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Mil e Uma Noites...

A Câmara Municipal de 
Vereadores de Tangará da 
Serra realizou na tarde de 
ontem, 13, a 12ª sessão 
extraordinária. Mais uma 
vez, os servidores públicos 
municipais marcaram pre-
sença em um bom núme-
ro. O plenário Daniel Lopes 
da Silva esteve lotado e, 
do lado de fora, também 
tinha muita gente, que se 
aglomerou numa tenda.

Embora não pudessem se 
manisfestar conforme o regi-
mento da Casa, os servido-
res que estavam no plenário 
vibraram com a rejeição do 
projeto Nº 20/2017. A medi-
da previa pagamento integral 
da Revisão Geral Anual (RGA), 
com reformas nos direitos 
dos servidores. De maneira 
geral, toda a sessão transcor-
reu com tranquilidade dentro 
e fora do plenário.

Os principais projetos 
avaliados foram os de Nº 16 
e 20/2017. O primeiro, de 
autoria da Mesa Diretora 
da Câmara, recebeu pedido 
de vistas de 3 dias. Já o ou-
tro, de autoria do Executivo 
Municipal, era de total inte-
resse dos que ali estavam. 
Este, acabou sendo rejei-
tado por insuficiência de 
votos favoráveis. (Matérias 
completas na página 03).

A votação necessária 
para a aprovação seria de no 
mínimo 8 votos favoráveis. 
No entanto, foram apenas 
7. Por outro lado, 5 verea-
dores foram contrários a 
aprovação. É válido lembrar 
que o Legislativo conta com 
14 parlamentares. Destes, o 
presidente da Casa não vota. 
Houve ainda na sessão, a au-
sência do vereador Wilson 
Verta (PSDB).
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Entre as medidas que fi-
cam proibidas aos órgãos e 
entidades estão a realização 
de novos concursos públicos 
e o aumento de gastos com 
pessoal, onde se incluem a 
reestruturação e a revisão 
de planos de cargos, carrei-
ras e salários. Também estão 
suspensos a celebração de 
novos contratos de custeio 
ou aditamento de contratos, 
entre outros.

Entraram em vigência 
no governo do estado dois 
decretos que prevêem a 
redução das despesas pú-
blicas e a repactuação de 
valores e prazos de pa-
gamentos dos contratos 
em vigor no Executivo. Os 
decretos, assinados pelo 
governador em exercício 
Carlos Fávaro (PSD), foram 
publicados no Diário Ofi-
cial de sexta-feira.

Diante desse ato, o 15 
de Novembro foi declarado, 
por meio da Lei Federal nº 
662 de 1949, Feriado Na-
cional. Dessa forma, ban-
cos, comércio e repartições 
públicas estarão de portas 
fechadas e retornarão na 
quinta. Em Tangará, a exce-
ção são os supermercados 
e shopping, assim como os 
serviços de emergência que 
manterão atendimento.

A caravana liderada 
pelo ex-presidente Lula 
(PT) deve passar por Mato 
Grosso em dezembro. 
Com passagem de um dia 
pelo Estado, Lula deve ir 
a Juína e Cuiabá de avião 
para otimizar o tempo em 
razão da extensão do Es-
tado. A intenção é que o 
presidenciável passe ain-
da por algum município da 
região Oeste ou Araguaia.

O presidente do diretó-
rio estadual do partido em 
Mato Grosso, deputado es-
tadual Valdir Barranco, ex-
plica que no próximo mês 
a caravana vai passar pelos 
estados da Amazônia. Após 
visitar Rondônia, Lula irá de 
avião a Juína que, segundo 
Barranco, carrega o “sim-
bolismo” do PT. A agenda, 
porém, só será confirmada 
posteriormente.

A última vez que o ex
-presidente Lula veio a Mato 
Grosso foi em 2012, na cam-
panha do petista Lúdio Ca-
bral à Prefeitura de Cuiabá, 
quando foi derrotado por 
Mauro Mendes (PSB). Ante-
riormente, Lula já havia visi-
tado Mato Grosso em 2009, 
quando era presidente da 
República. Na ocasião, em 
Alta Floresta, lançou o pro-
grama Terra Legal. 

Amanhã é feriado. Dia 
de descanso. Mas você 
sabe o motivo? Nós deve-
mos esse dia de descanso 
ao Marechal Deodoro da 
Fonseca, militar e políti-
co brasileiro, que, no dia 
15 de novembro de 1889, 
proclamou a República 
Brasileira, derrubando a 
monarquia do Império do 
Brasil e pondo fim à sobe-
rania de Dom Pedro II.

A passagem de Lula 
por Mato Grosso foi an-
tecipada, diante do pe-
ríodo chuvoso, o que, 
para eles, prejudicaria a 
caravana. Lula deve per-
correr as ruas dos muni-
cípios de Mato Grosso, 
visitar assentamentos, 
população indígena, as-
sim como fazer discursos 
à população em locais 
abertos e fechados.

Com o retorno de Rogério Silva a Câmara Municipal de 
Tangará da Serra, todos já esperavam mudanças no se-
cretariado municipal. A efetivação delas acontecerá na 

próxima sexta-feira, dia 17 de novembro, quando Ademir 
Anibale mais uma vez assumirá o comando da Secretaria 

Municipal de Esportes, após deixar o Legislativo Muni-
cipal. Já Wellington Bezerra, que atualmente acumula o 

comando de duas secretarias, será efetivado na Secre-
taria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços. As 

mudanças, já anunciadas pelo Diário da Serra na última 
semana, serão efetivas em breve cerimônia de posse que 

acontecerá na Sala da Mulher, às 8h.

Era uma vez, num reino muito distante, um imperador chamado 
Shariar. Certo dia, ao retornar de uma caçada na floresta, descobre 
que está sendo traído pela esposa com um dos escravos do 
palácio. Furioso, ordena matar os dois, decapitando-os com 
uma espada. Dias depois, o rei começa a ter comportamentos 
estranhos, pronunciando palavras de ódio e expressões violentas. 
A partir de então, insatisfeito, o soberano decide se vingar não 
somente de sua companheira, mas sim de todas as mulheres 
daquela região, de forma extremamente estapafúrdia: todas as 
noites, determinava que seu Vizir (cargo de alto escalão da época) 
apresentasse-lhe uma jovem para com ele se casar, e após uma 
longa noite de núpcias, entregava-a na manhã seguinte para 
seus súditos, para que fosse mutilada. Dessa maneira, todos os 
dias, o fato se repetia. A cada noite, uma nova noiva era entregue 
ao reinante; e no dia subsequente, era dizimada. Todos ficaram 
assustados com a atitude do imperante. Alguns diziam que era um 
distúrbio psicológico, talvez devido a um trauma. Diariamente, uma 
mulher era subtraída da população, conquanto que todas as noites, 
o rei exterminava uma delas. Caso este procedimento continuasse, 
em certo tempo, não existiriam mais mulheres naquele reinado. 
Até que um dia, surge uma jovem chamada Sherazade, que se 
oferece para se casar com o rei. Era filha do Vizir, e tal fato deixou 
seu pai chocado, porquanto que, igualmente às outras, também 
seria sacrificada. Sherazade era muito bela, culta e inteligente; 
dizia ter um plano para pôr fim neste extermínio de mulheres. E 
assim, ela procedeu, casando-se com o monarca. Na primeira 
noite, começou a contar uma história para Vossa Majestade, e 
por meio de sua habilidade com as palavras, conseguiu cativar 
sua atenção. Quando o dia estava amanhecendo, Sherazade 
interrompia a história, dizendo que o desfecho ainda estava 
longe. Curioso para saber mais, o soberano cancelava a ordem 
de execução, pedindo que ela continuasse mais tarde. Na noite 
seguinte, Sherazade prosseguia a narrativa, e do mesmo modo, 
convencia o imperador a adiar sua morte. Dessa maneira, noite 
após noite, esta jovem conseguia prorrogar sua execução, sempre 
postergando a finalização dos contos. Sem o monarca perceber, 
Sherazade emendava uma narração atrás da outra, até que um 
dia, quando o rei se deu conta, ele havia se tornado um admirador 
das histórias dessa moça, decidindo não mais assassiná-la. Assim, 
Sherazade conseguiu mudar o comportamento do imperador, 
cessando a matança de mulheres. Esta é uma síntese de ‘Mil e 
Uma Noites’, conhecida e editorada em todo o mundo. Devido às 
inúmeras versões, adaptações e traduções, é possível encontrar 
multiplicidades nesta narrativa, como grafia de nomes, lugares e 
personagens. Não se sabe, ao certo, quando estas histórias foram 
criadas e publicadas originalmente. Alguns historiadores defendem 
que estas coletâneas são originárias do imaginário popular, 
registradas por escribas da Pérsia Antiga. Outros argumentam que 
estes contos foram inventados a fim de amedrontar as mulheres, 
alertando-as sobre os riscos do adultério. Outrem reitera que estas 
coleções tenham entre 800 a 1200 anos. Verdade é que não há 
como saber, precisamente, a proveniência destas transcrições. 
Lendo-as, observam-se fortes relações entre narrativa e realidade, 
bem visto na citação de aspectos geográficos, históricos e sociais. 
Em debates de gênero, ‘As Mil e Uma Noites’ são referenciadas 
por diversos pesquisadores/as, singularmente nas relações 
comparatistas entre homens e mulheres. Simbolicamente, o 
livro apresenta a vitória da mulher (Sherazade) sobre o homem 
(Shariar) de maneira sublime. Enquanto o homem utilizava-se da 
violência contra as mulheres; Sherazade derrota-o por meio da 
coragem e intelectualidade. Em 25 de Novembro celebra-se o Dia 
Internacional da Não-Violência contra a Mulher. Dedico este artigo 
a todas as ‘Sherazades’ do mundo, que se dedicam a lutar contra 
a violência. Que elas saiam sempre vitoriosas, não somente nos 
contos literários, mas também nas histórias da vida real. Diga não 
a todo e qualquer tipo de violência contra a mulher.

Sílvio Tamura, graduado em Comunicação Institucional. 
Artigo anterior:

‘E eu que tinha apenas 17 anos, baixava minha cabeça 
para tudo. Era assim que as coisas aconteciam, era assim 

que eu via tudo acontecer...’ publicado em 8 nov. 2017, 
Diário da Serra, ed. 6002.  

8 mil consultas e mais de 6 mil cirurgias em Rondonópolis
A região Sul de Mato Grosso será mais uma vez contemplada com uma edição 

da Caravana da Transformação. Desta vez, Rondonópolis recebe o evento entre os 
dias 3 e 17 de dezembro. Diferente da primeira edição do ano, que ocorreu em 
Jaciara, e teve duração de 11 dias, esta dobrará a capacidade de atendimentos e 
terá duração de 15 dias. Em Jaciara também foram realizadas pouco mais de 7.400 
consultas e aproximadamente 3.900 cirurgias, em uma estrutura de 6 mil metros 
quadrados. Já em Rondonópolis, o Estado deve realizar 8 mil consultas e mais de 
6.400 cirurgias, em uma estrutura de 12 mil metros quadrados. Essa estimativa foi 
divulgada durante a reunião com secretários de Saúde dos 19 municípios benefi-
ciados, que ocorreu na última semana. Durante a reunião foram abordados temas 
como os critérios de atendimento, a quantidade de vagas e o dia de atendimento 
de cada município, a estrutura oferecida, os alojamentos dos quais os pacientes 
dos municípios com mais de 200 km de distância podem utilizar e o transporte e 
alimentação destes pacientes, que é uma contrapartida de cada município.

Anibale assume Esporte e Bezerra é efetivado na Indústria e Comércio 


