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De pijama ImpopularMala Outro lado

*Artigo

‘Se acontecer um barulho 
perto de você, é um Anjo 
chegando para receber suas 
orações e levá-las a Deus...’

No pedido de prisão do 
deputado estadual Gilmar 
Fabris (PSD), a Procura-
doria Geral da República 
(PGR) argumentou que 
o parlamentar soube da 
Operação Malebolge e 
saiu de casa às pressas, na 
quinta, 14, antes da chega-
da dos agentes da Polícia 
Federal para o cumprimen-
to de um mandado de bus-
ca e apreensão determina-
do pelo STF.

A avaliação ótima/boa 
do governo do presidente 
Michel Temer caiu para ape-
nas 3,4 por cento em setem-
bro, ante 10,3 por cento em 
fevereiro, mostrou pesquisa 
CNT/MDA divulgada nesta 
terça-feira. A margem de 
erro da sondagem é de 2,2 
pontos percentuais. A pes-
quisa foi realizada de 13 a 
16 de setembro, em 137 
municípios, com 2.002 pes-
soas.

Ele deixou o local de pi-
jama e com uma mala de 
mão, que, segundo a PGR, 
possivelmente continha 
documentos e valores de 
interesse das investiga-
ções, indicando uma fuga. 
Inclusive, imagens regis-
tradas pelas câmeras de 
segurança do prédio onde 
ele mora, que foram jun-
tadas ao pedido de prisão, 
mostram o parlamentar 
fugindo.

O advogado de Gilmar 
Fabris, Zaid Arbid, argu-
menta que ele não sa-
bia da operação e negou 
que o parlamentar tenha 
saído de casa de pijama. 
Segundo ele, Fabris usa-
va bermuda e camiseta. 
“Acordar, levantar e sair 
antes das 6h nada tem de 
excepcional em relação ao 
comportamento do reque-
rente”, afirmou a defesa de 
Fabris. 
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Na categoria ‘muito 
boa’ estão Ponte de Fer-
ro, Praia das Embaúbas 
(rio Cuiabá), Rio Bugre em 
Barra do Bugres e Praia 
Nortefly (rio Paraguai). Já 
o trecho ‘satisfatório’ para 
banhistas são: Rio Mutuca 
(Cuiabá), Praia de Santo 
Antônio, Praia das Veredas 
(Leverger), Cachoeira da 
Martinha, Cachoeirinha e 
Cachoeira dos Namorados 
(Chapada dos Guimarães).

De 23 locais, 20 foram 
classificados como pró-
prios. São considerados 
‘excelentes’ para banhis-
tas: a Praia do Pari, o rio 
Coxipó, o Balneário So-
berto (rio Coxipó Açu em 
Cuiabá), Rio Claro (Cuiabá), 
Marina do Altair (Lago de 
Manso – Chapada dos Gui-
marães), a Praia da Arara 
(rio das Garças) e a Praia 
do Quarto Crescente (rio 
Araguaia).  

Segundo o relatório 
da Campanha de Balnea-
bilidade 2017 realizada 
pela Secretaria de Esta-
do de Meio Ambiente 
(Sema), três locais são 
considerados impróprios 
para banho em MT. Os 
trechos são: comunida-
des de São Gonçalo da 
Beira Rio, em Cuiabá; de 
Bonsucesso, em Várzea 
Grande; e Barra do Bu-
gres (Rio Paraguai).

A pesquisa do instituto 
MDA para a Confederação 
Nacional do Transporte 
(CNT) apontou ainda que 
a avaliação ruim/péssima 
disparou para 75,6 por 
cento, contra 44,1 por 
cento, ao passo que a ava-
liação regular do governo 
recuou a 18,0 por cento, 
ante 38,9 por cento na 
pesquisa anterior, que 
teve dados divulgados no 
mês de fevereiro.

Ainda de acordo com 
o levantamento, o per-
centual dos que desa-
provam o desempenho 
pessoal do presidente é 
de 84,5 por cento - era 
62,4 por cento em feve-
reiro -, enquanto os que 
aprovam são apenas 10,1 
por cento, ante 24,4 por 
cento em fevereiro. Des-
contentamento está rela-
cionado a denúncias con-
tra o peemedebista.

O Fórum Sindical de MT 
protocolará documento 
em que pede a saída dos 
deputados Nininho (PSD), 
Baiano Filho (PSDB), José 
Domingos Fraga (PSD), 
Romoaldo Júnior (PMDB), 
Wagner Ramos (PSD), Os-
car Bezerra (PSB), Gilmar 
Fabris (PSD), Silvano Ama-
ral (PMDB), Wancley Char-
les Rodrigues de Carvalho 
(PV) e  Eduardo Botelho 
(PSB).

Além das finais da 1ª 
Copa Farroupilha de Tru-
co e Bocha e do jantar, o 
último dia da 19ª Sema-
na Farroupilha ainda terá 
apresentações caracte-
rísticas da cultura sulista, 
como chula, dança de sa-
lão, invernada veterana e 
declamações de poemas 
gauchescos. Toda a po-
pulação está convidada a 
prestigiar as atividades a 
partir das 19h00. 

O ex-presidente da Câ-
mara de Vereadores de 
Cuiabá, João Emanuel de 
Lima, foi condenado a 8 
anos e quatro meses de 
prisão por desvio de verba 
da instituição, lavagem de 
dinheiro e peculato. A juí-
za Selma Rosane dos San-
tos Arruda, da 7ª Vara Cri-
minal de Cuiabá, diz que 
ele usou dinheiro público 
para comprar um veículo 
de luxo e passagens.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (PSB), 
convocou todos os deputados estaduais para uma reunião na tarde desta ter-

ça-feira, 19.
O encontro serve para definir uma série de questões ligadas à prisão pre-

ventiva do deputado Gilmar Fabris (PSD), executada pela Polícia Federal na 
sexta-feira, 15, sob suspeita de obstrução à Justiça.

Ao menos 16 parlamentares foram ao encontro, outros estão em viagem pelo 
interior com o governador Pedro Taques (PSDB). O principal problema é 

quanto a manter ou não os atuais membros da Comissão de Ética Parlamen-
tar para analisar a prisão de Fabris.

Atualmente, são membros da comissão Janaina Riva (PMDB), Saturnino 
Masson (PSDB), Oscar Bezerra (PSB), Silvano Amaral (PMDB) e Pedro Sa-

télite (PSD). Os três últimos são citados na delação do ex-governador Silval 
Barbosa (PMDB).

Deus, Todo-Poderoso, é Criador de tudo o que existe: ar, terras, 
mares, galáxias, humanos, etc., inclusive e especialmente, os 
Anjos. Num tempo longínquo, a Divindade criou os angélicos para 
ajudá-Lo, servi-Lo e contemplá-Lo. ‘Bendizei o Senhor todos os 
seus Anjos, valentes heróis que cumpris suas ordens, sempre 
dóceis à sua palavra’ (Salmos, 103:20). São Mensageiros do 
Altíssimo, constituídos de puro Espírito. Havia um anjo muito 
belo, inteligente e extremamente estimado pelo Pai Celeste. 
Chamava-se Lúcifer. Tamanha consideração, o Divino incum-
biu-lhe de ensinar, zelar e cuidar dos semelhantes. No entanto, 
certo dia, Lúcifer começou a se achar muito importante, a ponto 
de cobiçar o lugar do Supremo. O Pai Sublime é Onisciente, sabe 
tudo o que se passa na mente de todos. Inteirado dos propósitos 
de Lúcifer, o Soberano advertiu-lhe a desistir das intenções. 
Ignorando-O, Lúcifer reafirmou seus desígnios, corrompendo 
outros companheiros. Lúcifer rebelou-se contra Deus; e Deus 
entristeceu-se com sua atitude. Desencadeou-se, então, uma 
grande desordem no Reino Sagrado. Para reconquistar a Paz, 
o Amabilíssimo nomeou o Arcanjo Miguel para liderar o Exército 
Celeste em oposição às forças do mal. Com sua Espada de Fogo, 
São Miguel Arcanjo comandou bravamente a luta contra as tropas 
malignas de Satanás. Formou-se no Céu a maior batalha espiritual 
já vista no Universo. Ao fim, os malévolos foram derrotados, e 
em seguida, atirados para a Terra (Cf. Apocalipse, 12:7-9). Por 
isso, existe a expressão ‘anjo caído’, ou seja, anjos nefastos, 
expulsos das Alturas. Em 29 de setembro celebra-se o Dia dos 
Três Arcanjos: Miguel, Rafael e Gabriel. São Miguel é denominado 
‘Príncipe da Milícia Celeste’, Líder dos Anjos do Senhor. As almas 
malignas continuam a andar pelo mundo, portanto, a Oração a 
São Miguel Arcanjo é uma Arma poderosa contra os ataques do 
mal. Diversas igrejas levam seu nome, a exemplo do Santuário 
São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes (PR). São Rafael Arcanjo 
é conhecido pelo Poder da Cura. Multidões testemunham sua 
intercessão, com bênçãos e graças recebidas na saúde. São 
Gabriel Arcanjo é intitulado ‘Anjo da Anunciação’. Gabriel avisa 
Zacarias que sua esposa Isabel conceberia um filho chamado João 
(Cf. Lucas, 1:13). Igualmente, este Arcanjo visita a Virgem Maria, 
pronunciando que Ela seria Mãe do Menino Jesus (Cf. Lucas, 1:30-
31). Na Bíblia, há centenas de passagens citando seres angélicos. 
Por vezes, São José recebia em sonhos comunicados dos Anjos 
(Cf. Mateus 1:20; Mateus 2:13; Mateus 2:19-20). Orando, Daniel 
é salvo da cova dos leões: ‘Meu Deus enviou seu Anjo e fechou 
a boca dos leões; e eles não me fizeram mal’ (Daniel, 6:22). 
Pedro encontrava-se preso, e suplicando ajuda, foi atendido. ‘De 
repente, apresentou-se um Anjo do Senhor, e uma luz brilhou no 
recinto. [...] O Anjo despertou-o: ‘Levanta-te depressa’. [...] O Anjo 
acrescentou: ‘Cobre-te com tua capa e segue-me’. [...] Saíram e 
tomaram a rua. [...] Em seguida, o Anjo desapareceu’ (Atos, 12:3-
11). Os Anjos estão presentes em diferentes religiões, crenças e 
devoções. Acreditando ou não, todos têm um Anjo da Guarda: uma 
dádiva de Deus. São muitos os relatos de pessoas que tinham/
têm contatos com seus Protetores Angélicos. Em 2 de outubro 
comemora-se o Dia do Anjo da Guarda, momento fascinante para 
fortalecer a relação com este presente do Altíssimo. No mundo, há 
muitos que se dedicam a escrever sobre estes seres espirituais, 
como: Joan Wester Anderson, Anselm Grün, entre outros. No 
Brasil, Pedro Siqueira é uma grande referência, apresentando 
dons de ver e se comunicar com Nossa Senhora, Santos, Santas 
e Anjos. Sucesso editorial, sua obra ‘Todo Mundo tem um Anjo da 
Guarda’ é uma leitura extremamente recomendada. Vale a pena 
conferir. Por semanas ininterruptas, este título ficou entre os mais 
vendidos, no ranking da revista Veja. Dê uma chance para o seu 
Anjo da Guarda; Ele te ama e está ao seu lado, pronto para lhe 
ouvir e ajudar. Reze para Ele, pedindo seu auxílio e companhia. 
‘Santo Anjo do Senhor, Meu Zeloso Guardador, se a Ti me confiou 
a Piedade Divina, sempre me rege, guarde, governe e ilumine. 
Amém’ (Oração do Anjo da Guarda). Dedico este artigo a Ti, meu 
melhor amigo, meu querido Anjo da Guarda. Devo-lhe muitas 
vitórias, aprendizados e salvações. Agradeço-lhe pela paciência; 
por me ouvir, ensinar e atender. Obrigado por me fazer sentir o 
vento das suas asas soprando em meus pensamentos...

Sílvio Tamura, graduado em Comunicação Institucional.

Com término hoje, Semana Farroupilha foi sucesso novamente
Termina hoje, 20, em Tangará da Serra a 19ª edição da Semana Farroupi-

lha. O evento mais uma vez contou com participação maciça da comunidade 
tangaraense, que se fez presente nas atividades dos oito dias de duração de 
evento. O patrão do CTG Aliança da Serra, Jeferson Zucchi, avalia a edição 
deste ano como evento de grandioso sucesso. “Encerra-se a Semana Farrou-
pilha com chave de ouro, tivemos sucesso em todos os eventos. No Costelão 
de domingo compareceram mais de 1200 pessoas, no Café de Chaleira fo-
ram mais de 800 pessoas no dia de sábado, então, foi um sucesso a Semana 
Farroupilha que teve algumas inovações. Tivemos oficina de churrasco, varal 
cultural, então, para nós, é motivo de alegria e satisfação saber que a comu-
nidade de Tangará aceitou e prestigiou a Semana Farroupilha”, afirmou, ao 
celebrar que hoje é comemorado o Dia do Gaúcho. A festa termina hoje à 
noite com as finais da 1ª Copa Farroupilha de Bocha e Truco, e com o jantar 
que servirá cupim recheado por R$ 25,00. 

Botelho reúne deputados e analisa prisão de Fabris


