidade Rosariense
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Em Rosário Oeste, ainda que já se tenha feito preces para São Marcos e São Batoré, por lá é
ruim de receber da Prefeitura. Eles solicitam publicações e depois caem na maior “amnésia”
para não pagar. De outra parte, tinha matéria de cunho pessoal que era paga como ‘serviços
de informática’. Tem gente com essa papelada em mãos. E o prefeito ainda pensa em fazer o
sucessor, sem esse prestígio político todo.

- Aceita-se ônibus escolar sucateado como pagamento.

Especialidade Rosariense II

Tem um sujeito, especialista em fazer dinheiro, dizendo que vai comprar um caminhão com pás
e picaretas e distribuir em Rosário Oeste, colocando R$ 2.000,00 como prêmio para quem
achar primeiro a cabeça de burro que está enterrada em algum lugar da cidade. Mas, vai que
seja despacho na encruzilhada... não há quem dê jeito ali. Só falta mesmo o município importar
o prefeito de Uruburetama.

- Cabra danado, que nem cabrito novo. Capaz de mamar até numa onça.

Garimpo

As administrações municipais que adquiriram imóveis de políticos e até de então conselheiros
do TCE-MT, teriam sido de uma inabilidade a toda prova. Um antigo imóvel, adquirido na
gestão da então prefeita Lídia Barbosa, especificamente para ser o Lar dos Idosos, com aval
da Câmara de Vereadores, está sendo reivindicado como propriedade de um velho político.
Com mais de duas décadas e meia da negociação, tem gente mexendo os pauzinhos por aí.

- Alguém está errado nisso tudo e não é a população municipal e nem o gestor atual.
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Garimpo II

Alguém vai ter que pagar essa conta e não vai ser o povo. Como é possível a negociação ter o
aval da Câmara Municipal, ter sido pago e agora surge um reclamante. A relação, no mínimo
seria estranha para os dias atuais, um então conselheiro “vendendo” imóveis ao município.
Alguém terá que acionar o Ministério Público Estadual para se saber até onde vai a legalidade
do ato e quem estaria certo ou errado? Pagar de novo?

- Tem centelha nesse capim seco.

Consultando os Astros

Um jornalista, crítico ácido da administração do prefeito João Balbino, de Rosário Oeste, teria
recebido uma “consulta astral”, de graça, em que a cartomante recomendaria que ele
“deixasse” de lado essas questões e só se preocupasse com aspectos positivos. Ou seja, deixa
pra lá..., isso está parecendo até cartas marcadas. Deixa de ser oposição e vem ser situação,
será que é isso que diziam as cartas?

- Mas, cruzar a fronteira sem pa$$aporte, não há risco? Well! Embaralha de novo.

Cozinhando o Cozinhado

Está na moda a citação “viralizou”, mas na época da jovem guarda a palavra era “coqueluche”,
mas o assunto aqui não tem nada a ver com vírus nenhum, mas tratar-se-ia de um suposto
“balde” onde seria armazenado óleo de cozinha de reuso para ser reusado (pleonasticamente
enfatizando) na fritura de pastel... por aí. A quem caberia essa averiguação nas melhores
casas do ramo da alimentação? A gordura já queimada em outras frituras, esfriada e reutilizada
deve ser algo que nem uma pia consegue desvencilhar daquele material. Ocioso dizer que
para a saúde não é e nunca será um santo remédio.
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- A informação “visa” despertar a atenção de quem compra e daqueles que se utilizam desse
artifício do reuso indiscriminado.

Cozinhando o Cozinhado II

Obviamente, esse “cozinho” não é dos melhores, com o óleo queimado. Olha, tem cada pastel,
por aí, que é de causar azia em urubu. Esse papo do balde de óleo guardado está virando uma
coqueluche na cidade... é uma brasa, mora? Pode até não vir da época da jovem guarda, mas
o óleo de que tanto falam, vem sendo reutilizado por seguidas frituras. Caso seja fato, mesmo,
alguém precisa frear essa coisa. A verificação é necessária e de tamanha contribuição para a
saúde da população e até pra melhorar a imagem do bom e velho pastel que a gente gosta.

- Vamos ver?

Retos e Curvas...

Já vimos coisas surpreendentes e até o que não vimos chega a surpreender. Há décadas
atrás, um goleiro do Corinthians, em Cuiabá, no então Cine Tropical, circulava com uma
revistinha de palavras cruzadas pela mão. Era o Tobias, que mais tarde usou o exemplar como
papel higiênico. Nada de anormal, mas inusitado, mesmo, foi alguém lançar mão de uma
esponja, utilizada para a limpeza de pratos e de vasos em substituição ao papel higiênico. Sinal
de que... quem tem c.. tem medo... de arranhões. Acredita-se que tenha sido um improviso
ante o apuro momentâneo, já que o barro já havia caído e a alternativa encontrada foi a
esponja... em lugar errado, na hora errada.

- O assunto viralizou numa prefeitura por aí. Será que foi o Bob...?

Ciclos sem Vias

O TCE-MT, voltou a citar os ex-prefeitos de Nobres por conta de um convênio “mal executado”.
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O governante não pode ser tão inocente a ponto de se deixar cair numa cilada dessas. O valor
conveniado foi fruto de uma emenda parlamentar do então deputado Campos Neto, hoje
conselheiro do TCE-MT, mas haveria outras situações por trás do valor total da emenda em
ano eleitoral e teria a ver com uma então candidata em Rosário Oeste. Seria mesmo isso que
se comentava à época? Os ex-prefeitos são “sócios” na desventura de ter que pagar a conta,
acima dos 120 mil reais. Aquilo que seria emenda, teria vindo toda “reemendada” e sobrou
para alguém... alguns, melhor retificando.

- Foi ajudar e a ajuda se virou contra o ajudante.

Sucessão 2.020

O Democratas em Nobres segue como a única sigla político partidária a espalhar possíveis
nomes à sucessão municipal do ano que vem. O ex-vereador Manoel Fermino Pinho é o “rei”
das especulações e já sugere nomes como o de Gilmarzinho da Ecoplan, Sergio Takeuti e em
última instância o próprio nome. É o famoso ‘jogo de cena’ para valorização do passe quando
começar o leilão.

- Mas, parece que as regras mudaram, não?

Sucessão 2.020 II

Segundo se fala, quem estaria firme para a disputa proporcional seria o médico Dhener Hebart.
Pode começar por uma cadeira ao Legislativo, mas dele mesmo não se sabe se isso seja
verdade. É do Democratas, que tem uma “casa” superlotada e, ao que consta, o atual prefeito
Leocir Hanel teria convite para se filiar ao DEM a partir da alta cúpula Democrata sob Jaime,
Júlio e outros nomes. O prefeito de Nobres não parece propenso a aceitar, mas vai que...

- ... muda de ideia, seria um problemão e tanto para os antigos.
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Sucessão 2.020 III

Dizem que aquele que tiver mais bala na agulha pode levar (...), com o fim das coligações.
Madre de Dios, vai ser uma espécie de corrida do ouro em versão política, onde alguns barcos
podem naufragar. E aqueles que já estiverem em alto mar... morrem afogado ou serão comidos
por tubarões. Em alto mar, pra bom entendedor, são os que ficaram sem mandato ou foram
“despejados” pelo eleitorado, em Nobres, é bom que se diga.

Sucessão 2.020 IV

Sem coligação, só com a força do voto, quem já foi vereador e até quem é vereador, para
muitos, a coisa ficar complicada. Para quem caiu do trem em movimento, retomar uma nova
viagem é tão complicado quanto catar papel na ventania. Sem dinheiro, só na lorota, aí que
não vai subir no trem, mesmo, ainda que este esteja parado na estação.

- Como diria Agnaldo Timóteo: “Quando o trem parar na estação; Eu sentirei no coração; A
alegria de chegar...”. Se chegar...

Zap-zap

Tivemos acesso a algumas postagens no grupo da TV Cidade... pensa num grupo animado e
que anda na contramão da situação. A administração municipal é tratada como piranha depois
de fisgada... tome paulada para não ficar pulando no barco, pronta a morder o pescador.
Desde outubro de 2.016 o grupo segue ativo e agora que o pau vem comendo solto. A
popularidade da administração municipal passa longe dali.

- Não é de Rondonópolis... mas é o União.

Zap-zap II
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Longe da temporada de mangas, nas redes sociais circula uns vídeos de uma manga que é do
gosto popular (é mesmo?). Miss Bourbon é realmente show e viralizou nas redes sociais. E
pensar que Antonio Carlos Jobim ganhou o mundo com a sua “Garota de Ipanema”. Alguém
pra se antecipar a temporada de manga e fazer uma canção para essa manga, que não é a
rosa, mas a borbão. Algum letrista por aí?

- "Olha que coisa mais linda; Mais cheia de graça...É ela, menina... Que vem e que
passa...Moça do corpo dourado...”.
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

Entenda se Puder...

... e quiser. O vereador Magal, às turras com Batoré, foi receber “afago” daquele pessoal que
não deixa passar uma chance de “porretear” o emblemático parlamentar. Têm instantes em
que os leigos em trairagem chegam a acreditar que a vida é mesmo um “Big Brother” ao
natural e ao léo... onde o que mais importa é chegar à final e abiscoitar aquele “milhão”,
híbrido.

- E ainda tem gente que pensa que já viu de tudo.ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

Especulações

O que já se especulou nos últimos dias sobre o novo secretário municipal de Saúde de Nobres
não foi brincadeira. Tem gente roendo as unhas pra falar e outras para saberem. Gatos, dizem
que tem sete vidas, mas vários deles já morreram por conta da curiosidade. Muita gente vai se
surpreender com o que está chegando... roam as unhas e esperem. Sabem quem é?

- 100 respostas.
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Gente Criativa

Tem um pessoal desocupado que anda criando pontes sem pilar. A mágica é tamanha que
andam falando no lançamento de uma candidatura majoritária da namorada de uma alta figura
política. Desde que não seja aquela que aplicou o maior 171 no pobrecito do Neymar, vá lá.
Em período pré-eleitoral, tem gente com capacidade para superar até aquele pastor evangélico
que tem o "poder" de tornar coxos verdadeiros campeões nos 100 metros rasos em atletismo
de ponta.ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ OÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ clone de Valdemiro Santiago é
visto em locais de muito burburinho.
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
ÂÂ

Caminho Íngreme

O prefeito de Rosário Oeste, João Balbino, parece estar com dons premonitórios e está
buscando as pazes com alguns inimigos, como a fazer uma espécie de ‘via crucis’ ou o
“Caminho de Compostela”, ainda que saia sem as costelas. A rádio já foi uma dessas estações
da sua via crucis; depois foi um certo jornalista, que hoje morre de amores por aquela gestão.

- Ossos do ofício de prefeito?

Caminho Íngreme II

Faltaria um para o complemento de outra estação dessa via crucis, mas esse osso parece mais
duro de roer e acredita-se que venham mais bordunadas por aí. Parece que aí... entremeado,
há um que quer a vaga a ser deixada pelo João. Segundo o Evangelho de São Marco: "Ele
pôs-se a proclamar: “Depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou
digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado."
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- E assim se sucedeu...

Segurança?

De vez em quando, o controvertido (não entender como convertido a outra doutrina) Batoré sai
por aí com um grandão e há quem suponha que seja o seu segurança particular. Na verdade,
ali está o aluno de Nicolau Maquiavel... em reencarnação pessoal. O danado é que naquela
web tevê tem até cartomante e já foram consultar até aquele pai-de-santo daqui de Nobres, o
homem do tarot.

- Pelas cartas, leu-se que João faz o sucessor. Será? Ciberneticamente falando... jo no credo.

Rosário nas Cartas

As cartas da tarot dizem que há muitos problemas em um cemitério de japuíras, descoberto
recentemente. Notícias e bruxarias... isso está parecendo aquele comercial de carro da Renault
Kwid, com bruxos, magos, dragões. Estava escrito em cartas bem marcadas de tarot, que ao
invés da coruja, são as japuíras que trazem maus agouros.

- Orai, irmãos, vem fumo por aí.

Fama às Avessas

Ameaçado de levar um ‘cacete’, o popular Batoré não anda muito descuidado lá em Rosário
Oeste... e nem em Nobres. Fez circular uma espécie de auto nota de repúdio que ganhou a
simpatia de outros sites e ficou assim, famoso, instantaneamente. Mas, nada que afaste o
risco. Na Forquilha, não vai nem em dorso de boi voador.
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- O líder dos partisans... Marechal Tito, promete guerra contra as forças do eixo (vide, Segunda
Guerra Mundial).

Fama às Avessas II

De outra parte, e$creveu e não leu... o pau comeu. Está por aí, uma notinha indireta que nem
flecha certeira, com versão sobre um certo caso extraconjugal de alguém em Rosário da área
governista. De capa de revista a comentário insinuante. Cada um dá o que tem e o que gosta.
O fim do namoro com a mídia gera descobertas tais e como tais... $ão revelada$.

- Cada qual com a sua ideologia de gênero, independentemente de ser bi... ou tri. Tem tétra e
trêta.

Arrumando a Casa

“A Prefeitura de Rosário Oeste através da Secretaria Municipal de Infraestrutura continua os
reparos das ruas e avenidas dos principais bairros da cidade. Segundo o Secretário de
Infraestrutura Maxmar Cezar, nesta semana os reparos estão sendo concentrados no bairro
Santa Izabel que apresenta alguns pontos críticos em sua malha viária.Ainda segundo
Maxmar, o serviço de reparos nas ruas e avenidas do município está seguindo uma
determinação do prefeito João Balbino e será realizado gradativamente nos pontos mais
críticos da cidade para melhorar a trafegabilidade das pessoas que passam por esses locais”.

- A nota acima está no portal municipal de Rosário Oeste.

Sob Vigilância

Nobres têm 13 vereadores atualmente e a Matemática tem sua exatidão na medida em que se
sabe que dois parlamentares fiscalizam Rosário Oeste e Nobres embora pertençam ao
Legislativo de lá. Um deles esteve em Bom Jardim no ano passado, exigindo ambulância em
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um jogo de futebol para atendimento de um atleta que teria esquecido em casa a sua
bombinha “anti-asmática”. O outro, ‘fiscaliza’ com tamanha regularidade o Diário Oficial da
AMM, o Portal Transparência do município de Nobres e sabe (tim por tim) tudo o que o
município faz, chegando a impressionar tamanha regularidade.

- Isso que é fiscalizar, mas vai o eleitor fiscalizá-los pra ver como é o pau de galinheiro.

Sob Vigilância II

Fiscalizar os outros é bom, mas o parlamentar municipal não tem esse poder de atuar em dois
municípios, devendo ficar, mesmo, com o seu lugar ao Sol do lado de lá, em Rosário Oeste.
Fiscalizar é dever de ofício, mas quando isso vira uma obsessão, aí a questão é bem outra. Cá
é cá, lá é lá, e a preocupação com o município onde foi votado é a que deve prevalecer embora
se saiba que a mudança de domicílio eleitoral seja permitida. Vem pra cá, aqui deve abrir 11
vagas, ano que vem. Por ora, cuidem do lado de lá e não se esqueçam que tem gente de olho
em vocês também.

- Bora trabalhar que é melhor, antes que o eleitor perceba qual o interesse nisso tudo.

Apoio Político

Todos os indicativos são de que o prefeito João Balbino vá apoiar a sua vice-prefeita à sua
própria sucessão. Um dos pontos observados é a aproximação do prefeito com setores da
imprensa que descia a borduna sobre a sua gestão, mas parece que não funcionou 100%,
considerando-se que o pau ainda vem comendo. Foi um tiro disparado na água, lembrando
ainda que um vereador, hoje na oposição, sonha com o lugar do João Balbino, mas não se
sabe se vai ter pique pra chegar lá. Quando se diz pique, é necessário lembrar do bereré, que
quase ninguém tem e não vai ser do jogo do bicho que se vai capitalizar para campanha.
Primeiro que Arcanjo e Dom Fred não apóiam político, só empresta; jogando no bicho, só se
acertar um milhar a cada extração diária ao menos um mês, o que nem Pitágoras conseguiria
tal feito.
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- Mas..., sonhar não é proibido.

Apoio Político II

A vice-prefeita Tânia Conrado seria a eventual candidata de Balbino, que não está bem na fita,
mas teria o apoio de Zeno Gonçalves, o que representaria alguns passos adiante. De outra
parte, a oposição que se apresentou até agora é frágil e sem apontar saídas, não será com
pedradas que os resultados serão positivos, até porque, financiamento com “duzentinho” por
mês, nem um engolidor de facas e que durma numa cama de pregos agüentaria. Pode ser que
surja um candidato com cacife financeiro em busca da simpatia popular, mas esse ainda
estaria camuflado.

- “Duzentinho” por mês gera desistência, principalmente quando alguém oferece o que tem nos
bolsos - 270. Aiaiai... uiuiuiu.

Área de Fronteira

“Em sete dias, 151 autores de crimes foram presos pelas forças de segurança na Região
Integrada de Segurança Pública (Risp 6), que tem como sede o município de Cáceres (217 km
ao Oeste de Cuiabá). A operação “Fronteira Integrada”, deflagrada pela Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp-MT) terminou na última sexta-feira (31.05) e contou com um
efetivo empregado de 286 profissionais que atuou nos municípios de Cáceres, Mirassol
D’oeste, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Araputanga, Rio Branco e Lambari
D’Oeste”.

- Muitos lobos entocados até então. A informação está no portal da Segurança Pública de MT.

Área de Fronteira II

“Ainda durante a operação foram abordados 3.952 pessoas e 1.205 veículos, totalizando 11
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veículos recuperados. Ao todo, 11 armas foram apreendidas e o Corpo de Bombeiros Militar
realizou 149 fiscalizações em estabelecimentos comerciais. Nove adolescentes foram
apreendidos por envolvimento nos crimes na fronteira”, conforme o portal.

- Devidamente fiscalizados e a garotada frequentando o mundo do crime.

Renovação/Legislativo

A Câmara Municipal de Nobres está reformulando alguns conceitos e um deles é a finalização
burocrática em relação a um portal oficial que ofereça transparência e segurança em tempos
de “invasão” cibernética como tem ocorrido em muitos Parlamentos na área da oficialização de
informações. Com quase cinco meses da nova Mesa Diretora, o presidente André Avelino
Bezerra tem procurado acertar as questões administrativas e reorganizar a Casa. São
questões burocráticas que estão sendo acertadas e o entendimento do líder da Mesa Diretora
é que as soluções não ocorrem ao simples uso de uma varinha mágica.

- Mas não deixa de entender que funcionar legalmente não é exceção, mas deve ser regra.

Renovação/Legislativo

Ao que se sabe, a Câmara Municipal de Nobres está finalizando a parte contratual com uma
empresa mantenedora de portais de plataforma consistente. É a preocupação contra os
hackers e a invasão da privacidade oficial, com sequestro de dados e cobrança de resgate.
Ademais, segundo se sabe, todas as informações necessárias são disponibilizadas no Aplic,
enviado normalmente ao TCE-MT. Mas, quanto mais transparência, tanto melhor para o agente
público preocupado com a sua gestão administrativa e com a informação oficial aos seus
representados, conforme tem sido a impressão daqueles que integram a Mesa Diretora e o
colegiado de parlamentares.

- Então, publicamente, é isso que está sendo alinhado.
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Sem Alardes

Aqui na região do Médio Norte, o portal de um Legislativo foi invadido e não faz tempo. É um
vasculhamento total e ocorre o “sequestro” de dados da folha, de sorte que nos Parlamentos
não há demonstrações de dados sobre transações deste ou daquele com agiotas. Valha-nos,
Jesus, informações vazadas nesse sentido ali pelas bandas da cinematográfica “Rosáriwood”.

- Mamãe... eu quero queijo.

Palpite Aí?

Acusado de vender sentença, o juiz de MT, Evandro Stábile, além da tornozeleira eletrônica,
está proibido de frequentar qualquer ZBM, boteco ou arriscar jogar uma caixeta, pif-paf ou
truco. Nem arriscar fazer uma fezinha no Leão ele está podendo, dar palpites para o milhar,
menos ainda. Não conhecemos ninguém que tenha uma aposentadoria (na marra) de pouco
mais de 30 mil pilas e queira frequentar ZBM, até porque, esse tipo de ambiente anda
“demodê”. ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

- Restrição mesmo, é aposentar-se aos 80 anos, com a próstata tamanho de uma laranja e o
velho instrumento de trabalho mais murcho que maracujá maduro engavetado.

Na VG

O lugar danado para aparecer coisa estranha é Várzea Grande. Lá... boi voa, tem gente vendo
coruja com três olhos, cobras de três cabeças e até polvo aparece em córrego de água doce.
Guardadas tais coisas místicas, a noticiada informação de que uma empresa de Eduardo
Botelho, virtual candidato à sucessão municipal no ano que vem, tenha ganho uma licitação de
mais de 8 milhões na Vajú, isso, lá, é tão trivial quanto comer filé de botoado e arrotar salmão.

- Conta outra.
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...ôrra Meu

A identificação genética a partir do confronto entre o material coletado de vítimas de violência
sexual de Mato Grosso e do suspeito pelo crime, ocorrida em 2016, figurou em terceiro lugar
como um dos casos mais emblemáticos do mundo. O reconhecimento é de um importante
concurso internacional, denominado DNA Hit Of The Year. O Brasil concorreu com 17 finalistas
de quatro países.

- Se no futebol vamos mal, no combate à criminalidade o filme é outro.

...ôrra Meu II

O caso premiado foi o primeiro confronto positivo de DNA realizado através do Banco de Perfis
Genéticos, que cruzou os dados do perfil do suspeito, coletado em vítimas no Mato Grosso,
com os materiais coletados em outras vítimas nos estados de Goiás e Amazonas. O acusado
foi identificado como Célio Roberto Rodrigues, que também utilizava o nome de Herley
Nascimento Santos. Enquanto esteve foragido em Mato Grosso, ele cometeu quatro estupros
com o mesmo modo de atuação. O primeiro foi em 2013 e outros três em 2015, nas cidades de
Cuiabá e Várzea Grande.

- Fora de combate.

..ôrra Meu III

Na ocasião, as informações genéticas de vestígios coletados nas vítimas foram confrontadas
com o perfil de DNA do suspeito, a pedido da Delegacia de Defesa da Mulher, e tiveram
resultado positivo. Conforme a administradora estadual do Banco de Perfis Genéticos em Mato
Grosso, perita criminal Ana Cristina Lepinsk Romio, foi o primeiro registro de crime sexual
serial solucionado pelo cruzamento de informações genéticas com outro Estado. “Com a prisão
do acusado em Rondônia, a delegada Eliane Moraes se deslocou até o Estado para
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acompanhar a coleta de material genético do suspeito e encaminhá-lo para a perícia,
juntamente com a indicação dos casos em que houve o mesmo modus operandi", explicou.

- Estamos avançando em tecnologia e deveríamos utilizar essas ferramentas contra o crime do
colarinho branco. As informações são do portal da Segurança Pública de Mato Grosso.

Ruim Para o Crime

Quinze pessoas foram presas durante a operação integrada Salutem, deflagrada nas Regiões
Integradas de Segurança Pública (Risp’s) de Cuiabá e Várzea Grande nos dias 16 e 17 de
maio. A ação policial da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), por meio da
Adjunta de Integração Operacional (Saiop) foi realizada em prol da repressão dos crimes de
roubos e furtos de veículos e cargas, adulterações de sinais de identificação veicular, tráfico de
entorpecentes e transporte irregular de cargas. A operação resultou ainda em 1.690 pessoas e
701 veículos abordados, 75 veículos apreendidos, 506 notificações de trânsito, 262 atividades
periciais pela Politec e apreensão de três menores.

- Informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública de MT.

Ruim Para o Crime II

O secretário do Saiop, coronel PM Victor Paulo Fortes, destacou o resultado positivo da ação e
disse que o objetivo é deflagrar outras ações integradas nas demais Risp’s de Mato Grosso.
“Concluímos a fase ostensiva com êxito, que terminou com a prisão de autores de vários
delitos. O trabalho continua com a investigação a ser desempenhada pela delegacia de roubos
e furtos de veículos. Nosso foco é ampliar estas ações repressivas para todo o Estado”,
destacou. Ao todo, foram empregados 196 profissionais das forças de segurança: Polícia
Militar, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Politec, Detran, Ciopaer, além das
unidades da Guarda Municipal de Várzea Grande, Indea, Polícia Rodoviária Federal e Sefaz.

- Mais uma da Secretaria de Estado da Segurança Pública de MT.
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Ciscando Muito

Ele diz que desta vez é pra valer e está “ciscando” lá pelos lados da Prefeitura,
cumprimentando a todos. Quem chega da zona rural para algum tipo de serviço na sede do
governo, lá está ele estendendo as mãos para um cumprimento. É o Maico Preto, alcunha
popular que o caracteriza na comunidade. Está candidatável a uma das vagas ao Parlamento e
assegura que está descompromissado com qualquer nome e que acredita ser a sua vez,
agora, no ano que vem. Bem até lá tem convenção, tem a tal da PEC da prorrogação de
mandato.

- Falou, é acreditar.

Ciscando Muito II

Bom de pôquer, o virtual candidato acredita que é hora do seu “Royal Straight Flush”. E tal e
qual um manequim, acredita que a sede do Executivo seja uma vitrine, daí, Maico Preto não
deixar passar uma oportunidade de cumprimentar quem passa. Estratégia ou pressa? Vai que
cola. Como tem muitos sabiás e tucanos naquela área, bem frequentada por pássaros, tem
dado alô a todos. Tem cara e jeito de santista, mas diz que é Flamengo só para contar com
mais adeptos ao seu projeto.

- Será que decola? Bora ver. Um certo site, uma certa ver, lançou esse mesmo nome e foi
como fogo simbólico...

Articulações Colocadas

O prefeito Leocir Hanel não tem escondido o seu desejo de reeleição, mas de outra parte, a
possibilidade de ampliação de mais dois anos de mandato agradaria a muitos, mas muitos
mesmos. A proposta avança na Câmara Alta de Brasília a partir do deputado federal Valtenir
Pereira e milhares de vereadores no Brasil inteiro assistem a tudo de camarote, torcendo pra

37 / 66

Trincheira LV
Written by Benedito
Friday, 07 December 2018 20:36 - Last Updated Monday, 28 October 2019 14:34

tudo dar certo. Economia em tempos de reorganização do País após os rombos estratosféricos
nas finanças.

- Pena de quem buscaria um mandato no próximo ano.

Articulações de Bastidores

Estaria em curso a tentativa de aproximação entre governistas e oposição em Nobres. Será
mesmo? A tal incompatibilidade de gênios em política não é aquela coisa absoluta, mas
torna-se volúvel conforme o interesse de quem ou dos quem. Duvidar não é de nosso direito
irrevogável, acatar, também não. Como não somos testemunhas, que siga o flerte e o
casamento vem depois.

-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Aguardemos.

“Surpraise”

Essa Suprema Côrte é mais volátil que perfume importado de nossos hermanos paraguaios.
Por 6 a 5, decidiram que a Assembléia Legislativa tem poder de mandar prender e mandar
soltar deputados estaduais. Onde impera o corporativismo, alguém haveria de mandar prender
um colega em flagrante delito? Colocando a pacoteira nos bolsos do paletó, não é flagrante,
mas trata-se de um caso de visão distorcida, um ato de puro ilusionismo. O falecido presidente
francês Charles De Gaulle disse, décadas atrás, que o Brasil não é um país sério.

- Tão certo quanto dois e dois são 4.

Sorte
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Alguém com dons premonitórios para sonhar com as seis dezenas da Mega-Sena até sábado
(11/05) e contar pra nós? E agora, José?ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Certa vez José sonhou
assim: “Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e
ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele.”. A
partir de então, José do Egito passou a viver dos próprios sonhos. Tivesse alguém com o
sonho das dezenas da Mega, não precisaria contar pra muitos, e se me dissesse, guardaria
esse segredo até a hora de preencher o bilhete da CEF.

- Bora esperar esta noite, seu Zé. As filas nas lotéricas estão mais compridas que sucuri visto
por pescador.

Pesquisa

Será que alguém dentre os 11 atuais vereadores se chatearia com a prorrogação do mandato
até 2022? Onze entre onze vereadores não se chateariam com essa possibilidade, bem
próxima da realidade. A margem de erro é 000,1% para mais ou para menos. Quem está de
fora, louco para entrar... não opinaram ou não souberam responder.

- Stand by. Hasta la vista em 2.022.

Revisão Já

O Bolsa Família, por aí, já foi avaliado em termos de cadastro, cujos dados constam como
beneficiários, empresários, donos de ZBM, essa gente que comercializa a pereréca alheia. O
midiático Bolsonaro tem que reorganizar essa questão a partir do seu “exército” de assessores
de alta patente. Não é possível mais ver esse tipo de coisa nos noticiários, enquanto quem
realmente precisa não é de todo atendido.

- Lastimável, isso.
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Guardados

“Policiais militares e civis prenderam nesta quarta-feira (08), em Alta Floresta (a 803
quilômetros de Cuiabá), três homens e apreenderam um menor envolvidos no roubo a mão
armada em um estabelecimento comercial durante a madrugada. Foram presos A.M.R.S., (19),
G.G.P., (28) e W.S.D.A., (20), e apreendido B.N.G.R.D., (17), além da arma artesanal calibre
36, com três cartuchos intactos, e os produtos roubados”.

- A assessoria da PMMT é que informa.

Guardados II

“A identificação dos envolvidos aconteceu depois que a taxista que transportou os suspeitos foi
abordada e disse não ter qualquer participação na ocorrência e acrescentou ter deixado o
grupo em Carlinda. Na cidade, os militares, junto com policiais civis, identificaram um dos
suspeitos andando pela área central da cidade. Ele carregava uma bolsa com dinheiro, a arma
e as munições. De volta à Alta Floresta, o suspeito detido disse onde os outros envolvidos
estariam. Na abordagem de um deles houve resistência mesmo já imobilizado, mas foi contido.
Em seguida, o quarto suspeito foi identificado e também tentou fuga, mas foi capturado. Todos
confirmaram terem participado do assalto e foram entregues na delegacia para as devidas
providências”.

- Bicho tá pegando e a rapaziada segue abusando.

Clima de Festa

O município de Nobres viveu praticamente 10 dias de intensa movimentação em torno dos
eventos que estiveram voltados ao aniversário do município. A zona rural recebeu a visita de
uma grande comitiva em três oportunidades, na Roda d’Água (1) e em Bom Jardim (2),
entregando obras e interagindo com a comunidade através de shows artísticos, inaugurações
de obras, mutirão e programas sociais de integração entre comunidade e governo.
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- Apesar de algumas críticas, lazer, esporte e entretenimento também fazem parte de uma
gestão administrativa.

Papo Furado

Conquistar o eleitor através de percepções vazias e observações desconexas, isso não trará
resultados nas urnas, conforme tem sido a observação deste ou daquele que tem criticado os
eventos esportivos. Nenhum comentário vai na direção da solução de um problema. De outra
parte, quem está vereador consegue enxergar um pouco melhor. Caso do vereador Gida, que
vislumbrou a necessidade de se fazer uma moção de reconhecimento aos coordenadores da
Coordenadoria Municipal de Esporte, Fábio e Thiago Albuquerque, pelo que ambos vem
fazendo pelo esporte no município. À frente de uma equipe de colaboradores, eles também
atuam na organização da feira e de todas as atividades esportivas realizadas em Nobres.

- Aí vem um “apedrejador” de oportunidade falar do que mal sabe.

Papo Reto

Ninguém chegará a vereador munido apenas do tom crítico. É preciso apontar saídas, estas
que vão muito além do olhar crítico sobre tudo. Falar do esporte sem ter uma base do que joga
como palavras ao vento, é desconhecer que o Grupo Polo Centro tem sido um dos maiores
apoiadores do esporte em Nobres e na região do Médio Norte. A marca Polo Centro tem sido
importante para o desenvolvimento de todo um trabalho na base do esporte e quem critica
desconhece o que é uma parceria.

- Aqueles minutos de fama não começam assim. É gol contra atirar palavras ao vento.

Poeira Dissipando
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Um clima tenso no campo político foi atirado ao ar nos últimos dias, mas há indicativos de que
o céu pode voltar a ser de brigadeiro. Quantas saudades daqueles analistas e seus divãs. A
psicanálise ou a terapia de regressão por hipnose ajudam a curar certos comportamentos. O
danado é que aquele analista fica lá longe, em Bagé. O pôrra lôca do Sigmund Freud achou de
morrer e não há nenhum renomado psicanalista para certas consultas.

- Mas, será que Freud explicaria?

Poeira Dissipando II

É de se pensar, em caso de a coisa ficar preta, o jeito é recorrer ao bom e velho despacho na
encruzilhada, com marafo, farofa de galinha (pode ser da Sadia) e não precisa ser preta, pano
vermelho... que é para espantar coisa feita. O danado de tudo isso é que essas músicas
sertanejas parecem até praga de madrinha. A letra delas só falam em sofrência, em coração
despedaçado. Aí, nem terreiro de macumba cura.

- Olha só esta letra: "No estado decadente que eu 'tô’; A tristeza decora essa casa; Eu sei que
ninguém morre de amor... Mas cachaça e saudade mata...". Parece até coisa feita.

Falando do Que Sabe

Em Nobres, dia 04 de maio, à noite, o atual deputado estadual Toninho de Souza, que também
é apresentador do programa televisivo “Cadeia Neles”, fez um discurso duro e incisivo em
relação ao processo migratório de bandidos, que estariam recebendo tratamento duro em
Cuiabá e Várzea Grande. Segundo o deputado estadual, eles estariam “atacando” nos
municípios e Nobres, Rosário Oeste, Acorizal e Jangada são alvos do roubo de gado, razão
pela qual os organismos da segurança pública precisam reforçar o combate a esse tipo de
crime.

- Bustamante neles!
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Falando do Que Sabe II

O deputado Toninho de Souza disse que seguirá cobrando ações enérgicas da Segurança
Pública na área da inteligência para o combate aos criminosos que migram para o interior.
Obviamente, vai reforçar ações junto ao dr. Alexandre Bustamante no sentido de organizar
operações de inteligência e de repressão direta aos roubos que vem ocorrendo em nossa
região.

- A comunidade saberá agradecer.

Poderosos

Dois ex-vereadores, um tanto quanto chateados, teriam “providenciado” o lançamento de
candidatura de dois nomes, atirados ao vento para assustar, sabe-se lá, quem. O nome dos
ex-parlamentares foi “entregue”, de bandeja, a quem de direito. Foi um blefe total a manobra e
ainda entregue. Seguem no “quarador”, pendurados com bons prendedores de roupa.
Amargam a reserva e não há titular que queira ceder à vaga.

- Feitiços costumam se virar contra feiticeiros.

Poderosos II

Certa vez, uma dupla de jornalistas foi contratada para atacar o então presidente da Câmara
de Vereadores, Odison Araújo. De quebra, ainda tentaram “beliscar” uns trocados do então
prefeito. E com a negativa, algumas alfinetadas surgiram. E quem contratou? Ou quais os
contratantes? Rapaz..., tem um pessoal que exerce “fascínio” nos meios da imprensa, onde é o
“papa-tudo”.

- Don Juan do Tombador.
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Poderosos III

Amanhã, 19/04, é dia de comer um peixe. Todo cuidado é pouco com a “traíra”, pelos
espinhos. Do mar vem o peixe de nome “Namorado”, que dizem ser gostosão. Realmente,
cada qual com seu fascínio e poder sobre o universo feminino. O peixe tá frito, bora
experimentar? Isso, enquanto esse pessoal segue de molho aí... querendo, querendo.

- A nota “plantada” não funcionou, vamos pra próxima.

Matreiro e Crítico

A liderança do PFL ou DEM, como queiram, Manoel Fermino Pinho, teria gostado de ver a
dupla Gilmarzinho/Esmeraldo em evidência e tascou: “vai que cola.”. Depois é que se soube
que seriam dois reservas exercitando a lei da gravidade, ou seja, fazendo pressão por um lugar
ao Sol nesta nossa Galáxia. Daqui até o ano que vem, quando as janelas de um novo horizonte
se abrir, vai ter tanta gente em busca das luzes que vem da ribalta.

- É como diria Raimundo Fagner, aqui nesse nosso deserto de ideias e de muito romance: “Eu
tenho a boca que arde como o sol; O rosto e a cabeça quente; Com Madalena vou-me embora;
Agora ninguém vai pegar a gente...”.

Rumores Rancorosos

Esse lançamento de virtuais candidaturas foi como a letra daquela música do Raimundão
Cearense: “Não chora não querida que este deserto finda; Tudo aconteceu e eu nem me
lembro; Me abraça minha vida, me leva em teu cavalo; Que logo no paraíso chegaremos...
Vejo cidades, fantasmas e ruínas; A noite escuto o seu lamento;ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
São pesadelos e aves de rapina; No sol vermelho do meu pensamento...”.
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- Eita! Desertão danado... “Vem, vamos voando minha Madalena; O que passou, passou, não
tem mais jeito... Ouço um trovão e penso que é um tiro... A noite escura me condena...”.

Pauleira

O assunto política já domina a zoeira nos grupos de whatsapp e lá na Forquilha o pau come
solto contra um certo vereador e o prefeito João Balbino. Com diria um ex-prefeito: “Tão
apanhando que nem catchorro de bugre...”. Em Nobres, não menos discretamente, rufam o
bombo e o que parece “ligth” ou “lait” na nossa linguagem é o da TV Cidade. Não fosse um
membro rufando o pau no Catiçá, nada de novo.

- O assunto seria a indicação a um cargo cobiçado em nível estadual.

Pauleira II

Um grupo de whatsapp restrito a amigos (e que amigos?), o pau come solto entre os membros.
Clima tenso nos últimos dias no Sub-100 por conta de ameaças de que vão entregar o jogo
sobre a utilização da rede. A “expulsão” de um membro é sempre anulada pelo VAR na sala de
justiça, via de regra, comandada por um funcionário do vai-e-vem... que nem coro de prepúcio.
Um frango teria detonado nova crise... quem comprou e não pagou ficou nas entrelinhas.

- Cruz credo!

Pauleira III

Essas informações já viraram caso de polícia por conta de “comida”. De outra vez a “briga”
começou por conta de uma banda de porco e agora é um frango... comido e mal pago... e olha
que não é de nenhum goleiro. Tem ameaça no ar e o clima anda tenso, principalmente sobre
quem joga no time de quem... no SPFC ninguém assume que é; no time de Diamantino
ninguém diz que joga. Vai mudar pra Sub-24?
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- As rapariguinhas estão assanhadas.

Indo para Mar...à cangalha

No último dia 11/04, o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) condecorou Mauro Mendes com uma
medalha alusiva aos 300 anos de Cuiabá. Também receberam a honraria os ex-prefeitos Chico
Galindo, Wilson Santos e Anildo Lima Barros.ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ A nota está
exposta na Coluna “Cuiabá Urgente” de o Diário de Cuiabá. Obviamente, só pelo fato de terem
sido ex-prefeitos e nada mais. Chico Galindo tem um histórico de gestão que não mereceria
nem um muito obrigado. Quanto a Wilson e Anildo, idem.

- Na sua ausência da probidade, quem passar primeiro leva um par de asas quando deveria
receber uma cangalha, cada um.

Filme Repetido

Seria pretensão demais, sugerir que os Parlamentos, conjuntamente, propusessem iniciativa
de interligar Nobres e Rosário Oeste através do Pindura, por uma rodovia turística saindo na
MT-010? Há muitas pequenas propriedades com potencial turístico para a receptividade de
pessoas que desejam se livrar do stress da cidade grande e entre Nobres e Rosário Oeste,
notadamente no Pindura, há possibilidade de se comer galinha com arroz, cabeça assada,
peixe frito e peixe assado entre outros pratos da culinária regional.

- Isso é bem mais que a oferta de moção de aplauso, aos bamburros.

Sugestão

Nenhum vereador de Rosário Oeste sabe ou faz questão de não saber que um dos maiores
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craques de futebol de Mato Grosso, o também professor e técnico João Batista Jaudy, seja
natural de Rosário Oeste. Até hoje, nenhuma homenagem ao seu nome, nem em Rosário
Oeste e nem em Cuiabá. O professor Batista é uma personalidade do esporte nesses 300 anos
de Cuiabá, já falecido, mas uma figura proeminente no futsal e no futebol de campo.

- Onde estavam os vereadores que não pesquisaram nada disso.

Lei Aprovada

A Lei Municipal n.º 1.420/2016, tecnicamente, é considerada uma das mais completas editadas
em Nobres, a que trata da Política Municipal de Turismo e sobre o Sistema Municipal de
Turismo, produzida com a contribuição de técnicos do Instituto Votorantim. A legislação é tão
boa que Rosário Oeste já copiou e dela tem se beneficiado para pretender implantar a sua
política turística. Através da legislação tem-se permitido que agências de outras localidades
operem em Nobres na atividade turística. O Voucher Eletrônico é uma realidade em Nobres,
fruto de anos de trabalho pela sua efetividade.

- Há que se reconhecer que tudo tem começo, meio e fim.

Lei Aprovada II

Não é proibido copiar, mas sempre que puder, diga-se, de passagem, que a lei é fruto de um
trabalho de qualidade dos técnicos que atuam no Instituto Votorantim em parceria com a
administração pública municipal de Nobres. O secretário municipal de Turismo de Nobres,
Daniel Martins da Cruz, tem se empenhado em apontar que a lei é tecnicamente uma das mais
completas. Quem copia, cite a fonte por favor.

- Voucher é fonte de renda.

Furto
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O que mais faltaria acontecer ao cidadão que paga os seus impostos? Um absurdo detectado
ultimamente e que coloca o imóvel em risco é o furto da fiação de aterramento dos medidores
de energia elétrica. Você vai ver, o meliante já passou e cortou a fiação de aterramento,
levando uma perna aqui outra dali da fiação, para vender e fazer dinheiro para comprar a
merda da droga. É lamentável o que vem ocorrendo após um período em que um expert em
roubo de lâmpadas das áreas residia por aqui. Agora, um sujeito tem passado e cortado a
fiação de aterramento.

- Vê se pode isso.

Tiro ao Álvaro

No bairro São José, temos o absurdo de saber que algumas pessoas estão utilizando
espingardas de ar comprimido para disparar em direção aos quintais dos vizinhos. As
reclamações se sucedem e alguém deve mesmo encaminhar a informação ao setor
competente. Quando o sujeito não puder ter paz em sua própria casa, onde mais. O pior é
quando o reclame acontece e as providências não são tomadas. E quando são tomadas, vem a
mer... da audiência de custódia para abrandar tudo. Tem mais razão o meliante, o desocupado,
o errado que qualquer um que respeite a lei.

- Pqp... onde vamos parar?ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
IlusionismoÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
Uma infinidade de virtuais candidatos a vereador tem acreditado que o eleitor de Nobres seja
“leso das ideias” e passam a buscar cabelo em ovo para se mostrar preocupado com a cidade.
Deve ser mais uma dessas crises de ilusionismo que acomete alguns pretensos candidatos a
mágico. Não é, e nunca foi proibido candidatar-se a cargo nenhum, mas a solução a todos os
problemas não vem com postagem com segundas intenções e meramente eleitoreiras.

- -É acreditar que o eleitor seja bôbo.
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Por que Não Te Calas

A maior autoridade política do País, de dimensões continentais, está se especializando em
tecer comentários comprometedores. Bolsonaro e os seus filhos tem feito cada comentário, de
fazer dó a Magda, campeã de indelicadezas e trocadilhos. Sai de Baixo com essas figuras
palacianas metidas a “reis das redes sociais”, fazendo renovar o velho bordão: “Cala a boca,
Magda”.

- Falar pouco e agir mais seria uma boa saída.

Quase Isso

Tem gente acionando a Polícia ao menor sinal de barulho, tipo assim, as bombas de São João,
colocadas em lata. Dia desses, algumas viaturas foram parar em um certo bairro por conta de
alguém que acionou por conta de “tiroteio” e foram ver, não passavam de bombinhas
detonadas em lata por crianças. Francamente, isso tipo de chamada só atrapalha e ainda gasta
combustível. Esse Jardim Petrópolis tem criança... e alguns adultos querendo ser.

- Fica uma certeza, quem tem c... tem medo.

Fama

O programa municipal “Integrando seu Bairro” tem proporcionado a algumas pessoas aqueles
15 minutos de fama a que todos, supostamente, têm direito. A atração do momento, o Gato
Louco, tem proporcionado isso e alguns anônimos têm buscado os holofotes em
apresentações de dança. Óbvio, é apenas um complemento daquilo que é o foco, levar as
ações sociais e de saúde para cada bairro.

- Uma iniciativa louvável.
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ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Maluf/TCE-MT

Há algumas décadas atrás, mais de três, por aí, foi um escândalo a indicação do farmacêutico
Ênio Carlos Vieira para conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso. E novamente, o
nome e a influência política falaram mais forte e Ênio Vieira foi para o TCE-MT. Atualmente, o
deputado estadual Guilherme Maluf é acionado pelo MPE-MT por conta de suas atividades
políticas mal explicadas e mal ditas, e por essas e outras razões não o querem na Egrégia
Corte de Contas de Mato Grosso.

- A população mato-grossense já deve estar acostumada com esses acontecimentos pouco
ortodoxos.

AL-MT/Maluf

O problema não seria a ida de Maluf para o TCE-MT, mas o conjunto da obra. Sai Maluf e entra
Carlos Avalone, onde a Assembleia Legislativa aparece, sob Eduardo Botelho, como a
“salvação” a muitas almas no purgatório. Avalone tem problemas na Justiça por conta do pano
de fundo de tudo o que ocorre em Mato Grosso – as empreiteiras. O TCE-MT, agora, que
estava deixando de ser sarcófago de muitas múmias da política mato-grossense, eis que
ressurge a velha política colonialista em busca de uma vaguinha.

- O pobre, quando ocupa um cargo público, morre contente. O rico, quer os valores monetários
e todos os títulos possíveis, os quais não levarão para uma vaga permanente, a sete palmos
ou no espalhar das cinzas.

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ AL-MT/História

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Os Parlamentos realmente são produtores de muitas
histórias, algumas lendas e a fama de catapultador de milagres econômicos. E ninguém quer
largar o osso, desde que o cargo tenha benesses. Não por acaso, ainda vemos muitos
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candidaturas laranjas ou formiguinhas, carreando votos para complementar a votação de uma
candidatura milionária.

- Lá na frente ou a qualquer momento, o sujeito morre e lá vão todos reverenciar o seu
currículo, extenso... inclusive nos fóruns da Capital.

Levantou Poeira

Espia só o que os “língua de trapo” anda comentando, sobre um flagra num reduto conhecido
do “bas-fond” ou escória social, onde as moçoilas comercializam prazer. Poucos podem atirar a
primeira pedra, mas ainda assim o fazem quando uma figura impoluta é atraída para esse
“habitat” das sereias que, pressupõe-se, encantem alguns recatados lordes do rio acima.
Comenta-se que Ivete Sangalo tenha feito inserir em sua música esse acontecimento, daí:
“Pegou me deu um laço; Dançou bem no compasso; De prazer levantou poeira; Poeira, poeira,
poeira... Levantou poeira”.

- Eitaaaaa! O bicho pegou, mesmo? Conta aí...

Semelhanças

Em dias bastante passados, um camarada teria perdido a moto, por aí, e para “driblar” a
patroa, falou que sumiu de um pátio de um certo posto de combustíveis. Pois não é que a dona
foi lá e solicitou imagens da câmera de segurança e concluiu que a informação era
improcedente. Levantou poeira... poeirararara... de novo. A prostituição, dizem que é uma das
profissões mais antigas do mundo, mas a dúvida que persiste é: “quem chegou primeiro – a
prostituição ou o drible da vaca?”. Só que, quando o marcador é esperto, nada de drible.ÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

- Não colou e o cartão amarelo foi mostrado. O segundo amarelo complica. Ninguém pode
reclamar, com essa chuvarada danada, não há poeirão. Xiiiiiii...
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Rede Pitbull

É impressionante e até raro, como há uma defesa apaixonada da família Bolsonaro nas redes
sociais. A defesa do filho Carlos no episódio que derrubou o ministro foi qualquer coisa
impressionante. O filho está certo em dar opinião sobre administração do país, dizem os
internautas. É aceitável que apenas em dois meses nenhuma solução acontecerá como
mágica, mas a paciência é extrema... têm sido.

- E quando ela acabar?

Rede Pitbull II

Ataques contra a TV Globo e prioridade a outras emissoras, e em menos de 60 dias um
ministro já caiu. A ministra Damares não deve demorar e o ministro do Meio Ambiente já
balança. Isso não é sinal de que a coisa segue como o desejado, exatamente por conta dessa
tagarelice de muitos quando a gestão é de um país continental. É da Globo: “Cala a boca,
Magda”. Se falar muito representasse solução, Collor não teria sido destronado.ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

- Ministra que fala como cacatua desvairada, a vida é curta no poder.

Rede Vira-lata

Gente, o que tem de candidatável pelas ruas de Nobres não é brincadeira. Tem gente
cumprimentando poste de energia e mandando alô pra papagaio e arara. Um virtual candidato,
segundo revelaram, teria postado uma crítica contra um certo trecho de rua e responderam a
ele sobre a possibilidade de registrar B.O contra “uns” que estariam surrupiando material de
obra pública paralisada.

- Pois não é que o comentário negativo sumiu da rede social.
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Rede Vira-lata II

Será que munido apenas de popularidade um candidato pode ser eleito vereador em Nobres?
Como diria o profeta “Malemá”: “há mais coisas entre a vontade de uns e a assunção ao
poder... que a nossa vã filosofia não pode entender”. Por exemplo, o maior deles, dinheiro.
Depois, articulação política e para finalizar, após uma guinada de 360 graus... dinheiro, de
novo.

- Bem, vamos aguardar a chegada do Dia Seguinte após a eleição, que ainda é 2.020. A
pensar morreu um burro...

Rede “Cachorro de Madame”

Não dá pra entender esse filme... lá em Rosário Oeste, dois assessores que assessoram uma
que ganha em lugar dos dois. O enigma foi revelado após uma agressão física, cuja
informação foi repassada por um correspondente de “guerra”, camuflado, mas que não era pra
divulgar. O “furo” foi dado, meio a contragosto... mas foi. O agressor saiu de cena através de
uma demissão e com menos um, a chefe nomeada perdeu um auxiliar. Realmente, é um
enigma essa informação sobre o que teria ocorrido em Rosário Oeste, mas a prefeitura tem
“know how” em exportar crise.

- Dois assessores assessoram uma que ganha no lugar dos dois, isso pra quem sabe (e muito
mal) que dois e dois são cinco (ou não?), a soma dos fatores altera o produto. 9 X 9=9 porque
8 + 1=9.

B.O do B.O

Um certo repórter policial não gostou nadinha da comparação de uma notícia com outra,
acerca de um assassinato ocorrido no Bairro São José, dia 10, pela madrugada. Ele
questionou que, entre dar um furo e ser furado há uma grande diferença. Ser furado (não
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pensar pornograficamente!) sem exatidão, isso ele não faz. Demorou pra rapaziada entender
esse negócio de furo.

- Então tá... eles só pensam naquilo.

Passageiro Descuidado

Está cada vez mais difícil oferecer carona, principalmente quando o meio de transporte for
moto. É que tem passageiro folgado, que pensa estar em um Boeing 737 e quer tirar um
cochilo. Um desses passageiros, dos que viajam na maionese, quase caiu da garupa de uma
moto após uma dessas sonecas de milésimos de segundo. É que o piloto é bom e pelo
retrovisor viu o seu único passageiro balançando que nem galho de goiabeira em dia de
ventania e acionou o alarme. E que alarme.

- Acorda, pôrraaaaa! Estamos passando pelo Canal da Mancha.

Temporada de Delírios

Como não há cobrança de nenhum imposto sobre sono e sonhos, já tem gente ‘viajando na
maionese’ em relação a uma vaga à Câmara Municipal de Nobres. É o vento que mais sopra
por aí, sobre popularidade conquistada aqui ou acolá, o que pode garantir caminho a uma vaga
dentre as 11 que estão ocupadas até 31 de dezembro de 2.020. Quem será o novo Bolsonaro
de Nobres, que não irá gastar nada e se eleger vereador? Esperem por isso e vejam também,
bois voando, coelhos botando ovos, Papais Noel descendo pelas chaminés, mulas sem
cabeças e rastros-de-lobisomens.

- Mas não parem de fazer o que fazem atualmente, sob risco de passar necessidades.

Temporada de Delírios II
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Há quem diga: “cabeça vazia, oficina do diabo”. Já tem virtual candidato, virtualmente eleito...
até com os votos virtualmente totalizados. Tem gente que está sendo cumprimentado na rua e
já se vê como candidato eleito. A ilusão é realmente qualquer coisa anormal. Há uns anos
atrás, por conta de um programa de rádio, tinha gente que delirava com uma candidatura a
prefeito. Às vésperas do ano eleitoral, tem gente divagando pra todos os lados e como não há
nenhum antídoto contra esse processo de sonho acordado, deixa rolar.

- Pra quem dorme em beliche, o estrago “é deveras” estrondoso e ‘esborrachante’ (com
neologismo e tudo).

Na Moda

A concessionária que fornece energia elétrica, a substituta da extinta Cemat, é hoje uma das
empresas “mais na moda” em Nobres e no Mato Grosso. Audiências de Fórum foram
suspensas por falta de energia, residências ficaram sem energia elétrica por seguidas horas e
as quedas no fornecimento de energia elétrica se tornaram constantes ao menor sinal de
chuva. Na década de 1960, em Cuiabá, isso era considerado até normal, mas, quase seis
décadas depois, aí já é absurdo. Enquanto isso, a empresa investe pesado contra os “gatos”,
ou roubo de energia, o que não é errado. Mas, pelo custo da energia elétrica, quem não está
aguentando um gato pego pelo rabo, são os consumidores de energia elétrica.

- É muita despesa para pouca explicação.

Na Moda II

Enquanto a Energisa caça gatos, o consumidor paga pela linha de transmissão, paga pela
condução; paga pela energia que não consome, paga pelos gatos, pelos ratos, pelos Fins,
pelos Cofins, pelo ICMS, pela energia importada da caixa do prego, paga pelo termoelétrica,
pela água rasa, pela água funda e demais escambaus. E onde estariam os nossos
representantes nos Parlamentos que não propõem uma audiência pública envolvendo o
Ministério Público para avaliar essas despesas que aparecem na tarifa (conta de luz).
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- Só fumo no povo. Orai por Nobres são Bolsonaro.

Amnésia I

Os deputados Wilson Santos e Roberto França em seus tempos legislaram para os
funcionários receberem juros por atraso nos salários. Foram parar do outro lado do balcão
como prefeito de Cuiabá, aí a situação mudou e tiveram embates com o funcionalismo. Agora,
Wilson Santos, que passou arranhando nas últimas eleições, está novamente do lado dos
servidores públicos. Roberto França, agora como apresentador televisivo, condena Mauro
Mendes na “briga” contra o funcionalismo.

- Vamos plagiar?: memória e esquecimento... “cerraram fogo no espaço, o cansaço vence o
cio...” e os políticos se dão bem.

Amnésia II

A deputada Janaína Riva está na maior saia justa nesta legislatura. Bateu no Pedro Taques e
subiu o conceito no meio do funcionalismo. É da base aliada do governo por pertencer ao MDB
e começou com discurso de complacência, mas vislumbrou a fogueira de “Joana D’Arc” e tem
evitado passar perto de fogo. Se ela for candidata à prefeita e se vencer as eleições em
Cuiabá, será que apoiar o funcionalismo municipal em tudo?

- No “bolicho” político, quando se está do outro lado balcão... ou dá ou desce. “Wiiirrrrsoooo”.

Amnésia III

Quem diria, Eder de Moraes volta a Assembleia Legislativa para discutir sobre corrupção em
congresso. Na mesma mesa, Yuri Bastos, aquele...(?) do MT-Saúde, também tinha as suas
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teses na audiência pública, congresso ou sabe-se lá, o quê. Alguém os convidou. Essa AL-MT
também tem suas situações horripilantes embora não seja uma Casa dos Horrores, mas tem
muito de sinistro ali.

- Nem o Padre Quevedo resistiu... e já partiu. Pra onde vai a alma desses políticos? Alguém
pra ir lá ver e voltar pra contar?

Às Avessas

O eleitor, obrigado a pagar os seus impostos, e que também é contribuinte, obrigado os seus
impostos, fica sem entender qual é a real situação financeira de Mato Grosso e o tamanho do
poder de certos políticos. Por exemplo, a AL-MT sempre uma “vaguinha” para alguns “ex” da
Casa com problemas na Justiça. Romoaldo Júnior está sendo salvo pelo sacrifício do professor
Allan Kardec que foi ser secretário. O irmão de Romoaldo Júnior foi parar na Metamat. Eder de
Moraes entrou triunfalmente na sede da AL-MT e rebate duramente o Ministério Público acerca
da sua condenação. Será que ele estaria mal financeiramente?

- Enfrenta seu inferno astral com desenvoltura e sem perder a pose. Será que seus amigos o
ajudam (por fora)?

Comparações

Senhor de si e do governo que praticou, Pedro Taques entrou triunfalmente e saiu apedrejado.
E olha que não andou com tanta má companhia como tem Mauro Mendes. Como MM deixará o
governo com esse seu estilo, de tentar apequenar o funcionalismo público estadual? Os que
governaram de forma equivocada e permissiva, hoje, não estariam com o prestígio abalado, do
‘tantão’ que está Mauro Mendes. Será que a classe trabalhadora vai se acomodar lá pelo meio
do trajeto?

- Aguardemos.
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Surreal

Pode entrar para o livro dos recordes (das asneiras, obviamente!) o que vem ocorrendo por aí
acerca da mídia e da necessidade (esdrúxula) da exigência de porte de DRT (Registro do MTb)
até para entrevistados em rádio. Os apresentadores de programas evangélicos têm recebido
cobrança sobre porte de DRT. A exigência teria vínculo com o pagamento de anuidade, na
casa dos R$ 250,00 ou mais. Nos estádios de futebol, se a exigência “colar”, cada jogador de
futebol, além da carteirinha da CBF, vai ter que portar DRT. O mundo moderniza-se, mas
alguns comportamentos seguem arcaicos. Uma consulta (ou denúncia, que seja) ao Ministério
Público Estadual jogaria essa exigência na lata do lixo. Ou seria exagero?

- Papagaios e araras sem DRT serão expulsos do paraíso.

Surreal II

A coisa está mais pra conto de fadas que para a realidade. Assalto a mão armada com a
utilização de pistola de cola quente é qualquer coisa cinematográfica e o tiro saindo pela
culatra. A abordagem foi em um policial, que meteu bala na galera lá em Rondonópolis.
Realmente, a bandidagem está desesperada e ninguém quer mais pegar no batente. Deu azar
no confronto com o “pé preto”. Entre a ficção e a realidade, a pistola de cola quente e a pistola
de chumbo grosso.

- Zebra na “pescaria” dos meliantes.

Pobre Estado

O governador Mauro Mendes, apesar de bem intencionado, corre o risco de ver a sua
administração descarrilar logo nos primeiros meses. É um tal de colocar culpa em tudo e todos,
jogando a responsabilidade para o funcionalismo e se utilizando de ilações para tentar impor o
seu modelo de gestão aos mato-grossenses. E quem ele chamou para avalizar as suas
medidas de comprovação de “atestado de pobreza” de MT. Ninguém menos que Rodrigo Maia,
um carioca com “know how” em situações de desastre econômico (vide o Rio de Janeiro). Ele
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fala de um lado, o seu vice “berra” de outro e ambos parecem pretender contrariar a máxima de
que “o bom cabrito não berra”.

- Mauro... menos.

Midas

Seria o momento estratégico para Riquinho I e Riquinho II darem o seu toque de Midas no
Estado de Mato Grosso e tornar esse grande produtor de grãos um estado promissor, muito
além das fantasias produzidas pelo Estado Agro de pobrezas mil. O agronegócio tem muito de
pessoas que só sabem produzir notas fiscais frias para dar “bicicleta” no fisco e posar de bem
sucedido. Querendo ou não, Mato Grosso ainda é um eldorado, onde muita gente enriqueceu e
ainda enriquece e cospe no prato que come.

- Por que o Estado é pobre e seus políticos só enriquecem? Muitos dos aliados de Mauro
Mendes estão na política por no mínimo quatro décadas e não dão a dica de como sair da crise
apenas com o uso de uma varinha de condão.

Baixando a Borduna

Até o senador Carlos Bezerra, uma figura apagadérrima na política resolveu soltar o verbo
contra o agronegócio. Veja o que falou em discurso na Câmara Federal: “Hoje, nós temos aí os
tubarões, barões, que é meia dúzia com fortuna acumulada aqui. E o Estado aí falido,
quebrado e partindo pra cima principalmente dos pequenos e dos menores”. É assim, os que
eram cegos passaram a enxergar e os que viam, fingiam-se de cegos. A política é o território
onde reside a conveniência.

- Discurso bonito é agro, agro é riqueza, agro é pop... tá na Globo.

Mistério
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É preciso ser claro, então vamos lá. Toda vez que morre uma pessoa, naquele momento de
grande sensibilidade e dor, a pessoa (parentes) é apanhada por uma prestação de serviço
funerário que caberia ao Procon investigar melhor. A pressão vem com uma tal necessidade de
se evitar possível “mau cheiro” e o serviço de embalsamamento cobrado é de algo em torno de
R$ 1.500,00. Se alguém recusa, vem á pressão: “então você se responsabiliza por isso?”. É
uma pressão psicológica que leva o parente a disponibilizar de um valor que não tem. Será
necessário isso para um velório de 12 ou 18 horas?

- Alguém para esclarecer tecnicamente isso? Está esquisito, não?

Chegando Junto

No futsal entre o pessoal da Prefeitura de Nobres, no jogo de segunda-feira (07/01), um
controvertido repórter, não muito habilidoso com a danada da bola, ganhou de presente uma
“chegada” daquelas de rachar. O adversário foi no Batoré como se aquele fosse o último
“almoço” e botou no meio. Nessa hora, Batoré foi habilidoso (até demais!) e pediu pra sair.
Vôte! Da cintura pra cima é canela.

- Não é macumba, mas vai saber se é coisa mandada. Curuzes!

Sessão de Reclames

O governador Mauro Mendes anda num clamor de fazer dó sobre a questão da economia do
Estado. Casou com a viúva, mas não pensa nos filhos dela? Quando se propôs a uma aliança
com a velha guarda da política mato-grossense, decerto que sabia que os empréstimos
internacionais em dólar e o “rombo” nas contas públicas não nasceram em 2014. É óbvio,
Pedro Taques é o cara com o maior número de inimigos em todo o estado e ninguém deixaria
barato esse seu modo de fazer justiça contra a própria classe política, onde o corporativismo é
predominante.
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- Terá que assumir o espólio completo da viúva com quem casou.

Sessão de Reclames II

O corporativismo é tão claro, que a AL-MT e o próprio Governo do Estado já levou para
debaixo do seu sovaco o deputado e professor Alan Kardec (ex-PT) e dado ao moralismo.
Kardec abre vaga para ninguém menos que o deputado reserva e problemático Romoaldo
Júnior. Como se vê, o corporativismo funciona para salvar vidas amigas e o contribuinte que
pague e cale-se. Outros deputados serão acomodados na Casa Legislativa.

Então tá.

Febre de Consumismo

As lojas fazem propaganda e o povo fica louco para comprar. Quem trabalha... muitos não
receberam. E os que não trabalham, intensificam as atividades de roubos e furtos, assaltos a
bancos e cositas más. Será que Papai Noel recomenda isso? A galera está louca por dinheiro
e os roubos e furtos só crescem. A mídia está atarefada na divulgação de um cenário desigual,
onde quem trabalha não recebe e quem não trabalha quer ter, a qualquer custo.

- Se é esse o tal mundo cão, chamem a carrocinha.

Fogo Amigo

O serviço público está bem de informante. O fato nem aconteceu, assim, totalmente, e a
informação já foi parar no noticiário. Realmente, a tarefa de dormir com o inimigo é ingrata.
Essa rede de informação tende a ser mais atuante na medida em que a eleição se aproximar.
Resta saber, quem é o “X-9”. Mas é isso, a “rede tamanduá” sempre funcionou, entre um
abraço aqui e outro acolá. É uma gente bastante realista e verdadeira...
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- ... taí as cédulas de R$ 3,00 que não nos deixam mentir.

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Auto-Fama

Um vereador, lá em Rosariowood City, de posse de um celular, falava em alto e bom som: “nós
mandô a patror pra aí. Sabe, né, fazer o bem sem ver a quem...”. E seguia o diálogo: “Não, nós
ganhô, com 253 votos contra 70. Fraquinho o adversário...”. E quem não tinha a ver com
diálogo, ouviu o discurso via telefone. O que ninguém ainda não viu, é vereador faltar no dia de
pagamento. Essa proeza ninguém ainda não viu acontecer. Aquela quantia passa a fazer parte
do orçamento, até mesmo para aqueles que tem outras profissões. E para os que vivem
só(lamente) dessa prebenda, é quase uma maravilha.

- Mas, e se ela vir a faltar? Os anos não passam, eles voam.

Generosidade

O prefeito João Balbino decretou a criação de recesso em relação aos trabalhos do Executivo,
de 20 de dezembro de 2018 à 20 de janeiro de 2019, resguardando-se os serviços essenciais e
o expediente interno para atividades administrativas. Resta saber se o pessoal estará com
dinheiro no bolso, 13º e salário de dezembro. Uma atitude bastante generosa e que ajuda a
conter gastos com luz, água, cafezinho e outros materiais de expediente.

- Nesse quesito, o João anda bem acordado.

Cipoada

O vereador Marco Donato encontrou um amigo em comum e incomum, lá dos lados da VG. Foi
alvo de nota num tal Zero Hora, que não é o gaúcho, com ataques, mais de cunho pessoal que
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propriamente informativo. No Legislativo há uma guerrinha interna e é a que fomenta esse tipo
de noticiário que depõe contra o Parlamento e não na individualidade de cada vereador. A
tentativa de pavimentação do caminho que leva ao Executivo tem esses atalhos, escorregadios
e íngremes, que representam riscos de acidente de percurso e no percurso. Isso, para o
município, é qualquer pichação midiática; para o Parlamento, uma nódoa difícil de ser
removida.

- Mas... guerra é guerra. Como diria o falecido ex-presidente do Corínthians: “já que entrou na
chuva, é pra se queimar”.

Cidade Limpa

As lixeiras que serão implantadas na cidade, com um trabalho preventivo de combate à sujeira
por parte de algumas empresas comerciais é atitude louvável. Falta o Executivo combinar com
a comunidade de um modo geral, evitando a sujeira que se espalha pelas ruas, guias de
sarjeta e empesteiam o Baixo Pantanal com garrafas pet, sacos plásticos e embalagens de
difícil decomposição na natureza. Até o lendário frigorífico tem parcela de colaboração com
lixeiras levando a sua logomarca. Mas, quando vai funcionar, mesmo?

- Não se trata da preservação ambiental, mas o frigorífico?

Saúde Zero

A prisão do ex-secretário municipal de Saúde de Cuiabá, Huark Doglas Correia, repercute na
mídia. A denúncia partiu da Câmara de Vereadores e vinha sendo protelada até que a bomba
estourou, fazendo criar a Operação Sangria através da Polícia Judiciária Civil, deflagrada na
manhã de 18/12. Com Huark há mais nomes listados e presos. Outra situação que vem sendo
analisada é a do Programa Poeira Zero, da gestão Chico Galindo. A maré não está pra peixe e
não há um único dia que não se vê nos noticiários algum fato ligado a desvio de dinheiro
público.

- Haja dinheiro... e cadeia para tantos figurões.
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Acorizal em Baixa

O município de Acorizal, de um tempo a este, anda frequentando a mídia por conta de uma
gestão administrativa que conseguiu furar o bloqueio de velhos caciques da política local, de
Meraldo a Chindo. Ou seria o prefeito Clodoaldo essa ruindade administrativa toda? O TCE-MT
já recomendou intervenção no município, mas logo agora, que o pano está caindo para a
gestão Pedro Taques, também ruim pra dedéu. O abacaxi deve ser descascado por Mauro
Mendes e até lá o prefeito Clodoaldo terá dias pra pensar e repensar sobre a situação do
município. Não convidem para a mesma festa o prefeito e alguns vereadores, sob risco de
atritos.

- Nisso, o povo que não ganha uma, segue levando mais uma goleada da classe política. O
povo é o jacaré dos filmes de Tarzan... não ganha uma, sequer.

Décimo Segundo Guardião

Em Nobres, depois dos 11 vereadores, a sequência é contínua e temos o 12º Guardião, o que
vê erro em tudo na cidade e na gestão da city. Em tempos da mística novela o Sétimo
Guardião, na nossa Serro Azul real tem seus guardiões às avessas e, quem sabe, se a Lagoa
Azul não seja a fonte da juventude eterna. Guardiões às avessas, entende-se por aqueles
críticos que quando foram, eram cegos... quando deixaram de ser, passaram a enxergar, com
tamanha nitidez, que uma Águia perderia longe para essa visão privilegiada.

- Essas realidades místicas é que nos encantam, tanto quanto o poder persuade a alguns.

Guardiões

Não há mágica para a gestão de uma cidade e quem já foi vereador e de fora vê com mais
clareza, sabe que o que mais incomoda é ficar longe das benesses que o cargo oferece. O
resto é mera ilusão. Os que estão no exercício do mandato, que se portem bem para evitar de
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ficar que nem alma penada, vagando pela cidade com comentários que visem desestabilizar os
que estão no Parlamento. O povo, nunca é demais repetir... é sábio e vê a cada um, mesmo
aqueles que no escurinho do cinema tem as suas tretas. Quem está fora quer voltar, mas não
será malhando os atuais como ‘judas’ que se terá o retorno garantido. Até porque, o voto do
eleitor não é “pau-de-sebo”.

- Assim sendo, cada qual com seu cada um.

Guardiões II

Ainda bem que na vida real não temos dessas coisas (ainda que não chegue ao nosso
conhecimento e nem é bom saber), mas o delegado de Serro Azul realmente é a atração do
folhetim televisivo com seu fetiche. Ele costuma dormir de peça íntima feminina e por vezes saí
em diligência com a indumentária por baixo. Mas a grande atração da novela é mesmo a fonte
da eterna juventude, que aguça a imaginação de milhares de pessoas, afinal, uma simples
lavada no rosto com aquela água e lá se vão todas as rugas. Um banho naquela fonte... seria
qualquer coisa sonhada e imaginada para o fim das celulites e das estrias.

- Entre o imaginário e o real, temos a Lagoa Azul, quase uma fábula também e de proibida
visitação.

Guardiões III

Na Nossa Serro Azul da vida real temos beatas... e fofoqueiros, então... nem se fala. Temos
até o campeoníssimo de cuidar da vida alheia, eleito e reeleito. Menos mal que não temos sino
por aqui a badalar. Também não temos na vida real aquela moça como na novela, que anda
com a periquita pegando fogo. E Serro Azul tem uma vantagem em relação a vida real, lá
ninguém malha vereador... não há Parlamento. Pudera! É uma cidade que nem não tem pet
shop. Tem um dançarino... na chuva, na noite e no sol, aqui tem também. Tem pai machista,
demais da conta; tem um filmador de todas as horas; tem um construtor que adora falar em
inglês, vindo de Greenville. Menos mal que não tenhamos um mendigo que vigia quem chega à
cidade. Incrível, mas lá em Serro Azul tem a sua maçonaria, a irmandade dos guardiões.
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- Não vimos em Serro Azul nenhum jornalista; em Nobres tem de todos os naipes e estilos. E
sobre estes seres, alguns, de tão sábios que são, esquecem do que disse Platão: “A parte que
ignoramos é muito maior que tudo quanto sabemos”.ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

Guardiões IV

Nobres, tal e qual Serro Azul, também tem o seu “orelhódromo”, que é lá no alto da Vila Bom
Jardim, onde o celular funciona. E nas cercanias, a Lagoa Azul, alvo de uma dezena de
estudos e de muito dinheiro consumido para continuar à espera da liberação de um Incra que
tem sido a capitania hereditária de um único político, o eterno Carlos Bezerra. E lá se foram
muitas gestões de muitos prefeitos e a Lagoa Azul continua sem liberação. A nossa galinha
dos ovos de ouro continua sem botar. Aliás, nossa não, mas dos operadores do turismo, dos
que reconhecem o “voucher” e dos que negam o voucher e preferem a pirataria.

- A Lagoa Azul também é uma novela.
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