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Humor

Virou moda em Sorriso
ter no celular um “ringtone”
com música feita a partir de
trechos de gravações que
mostram vereadores
cobrando propina para votar
contas do prefeito Chicão
Bedin. É a criatividade
popular diante de um assunto
tão triste para a cidade.

Senhor Feudal

Lá das bandas do Tio Sam, o
secretário Éder Moraes mandou
um duro recado para as
categorias do funcionalismo que
estariam ameaçando entrar em
greve se não obtiverem o
aumento pretendido. Em nota
oficial, o assunto foi tratado da
seguinte maneira: “Quem
radicalizar antes da hora (como
se houvesse hora para isto) será
remetido para o final da fila de
prioridades do governo”.

Estreia

O governador em exercício,
Chico Daltro (PP), estreou a
condição de “saia justa” que
todos os políticos passam quando
declarou que o governador Silval
Barbosa (PMDB) já tem o nome
certo para colocar na presidência
da Agecopa, como tem sido
cobrado pelos deputados
estaduais. O problema é que além
de estar na sede da Agecopa,
Chico Daltro deu as declaração
na sala do atual presidente, Yênes
Magalhães, que, assim como ele,
é interino, mas é o presidente.
Magalhães estava logo atrás do
governador em exercício fazendo
todas as caretas possíveis e
imagináveis a cada resposta do
governador substituto.

De saída

Vereador Deucimar Silva
deixa a base de apoio ao
prefeito Chico Galindo. Ele era
um dos maiores defensores da
gestão municipal, mas não leva
consigo o PP, que continua
governista. O anúncio foi
acompanhado por uma
discussão em que Deucimar
disparou vários palavrões no
plenário da Câmara de Cuiabá.
Para alguns, foi falta de decoro.

Reprovada
TRE reprovou prestação de

contas de campanha da ex-
deputada federal Thelma de
Oliveira. 

Muitos títulos

A Câmara de Cuiabá, como é de praxe, fez
sua sessão solene para entrega de títulos de
homenagens como parte das comemorações do
aniversário da cidade. Até aí tudo bem. O
curioso é que, na falta de mais pessoas para
homenagear, tinha vereador entregando títulos
para os próprios parentes. Não que os parentes
também não mereçam, mas quem está de fora
pode achar que a homenagem fica meio
limitada.
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“ Frases

Aaniversariante não é
nenhuma aspirante a
debutante, tampouco se

encontra na fase intermediária entre
a adolescência e a adulta. O
seu tempo é bem outro.
Nem por isso, no entanto,

recusa as homenagens que lhe são
encaminhadas. Ainda que algumas das
tais homenagens apareçam um tanto
velhas e desgastadas. Pois já são
bastante conhecidas. Sem que seus
remetentes tenham trocado uma
vírgula, um ponto ou uma palavra no
teor da mensagem. Aliás, sequer, a
fotografia do emissor foi mudada.
Sempre a mesma cara, como se os
políticos não envelhecessem. Embora a
homenageada aparente rugas e traços
que denunciam seus quase três séculos
de existência.

Rugas e traços que, por outro lado,
revelam a falta de
cuidados para com ela.
Ausências traduzidas em
escolas destituídas de
estruturas, predomínio
da insegurança, ruas
esburacadas, esgotos a
céu aberto, postos de
saúde com falta de
medicamentos,
sinaleiros quebrados,
meio fio por fazer,
torneiras sem água,

trânsito sem disciplinamento alguma,
etc., etc.

Cuiabá, portanto, se encontra
como a um barco à deriva. É esta,
infelizmente, a impressão que o
visitante tem dela. Pior ainda, é esse o
retrato que ele leva daqui. Pois até o
mapa da cidade - tão necessário para
quem tenta se locomover por suas
artérias - inexiste. Assim como
igualmente inexistem os itinerários em
cada ponto de ônibus, e, nesse labirinto
urbano, carros ocupam as calçadas,
enquanto o pedestre é obrigado a
desviar do seu próprio caminho, senão
optar pela travessia das ruas e
avenidas. Pois nem com as faixas, que
lhe deviam ser apropriadas, não se
pode contar, e, quando por uma acaso
se tem uma ou duas faixas de pedestre,
são ignoradas pelos motoristas.

Cenário complicado. Bem mais no

exato instante em que se percebe que a
Agecopa (Agência Executora de
Projetos da Copa do Mundo de 2014)
transformou-se em objeto de troca
política no Parlamento regional. Isso a
faz perder o seu real papel, ou seja, o
de viabilizar as obras para a cidade - as
chamadas obras de mobilidade urbana,
a exemplo das trincheiras, viadutos e
duplicações de vias.

Resulta-se daí um quadro nada
animador. Inclusive no que diz respeito
à permanência da Capital como uma
das cidades-sede da Copa de 2014.
Perda gerada pela não realização de
obras estruturais necessárias ao dito
empreendimento que, na verdade, são
imprescindíveis ao atual processo de
crescimento da Cidade.

O tragicômico disso tudo, no
entanto, é que os políticos - a cada
aniversário - lhe fazem declarações de
amor, de apreço e de consideração.
Juras de amor falsas. Pois, na prática,
não movem “uma palha” com o fim de
mudar a sua feição urbana. Bastante
desgastada devido à inoperância dos
integrantes - das várias legislaturas
que se sucederam - da Câmara
municipal, somada à insensibilidade e
a falta de traquejo administrativo, e
também político, das pessoas que
exerceram o cargo de prefeito.
Sobretudo do início da década de 1980
até hoje, quando a Capital carecia, e
ainda precisa, muitíssimo, de
mudanças estruturais. Raros, nesse
período, os momentos de lucidez
administrativa.

Explica-se, portanto, o porquê
Cuiabá perdeu a sua condição de
“Cidade Verde”, e se encontra bem
aquém das demais capitais dos demais
Estados brasileiros. Nem por isso,
entretanto, deve deixar a sua data
natalícia passar em branco. Afinal, a
cidade é bem maior. Pois vai além do
seu espaço físico, abarcando a própria
população e todo seu conjunto de
história e valores culturais. Razão pela
qual se deve dizer sempre: Parabéns,
Cuiabá! 
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Oconsumo de energia tanto pode ser visto
como um indicador de desenvolvimento
dos países quanto condição

imprescindível para que possa ocorrer o
crescimento econômico e a melhoria da qualidade
de vida da população. O acesso as diferentes fontes
de energia, principalmente a elétrica indica o nível

de desenvolvimento. Quanto maior for o consumo per
capita de energia tanto maior será o índice de
desenvolvimento.

Com toda certeza o mundo enfrenta pelo menos
cinco grandes desafios e dependendo de como cada país
e região enfrentam tais desafios e a capacidade que os
mesmos tenham de superá-los dão a medida exata tanto
do desenvolvimento quanto da estabilidade política
interna e internacional. Esses cinco desafios são:
produção e consumo de energia; de alimentos, acesso e
uso adequado da água, o enfrentamento dos desastres
naturais e, finalmente, a redução dos conflitos tanto
internos quanto internacionais (guerras civis ou entre
países e coalizões de países). Todos esses desafios têm
um denominador comum que é o meio ambiente que

deve estar na ordem do dia ou na agenda
de todas as sociedades.

Diversas instituições tanto
internacionais quanto nacionais de
diferentes países há um bom tempo vêm
realizando estudos e utilizando modelos
matemáticos ou de outra natureza e
constroem cenários para orientar as ações
publicas e privadas tanto para
prevenirem os resultados negativos
relacionados com esses desafios quanto
para balizarem tais ações de forma a
maximizarem os resultados esperados.

Tanto em termos de produção de bens e serviços
quanto da população o eixo do desenvolvimento
mundial há algumas décadas e de forma mais efetiva
nas próximas décadas deverá estar situado no continente
asiático, tendo como principais atores a China, a Índia,
o Japão e a Coréia do Sul, além de outros países da
região. Aos poucos o peso econômico, demográfico,
industrial, científico e tecnológico passa a ter uma
feição oriental.

Conforme o cenário elaborado pela EIA - Agencia
Internacional de Energia (sigla em inglês), cujo
horizonte é o ano de 2035 e o ano de referência de
elaboração o ano de 2007 constata-se perfeitamente essa
mudança de eixo econômico mundial. Em 2007, o PIB
dos países da OECD, que inclui o G7 e também os
demais países europeus, era de 35,4 trilhões de dólares
ou 57,7% do PIB mundial enquanto a Ásia, exceto o
Japão, que integra o G7 e OECD, tinha um PIB de 14,3
trilhões de dólares ou 22,7% do PIB mundial e a
América Latina e Caribe de 4,1 trilhões de dólares ou
6,5% do PIB mundial.

Em 2035 as projeções indicam, respectivamente,

países da OECD, 63,5 trilhões ou 41,3%; Ásia, 59,0
trilhões ou 38,4% e América Latina e Caribe com 10.3
trilhões ou 6,7% do PIB mundial. Os índices de
crescimento anual do PIB neste período serão de
OECD, 2,0%; Ásia, 5,2%%, América Latina e Caribe,
3,4% e a economia mundial deverá crescer 3,2% ao ano.

Como o crescimento econômico está diretamente
relacionado com o consumo de energia, ou seja, quanto
maiores forem os índices de crescimento econômico
maiores serão também os índices de consumo de
energia. Neste aspecto reproduz-se a mesma tendência
apontada anteriormente quanto ao deslocamento do eixo
econômico. A série dos dados refere-se a um período
mais longo, iniciando em 1971 até atingir 2035 e
podem-se detalhar alguns países para efeito de análise.

Em 1971 a Europa e a América do Norte
consumiram 62% de toda a energia comercializada no
mundo, caindo para 39% em 2010 e deverá ser de
apenas 29% em 2035. Enquanto isto, a China em 1971
consumiu apenas 5%, passou para 18% em 2010 e
deverá ser de 21% em 2035. Em relação à Índia a
participação foi de 1% em 1971; 4% em 2010 e 7% em
2035.

Aqui cabe uma observação que entre 2035 e 2050 a
Índia deverá superar a China tanto em índices de
crescimento econômico quanto em tamanho da
população e possivelmente em tamanho da economia. O
impacto do crescimento econômico da China e da Índia
deverá ser significativo em termos de consumo de
energia, principalmente pelo fato de que nesses dois
países e na África subsaariana concentram 80% da
população que não tem acesso sequer a energia elétrica
e de uma elevada proporção de habitantes que também
passam a fome. O total de pessoas que não tinham
acesso a eletricidade no mundo em 2009 era de 1,4
bilhões e das pessoas que estavam acometidas pela
fome em 2009, segundo a FAO, era de 1, 023 bilhões.

Esse imenso contingente de pessoas tem o direito
à vida digna e, portanto, deverão ser atendidos por
políticas públicas e referencia em termos de
incorporação ao processo de desenvolvimento.
Diante desses desafios cabe aos governos e
respectivas sociedades refletirem de uma forma
profunda quanto aos rumos que pretendemos dar ao
futuro. Por mais que algumas pessoas ainda
continuem pensando em seus países como um oásis o
mundo atual e mais ainda no futuro deverá estar
estreitamente interligado. Caminhamos para a
verdadeira aldeia global em que o que acontece em
um país ou região afeta tanto positiva quanto
negativamente todos os demais países. Mais do que
nunca precisamos de governantes capazes, com visão
de futura e postura de estadistas. O tempo da
mediocridade política está passando rapidamente!
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Energia, desenvolvimento e geoestratégia

Mais do que nunca
precisamos de
governantes
capazes, com visão
de futura e postura
de estadistas

“ Cuiabá, portanto, se
encontra como a um
barco à deriva. É
esta, infelizmente, a
impressão que o
visitante tem dela

“

“
Não é possível um time 

do tamanho e tradição do 
Mixto continuar assim

REGINALDO AMORIM, PRESIDENTE DO MIXTO, SOBRE AS DIFICULDADES
QUE O TIME DE MAIOR TORCIDA DO ESTADO PASSA, REBAIXADO PARA

A SEGUNDO DIVISÃO DO MATO-GROSSENSE E SEM DINHEIRO

As pessoas criticam a 
Câmara sem saber que 

isso nem passa por aqui
EVERTON POP (PP), VEREADOR, SOBRE APROVAÇÃO DE PROJETO DE

LEI QUE GARANTE À CÂMARA PODER DE APROVAR OU VETAR
AUMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E TRANSPORTE COLETIVO

Aparte

Juras e feições desgastadas

Depois de ter avisado que
não iria comparecer à oitiva da
Comissão Processante da
Câmara de Várzea Grande, Tião
da Zaeli decidiu cancelar uma
viagem e ir. A notícia não
agradou nada alguns membros
da CP que já estavam
comemorando a ausência
anunciada do vice-prefeito
afastado. As oitivas acontecem
hoje, a partir das 8h, quando 20
testemunhas devem ser ouvidas.

Mato Grosso pode ter mais
duas eleições municipais. Uma
em Alto Boa Vista e outra em
Pedra Preta. São ainda os
resquícios do pleito de 2008,
processos contra os prefeitos
eleitos que continuam sendo
julgados pela Justiça Eleitoral.
No caso de Alto Boa Vista, pode
ser que o segundo colocado nas
eleições seja convocado, tudo
vai depender de uma consulta ao
TSE.

Poucas & Boas

João Vieira/Arquivo

Otmar de Oliveira/Arquivo

Dejamil

Por que será que ninguém do
Centro de Processamento de
Dados de Mato Grosso
(Cepromat), responsável pelos
sistemas informatizados do
governo do Estado, foi
acompanhando o governador
Silval Barbosa no encontro
mundial com a Microsoft
discutir TI - Tecnologia de
Informação? Será que o
assunto não importa?

Ainda bem que a Agecopa
lançou definitivamente a obra
do teleférico de Chapada dos
Guimarães, porque do jeito que
as coisas andam, é muito
provável que esta seja a única
obra de “mobilidade urbana”
que a entidade vai conseguir
realizar. Isso porque, pelo
caminho que segue a discussão
do tema, o sistema de
transporte de massa da Grande
Cuiabá só Deus sabe se algum
dia existirá.

O prefeito interino
de Várzea Grande,

João Madureira,
com vereadores
e secretários
receberam o
governador em

exercício, Chico
Daltro (PP), e
foram modestos

ao dizer que com-
preendem que

Várzea Grande não é
a Capital do Estado, e

que, portanto, estariam
contentes em receber
R$ 10 milhões de ajuda
do Estado. Para Cuiabá
foram R$ 20 milhões.

Modéstia

Chico Ferreira


