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‘Strani amori, fragili. 
Prigionieri, liberi...’ Um 
estranho amor, um homem 
atormentado e uma mulher 
com olhos de ressaca

Prevista para ser reali-
zada durante a sessão ordi-
nária na Câmara Municipal 
desta terça-feira, 26, a es-
perada fala do presidente 
do Sindicato dos Servidores 
Públicos (Sserp) de Tangará 
da Serra, Eduardo Pereira, 
sobre o RGA não aconte-
ceu. O motivo é que a Lei 
Orçamentária Anual entrou 
em discussão na sessão de 
ontem, , o que inviabilizou o 
pronunciamento de Pereira.

Em visita à Caravana de 
Juína neste final de sema-
na, o prefeito de Tangará da 
Serra, Fábio Junqueira, ficou 
impressionado com toda a 
logística e estrutura monta-
da para receber a popula-
ção. “Eu me encantei com a 
organização, com a dinami-
cidade dos trabalhos, enfim, 
com tudo que está agregado 
além da questão da Oftal-
mologia e também da Cida-
dania”, destacou Junqueira.

No início da sessão or-
dinária de ontem, o presi-
dente da Câmara Municipal, 
Hélio da Nazaré afirmou 
que o pronunciamento do 
presidente do Sserp acon-
tecerá nas próximas sema-
nas. A expectativa é que os 
servidores do município as-
sistam o debate, devido ao 
atraso da Reposição Geral 
Anual (RGA), que ainda não 
foi concedida pelo Executi-
vo Municipal.

A região do Médio Nor-
te mato-grossense volta 
a ser atendida em mais 
uma edição da Caravana 
da Transformação, dessa 
vez em Tangará da Serra. 
A 10ª edição do evento 
acontece entre os dias 17 
e 27 de outubro, no Mó-
dulo Esportivo. Os ‘Dias 
D’, quando são ofertados 
os serviços de Cidadania, 
ocorrem nos dias 19, 20 e 
21 de outubro.
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O último prazo para o 
recadastramento dos servi-
dores estaduais termina nes-
ta sexta-feira, 29, e cerca de 
10% dos funcionários ainda 
não concluíram a atualização 
cadastral no site da Secretaria 
de Estado de Gestão (Seges). 
Caso o servidor não realize o 
procedimento dentro do pra-
zo, o salário será suspenso e 
o servidor responderá a um 
Processo Administrativo Dis-
ciplinar (PAD).

A Defesa Civil orienta que 
nesta semana seja evitado o 
contato com a chuva. As pre-
cauções necessárias se deve à 
formação de substâncias quí-
micas que dão acidez à água 
da chuva após um período 
de seca. Dentre os principais 
responsáveis pelo acúmulo 
de poluentes estão os incên-
dios, depois a queima dos 
combustíveis nos veículos e 
o lançamento de substâncias 
por chaminés das indústrias.

O cargo é para atuar nas 
áreas de Ciências Sociais, 
Ciências Exatas, Letras, 
Linguística e Artes e Ciên-
cias Humanas, distribuídas 
entre as áreas de Admi-
nistração; Direito; Ciências 
Contábeis; Economia; Ma-
temática/Estatística; Língua 
Portuguesa; Literaturas de 
Língua Portuguesa; Língua 
Inglesa; Língua Espanhola; 
Linguística; Psicologia; Filo-
sofia e Sociologia.

O prefeito também frisou 
que o município está prepa-
rado economicamente para 
receber o evento. Por edição, 
a caravana leva à cidade em 
média 600 pessoas, entre 
servidores públicos e pres-
tadores de serviços, o que 
acaba impulsionando a ho-
telaria, o comércio, bares e 
restaurantes locais. “É uma 
cidade que tem um porte de 
prestação de serviço bem or-
ganizado”, ressaltou.

Estão abertas as inscri-
ções para o 1º Workshop 
de Aeroportos e Aeródro-
mos Regionais de Mato 
Grosso. O evento será 
realizado nesta sexta-feira, 
29, das 8h às 17h, no Pa-
lácio Paiaguás, em Cuiabá. 
As vagas são limitadas. O 
evento será realizado pela 
Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Logística 
(Sinfra), em parceria com a 
MT Parcerias S.A (MT PAR).

O ex-governador Silval 
Barbosa contou em uma de 
suas declarações ao Ministé-
rio Público que vendeu um 
imóvel rural e uma pousada, 
no Parque Cristalino, divisa 
entre Mato Grosso e Pará, ao 
fundador da Igreja Mundial 
do Reino de Deus, Aposto-
lo Valdomiro Santiago, no 
ano de 2016. A negociação 
foi feita pelo irmão de Silval, 
Antonio Barbosa, quando o 
ex-governador estava preso.

A Universidade do Esta-
do de Mato Grosso (Une-
mat), realizará um novo 
processo seletivo com o 
intuito de preencher vaga 
e formar cadastro reser-
va de profissionais para 
a função de Professor da 
Educação Superior, dis-
ponível na Faculdade de 
Ciências Sociais, Aplicadas 
e da Linguagem, no Cam-
pus Universitário de Tan-
gará da Serra.

A iniciativa do 
Workshop de Aeroportos 
e Aeródromos tem como 
objetivo abordar temas 
relacionados à gestão de 
aeroportos, promovendo 
o debate sobre os planos 
aeroportuários, infraestru-
tura, concessões, Voe MT, 
entre outros assuntos da 
área. Já foram confirmadas 
várias presenças, incluindo 
a equipe da Sutrav de Tan-
gará da Serra. 

Durante sessão ordinária realizada na tarde desta terça-feira, 26 de setem-
bro, a Câmara Municipal de Tangará da Serra aprovou em primeira discus-

são o projeto de lei 111/2017, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual 
para o ano de 2018.

De acordo com o projeto do Executivo, o objetivo da LOA é estabelecer 
de forma clara e transparente as metas e prioridades que a administração 

municipal pretende realizar no próximo ano, a partir de uma metodologia 
estruturada por princípios estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

“A proposta também traduz a preocupação e observância na condução de 
uma política financeira baseada no equilíbrio das contas  públicas, cuja re-
ferência está no controle de gastos, no aumento de receita e na transparên-

cia e utilização correta dos recursos públicos”, cita um trecho do projeto, 
que deverá entrar em segunda e última discussão na próxima semana. 

Rio de Janeiro, idos do século 19. Há tempos, uma mulher sonhava 
em ter filhos, mas o destino lhe dificultava. Chamava-se Glória. Aflita, 
orava e pedia que fosse atendida. Em promessa, disse que se o desejo 
fosse realizado, encaminharia o herdeiro para o Seminário, fazendo dele 
um sacerdote. A promessa vingou, e sem demoras, um menino nasceu. 
Filho único e tão esperado, o garotinho era mimado pela mãe e todas as 
atenções se voltavam para ele. Tamanha devoção, Glória batizou-o com 
nome de Santo: Bento. Na casa ao lado, havia uma menina chamada 
Capitolina, apelidada de Capitu. Estavam sempre juntos, brincando pelos 
cantos, aos cochichos, dividindo passatempos e diversões. Certo dia, com 
um pedaço de tijolo, Capitu escreve no muro da casa: ‘Bento e Capitolina’. 
Uma amizade que mais tarde se tornaria um casamento. No entanto, a 
mãe havia prometido enviá-lo para o Seminário. E a data chegou; dona 
Glória fez as malas e ordenou-lhe se arrumar. Emocionado, Bentinho jura 
fazer de tudo para retornar. De mãos dadas, Capitu promete esperá-lo. 
Apaixonados, selam o primeiro beijo. Sua passagem pelo Seminário foi 
conturbada; ficava pensando em Capitu e mandava recados para a mãe, 
implorando regressar. Lá, conhece Escobar, que se torna seu melhor 
amigo. De tanto insistir, dona Glória resolve tirá-lo do Seminário, vendo 
que não daria certo. Tempos depois, Bentinho e Capitu se casam. O 
antigo colega Escobar também sai do Seminário e se casa com Sancha, 
menina que sempre andava com Capitu. Mais tarde, Bento e Capitolina 
têm um filho, o pequeno Ezequiel. Desde a época de namoro, Bentinho 
apresentava comportamentos estranhos. Certo dia, um rapaz passava 
pela rua num cavalo, e Capitu ficou observando-o. Incontinenti, Bentinho 
começou a repreendê-la, insinuando que ela estava admirando-o. Capitu 
questionou, perguntando qual problema olhar alguém andando a cavalo. 
Apreensivo, Bento entra no quarto e desaba a chorar. Em pensamentos, 
começa a se imaginar cravando as unhas em Capitu, estrangulando-a. 
Uma vez, Bento topou com Escobar saindo do portão de sua residência. 
Que estaria fazendo Escobar ali, na casa de Bentinho, exatamente no 
momento de sua ausência? Várias ideias começaram a rondar seus 
pensamentos. Certo dia, Escobar foi nadar e tragicamente morreu afogado. 
No velório, Capitu mostrava-se profundamente inconformada. Nem a 
própria viúva estava tão consternada como Capitu, deixando Bentinho 
visivelmente incomodado. O filho de Bento e Capitolina crescia; e quanto 
mais o tempo passava, mais o garoto ficava parecido com Escobar. E tal 
fato deixava Bentinho intrigado. Num momento de descontrole emocional, 
Bentinho começa a gritar com o menino, dizendo que ele não era seu 
filho. Repentinamente, Capitu ouve a conversa e intervém, impondo um 
basta na situação. Asseverou que se o garoto não fosse dele, não haveria 
razão para continuarem casados. Olhando para o menino, Bento suscitava 
nele a imagem do finado amigo. Esta é uma prévia de ‘Dom Casmurro’, 
de Machado de Assis, publicado originalmente em 1899. A história de 
um homem atormentado pela ideia de que sua esposa havia lhe traído 
com seu melhor amigo atravessou gerações. Tamanha popularidade, 
tradicionalmente, muitos acadêmicos fazem ‘O Julgamento de Capitu’. 
Uns acusando e outros defendendo, as partes se enfrentam, trocando 
argumentos sobre a culpa ou inocência de Capitolina. Alegando fortes 
evidências ou falta de provas consistentes, os pareceres quase sempre 
chegam ao fim perguntando: Teria Capitu traído Bentinho com Escobar, 
seu melhor amigo? Esta narrativa machadiana apresenta fatos, mas 
deixa conclusões para o leitor formulá-las. Tomado pelo ciúme doentio, 
Bento recordava-se de todos os momentos envolvendo Escobar e Capitu. 
Bentinho demonstrava personalidade frágil, prisioneiro das reminiscências 
de um estranho amor, que ora lhe trazia boas lembranças, ora lhe fazia 
sofrer. Estranhamente, Capitu era descrita como: ‘uma mulher com 
olhos de ressaca’, ‘oblíqua e dissimulada’, ‘desmiolada’, entre outros 
termos. Transportando essa história para a vida real, quantos ‘Bentinhos 
e Capitus’ podemos encontrar pelo mundo? Infelizmente, muitos destes 
casos acabam até em tragédia. Romancista, jornalista, poeta e contista, 
Machado de Assis morreu em 29 de setembro de 1908. Centenárias, suas 
obras são lidas até hoje, caindo em muitos vestibulares e concursos. E 
numa triste Primavera dos Novecentos, há 109 anos, o Brasil perdia um 
dos maiores escritores deste país.

Sílvio Tamura, graduado em Comunicação Institucional. 

Comemorado o Dia Internacional do Idoso em Tangará
Antecipando as comemorações do Dia Internacional da Terceira Idade, que acon-

tecerá no próximo dia 1º de Outubro, a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e dos Centros de Referência 
de Assistência Social (CRAS), realizou nesta terça-feira, 26, um grande almoço com to-
dos os idosos. Compareceram ao evento mais de 300 participantes.Neste ano o tema 
da comemoração do Dia Internacional do Idoso, foi “ANOS 60”, uma alusão ao período 
da Jovem Guarda. Aconteceram algumas apresentações artísticas para os presentes. 
O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso esteve presente, representado pela sua 
Coordenadora Ana Lúcia.A UNIC como parceira do evento, esteve com seus alunos 
aferindo a pressão dos participantes e fazendo alguns procedimentos físicos em prol 
da saúde dos idosos. Também houve sorteio de brindes que premiou os mais sortudos 
que compareceram a comemoração.A Coordenadora do CRAS – Jd. Rio Preto, Marta 
José da Silva Duarte, falou da sua satisfação em estar fazendo esta homenagem. “Que-
remos parabenizar a todos os idosos de Tangará da Serra pelo seu dia”, comentou a 
Coordenadora. Ao final aconteceu o tão esperado Bailão com todos os participantes. O 
evento foi realizado no Centro de Convivência de Idosos Pastor Jonas Moreira.

Primeira discussão: Câmara aprova Lei Orçamentária Anual para 2018


