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DECISÃO DDO TTRE

Tribunal cassa prefeito de
Sinop por abuso de poder

Juarez Costa, eleito com 68% dos votos válidos, poderá recorrer da decisão ao TSE

MARCOS LEMOS

DA REDAÇÃO

O prefeito de Sinop (500 km ao Norte de
Cuiabá), Juarez Costa (PMDB), eleito com 68%
dos votos válidos, foi cassado pelo Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE). O processo, votado on-
tem, estava há pelo menos cinco semanas na pau-
ta de votação e vinha sendo protelado por pedi-
dos de vistas. Quase todo os juizes-membros pe-
diram vistas da matéria.

O último pedido foi do juiz Yale Sabo
Mendes, que ao proferir seu voto reconheceu que
estava comprovado o abuso de poder econômico
e político com a distribuição de combustível, que
supostamente teria sido custeado com recursos
da Assembleia Legislativa, já que Juarez Costa
enquanto candidato a prefeito exercia o mandato
de deputado estadual eleito em 2006 e empossa-
do em 2007.

Da decisão cabe recurso ao Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE). Se Juarez Costa não tiver si-
do condenado em outro processo, o de prestação

de contas de sua campanha, ele ainda assim po-
derá ser candidato em nova eleição, porque este
tipo de cassação não gera a inelegibilidade, o que
é decorrente apenas da prestação
de contas.

O juiz Yale Sabo Mendes
só teve o cuidado de determinar
que fosse isentado o nome do go-
vernador Blairo Maggi (PR) que
era apontado como um dos cau-
sadores do poder político ao visi-
tar o município no período eleito-
ral e ter solicitado voto ao então
candidato hoje prefeito cassado,
o que na visão dele não acabou
sendo comprovado.

Por quatro votos a dois, o Pleno do TRE
manteve a sentença que cassou o registro de can-
didatura do prefeito, Juarez da Costa (PMDB) e
do vice-prefeito, Aumeri Carlos Bampi (PT), que
tomaram posse em 1º de janeiro por meio de uma
liminar concedida pelo então presidente do TRE,
desembargador Leônidas Duarte Monteiro.

Com o julgamento a liminar que mantinha
Juarez no cargo perdeu o efeito, devendo assumir
interinamente a Prefeitura, o presidente da Câ-

mara Municipal, até a realização
de novas eleições.

O improvimento do recur-
so acompanhou o primeiro voto
divergente do juiz federal, José
Pires da Cunha que se fundamen-
tou no parecer ministerial. Toda-
via, o Pleno aprovou por unani-
midade, em sessão, que o voto
vencedor e que norteou a decisão
final será de acordo com os fun-
damentos apresentados no pri-
meiro voto-vista do juiz José Zu-

quim Nogueira, que ficará responsável pela
ementa do acórdão. 

Votaram pela cassação José Pires da Cunha,
José Zuquim Nogueira, Yale Sabo Mendes e o de-
sembargador Juvenal Pereira. Pelo provimento
do recurso votou o relator, juiz Renato Vianna, e a
juíza Maria Abadia Aguiar. Juarez ttomou pposse eem 11º dde jjaneiro ppor mmeio dde lliminar
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Dezesseis ddos 119 vvereadores dde CCuiabá ffizeram uuma vvisita dde ccortesia aao ggovernador

Vereadores de Cuiabá elogiam Blairo
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O governador Blairo
Maggi (PR) pelo menos até
2010 deverá permitir que a Câ-
mara de Cuiabá acompanhe to-
das as ações decorrentes do
Conselho Gestor da Copa do
Mundo de 2014 e tenha ainda
participação na Agência que o
Estado pretende criar para ge-
renciar as questões que envol-
vem os compromissos assumi-
dos com a FIFA para a realiza-
ção do megaevento esportivo.
Além disso, o Estado vai passar

a ouvir o Legislativo Municipal
em relação as ações que promo-
ve na Capital.

Estes foram o entendi-
mentos retirados de uma visita
de cortesia dos vereadores de
Cuiabá ao Palácio Paiaguás.
“Viemos reconhecer que ele se
empenhou, se dedicou, traba-
lhou e honrou os compromis-
sos assumidos, e agora que se
sabe que a Copa do Mundo
vem mesmo para Mato Grosso
e Cuiabá, aparece um infindá-
vel número de pessoas queren-
do se locupletar do feito. O go-
vernador Blairo Maggi dife-

rente de outros cumpre o que
promete”, disse o presidente
da Câmara, vereador Deuci-
mar Silva (PP) que liderou 16
dos 19 vereadores.

“Foi uma visita de corte-
sia que muito honrou o gover-
nador Blairo Maggi, pois como
ser humano, ele gosta de ver
que existe reconhecimento pelo
seu esforço em prol de Cuiabá e
Mato Grosso”, disse o secretá-
rio Eumar Novacki, explicando
que o governador assegurou
que vai trabalhar e se empenhar
para que a festa em Cuiabá seja
uma das melhores do país.

VALÉRIA CRISTINA CARVALHO
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A prefeitura de Cuiabá fica
novamente sem secretário de Co-
municação. O atual titular da
pasta, Maurélio Menezes, sai na
próxima terça-feira (30), quando
deve assumir interinamente, ou-
tra vez, o adjunto Flávio Garcia.
Menezes confirma que pediu
exoneração na quarta-feira (24)
ao prefeito Wilson Santos. O pe-
dido foi aceito pelo prefeito, em
parte, segundo o secretário. Mes-
mo deixando a pasta, ele vai
prestar consultoria ao tucano.

Como sempre, há a versão
oficial e a extra-oficial. Nesse
caso, os rumores dão conta que a
saída de Menezes já era esperada
porque haveria um descontenta-
mento com sua atuação, por ser
mais técnica que política. Até a
base aliada de Wilson estaria re-
clamando do secretário.

Menezes, no entanto, que é
professor universitário, afirma
que tem um projeto de doutorado
na Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT) e, há alguns me-

ses já vinha abordando o tema
com o prefeito. Conforme ele, o
trabalho de secretário e o douto-
rado são incompatíveis pelo tem-
po demandado. Dos três anos do
doutorado, Menezes diz que pre-
tende ainda passar pelo menos
um em Belo Horizonte (MG).
Ele aponta que acabou optando
pelo doutorado. Mas destaca ter
aceitado o convite do prefeito pa-
ra dar consultoria na área de TV
e em alguns assuntos pessoais.
Menezes conta que aconselhou
Wilson a fazer uma pesquisa no
mercado para escolher o novo se-
cretário. Além disso, ele próprio
deve indicar alguns nomes. 

Menezes garante que não
houve qualquer problema que
motivasse sua saída. Frisa tam-
bém que ninguém é unanimida-
de, mas admite que quando se
faz um trabalho técnico o nível
de descontentamento dos outros
é maior. Ele está na Secom de
Cuiabá desde dezembro de 2007.
Ele substituiu Pedro Pinto, que
saiu em setembro daquele ano.
Nesse intervalo, Flávio Garcia fi-
cou como interino.

Secretário de Comunicação de Cuiabá pede demissão

Maurélio MMenezes eestava nno ccargo ddesde ddezembro dde 22007
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Capital sedia última audiência
sobre o zoneamento ecológico
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Os deputados estaduais rea-
lizam hoje no Centro de Eventos
do Pantanal, a última audiência
pública antes da votação do Pro-
jeto de Lei Complementar que
dispõe sobre o Zoneamento Só-
cio Econômico Ecológico de Ma-
to Grosso que se aprovado e colo-
cado em prática deverá ser o pri-
meiro do país com tamanha
abrangência. Os zoneamentos de
Santa Catarina e Rondônia estão
restritos apenas as questões am-
bientais, deixando de fora os pro-
blemas sociais e econômicos de-
correntes da preservação ambien-
tal que apesar de essencial tem
consequências.

A ideia é votar a matéria até
o dia 16 de julho, último dia antes
dos parlamentares entrarem em
recesso parlamentar que dura em
média 17 dias no meio do ano e
55 dias no final e inicio de cada
ano. Um compromisso do gover-
nador Blairo Maggi com o gover-

no federal prevê que até a metade
deste ano, a proposta esteja apro-
vada e remetida ao Conselho Na-
cional de Zoneamento Ambiental
que tem a palavra final em relação
a matéria que não pode estar em
conflito com a legislação federal.

O problema maior que é re-
conhecido pelos deputados está
na centena de pedidos formaliza-
dos nas audiências realizadas des-
de 2008 em todas as regiões do
Estado e que levou pelo menos 25
mil pessoas a discutirem as pro-
postas e tentarem apresentar mu-
danças que possam ser inseridas
no texto.

O presidente da Comissão
Especial do Zoneamento, deputa-
do Dilceu Dal’Bosco (DEM),
lembrou que muitas ponderações
feitas devem ser acolhidas no tex-
to final e que técnicos ambientais
estão debruçados em cima das
propostas analisando item a item
que depois será debatido entre os
deputados estaduais até a aprova-
ção e sanção pelo governador
Blairo Maggi.

Governador apoia moratória ambiental
SECOM/MT

O governador de Mato
Grosso, Blairo Maggi, manifes-
tou apoio à decisão do grupo
Marfrig em não comprar bovinos
com origem em áreas de novos
desmatamentos na Amazônia Le-
gal. Em entrevista cedida ao Pre-
serve-MT, ele afirmou que a mo-
ratória anunciada vem ao encon-
tro das políticas ambientais de-
fendidas pelo Governo, e garan-
tiu que o Estado não será prejudi-
cado pela decisão da Marfrig. O
grupo é detentor de uma das

maiores empresas do segmento
de carne do mundo.

“Nós vimos há muito tempo
lutando contra o desmatamento
ilegal na área da floresta e quere-
mos que as coisas ocorram tudo
dentro da absoluta legalidade. Já
conseguimos nos últimos anos
uma redução na nossa Amazônia
de mais de 90% do desmatamen-
to efetivo que vinha ocorrendo.
Então, esta atitude do Marfrig é
mais uma ferramenta que vem ao
encontro dos anseios da comuni-
dade brasileira e mundial”, pon-
tuou o governador. 

Mesmo com a medida, o
grupo Marfrig continua a comprar
gado de áreas abertas anterior-
mente, “até porque há esse enten-
dimento, inclusive, junto a orga-
nismos não governamentais. Nós
não podemos simplesmente parar
um Estado, ou parar as atividades
econômicas, grande parte delas
ordenadas e dentro da legalida-
de”, defendeu o governador. “É
preciso respeitar o pioneirismo, as
pessoas que tiveram a oportunida-
de de vir para esse Estado e vie-
ram dentro de programas de go-
vernos no passado”, esclareceu.O ggrupo MMarfrig ddecidiu nnão ccomprar bbovinos ccom oorigem dde ááreas dde nnovos ddesmatamentos

Chico Ferreira/Arquivo

Secom/MT

“Com o julgamento a 
liminar que mantinha

Juarez no cargo 
perdeu o efeito


