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ravesti, prostituta, doutora em crítica literária 
pela Unicamp, professora de cursinho, 
colunista do Mídia Ninja. A campinense 
‘multifacetada’ Amara Moira estará em Cuiabá 

nesta segunda-feira (28) para relançar seu livro ‘E se 
eu fosse puRa’, ministrar a palestra “Visibilidade trans 
em tempos de incerteza”, e participar de uma banda de 
doutorado do Instituto de Linguagens, da doutoranda 
Ana Paola de Souza Lima. O livro, lançado pela primeira 
vez em 2016, e com todos os quatro mil exemplares 
esgotados, tinha originalmente o título ‘E se eu fosse 
puta’, que foi modificado na capa. Dentro, só mudaram 
algumas palavras, e foram incluídos dois poemas.  
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MINERVA S.A MULTA UNIDADES 

ARTIGO

De acordo  uma transação 
comercial finalizada no dia 
03 de Janeiro de 2019, a Mi-
nerva S.A. (Minerva Foods) 
passa a administrar duas 
unidades da CIA Marfrig 
Global Foods S.A. no Estado 
de Mato Grosso. A Compa-
nhia Marfrig S.A. passa a ser 
administrada pela BRF S.A.

O Procon de Campo 
Novo, multou uma empre-
sa de telefonia em mais de 
R$ 58 mil. A multa se deve 
à ausência injustificada em 
audiência para prestar escla-
recimentos sobre transtor-
nos e prejuízos causados aos 
consumidores, falha na pres-
tação de serviços essenciais.

As unidades que passa-
rão a ser comandados pela 
Minerva S.A. são a de Vár-
zea Grande e a de Parana-
tinga, ambas no Estado. A 
Minerva S.A. líder em ex-
portação de carne bovina 
na América do Sul e que 
atua também no segmento 
de processados.

SERVIDORES 
Já com relação aos servido-

res, no mesmo mês 33 tiveram 
remuneração bruta acima dos R$ 
40 mil. O TRT explicou que em 
dezembro são feitos pagamentos 
de algumas indenizações e van-
tagens. O TRT-MT conta com 
oito desembargadores. Em de-
zembro de 2018 dois deles rece-
beram total de rendimento bruto 
acima de R$ 100 mil. 
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Tangará da Serra, Nova Olímpia, 
Barra do Bugres, Porto Estrela, 
Campo Novo do Parecis, 
Sapezal, Denise, Arenápolis, 
Nortelândia e Santo Afonso.
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Sindicato dos Investigadores
O Sindicato dos Investigadores de Polícia de Mato Grosso  

(Sinpol -MT), divulgou nota de esclarecimento referente a 
sessão plenária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso 
do último dia 24, oportunidade em que foram encaminhados 
para votação vários projetos do governo do Estado. 
Denominado ‘pacote de medidas, os servidores afirmam 
que a iniciativa do governador Mauro Mendes, prejudica o 
funcionalismo público. Na nota de esclarecimento, o Sinpol 
destacou os assuntos votados e que segundo ele, afetam a 
categoria, entre eles a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 
e a Reposição Geral Anual (RGA). 

Envie Pautas, Fotos Sugestões e 
Vídeos para o whatsapp do
DIÁRIO DA SERRA
(65) 99809.2921 
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NEGOU ALTOS SALÁRIOS 
Os magistrados do Tribu-

nal Regional do Trabalho de 
Mato Grosso (TRT-MT) tam-
bém receberam altos salários 
nos últimos meses de 2018. Em 
dezembro, dois desembargado-
res tiveram um total de rendi-
mentos superior a R$ 100 mil, 
juntamente com três juízes. 
Um deles, inclusive, teve salá-
rio bruto de quase R$ 200 mil.

O juiz Roberto Teixeira Seror, 
da 5ª Vara Especializada da Fa-
zenda Pública, negou o pedido de 
cinco representantes de servidores 
públicos para que o pagamento 
do 13º salário de 2018, que ainda 
não foram repassados, fosse feito 
em até 72 horas, requerendo ain-
da que fosse feito o bloqueio das 
contas do Governo para que este 
pagamento fosse garantido. 

A direção deste maravilhoso filme é de Stephen 
Deutsch. O país de origem é os EUA. Seu lançamento se 
deu em 2006. O gênero é Aventura / Drama. A duração 
não mais que 109 min e sua classificação é livre. O que 
você pensa sobre você, exatamente, sobre você, isso 
é importante.  Vocês não me compreendiam, seria a 
mensagem de Deus para as pessoas. Eis um desafio para 
a humanidade. A vida humana de fato é feita de altos 
e baixos, de idas e vindas e muitas outras dualidades, 
que aproximadas umas das outras fazem da vida um 
grande e colorido mosaico. Isso é fantástico! A vida 
humana é uma grande experiência vivenciada a cada 
dia. É um ciclo que se abre e se fecha constantemente 
nos provocando e nos seduzindo na mesma velocidade. 
As experiências que temos ao longo da vida vão nos 
tornando quem nós somos e ao mesmo tempo nos 
lembrando que nós não somos, que nós estamos o 
tempo todo sendo. Isso mesmo, estamos “sendo” o 
tempo todo. As pessoas têm experiências diversas ao 
longo de suas existências e tais experiências fazem 
em menor ou maior grau as pessoas refletirem sobre a 
essência da vida. Muitos de nós já ouvimos ou ficamos 
sabendo de histórias de pessoas que tinham uma vida 
tranquila e organizada, ou pelo menos pensavam que 
tinham e de repente se veem diante de uma situação 
inusitada que muda totalmente a vida obrigando a 
trilhar caminhos que até então desconhecia. Viver é 

perigoso. Exige coragem 
permanente. É uma 
experiência perigosa 
que nos coloca diante 
de confrontos e conflitos 
diários. E nem sempre 
temos as respostas e as 
ferramentas necessárias 
para solucionar ou ao 

menos remediar tais situações que nos ocorrem. Muitas 
são as histórias de pessoas que tiveram experiências 
extremamente inesperadas para que pudessem 
perceber o valor que precisavam dar à vida. O filme 
“Conversando com Deus” é um pouco isso. Baseado na 
história real do norte americano Neale Donald Walsch 
(10/9/1943) que após “perder” a vida que levava se viu 
obrigado a sobreviver em meio a pessoas em situação 
de rua. A história se desenvolve em meio a muitas 
experiências que desembocarão num livro.  O filme 
tem perfil religioso que de acordo com quem assiste 
pode “encaixá-lo” em perfis diferentes, seja cristão, 
espírita ou apenas um filme de autoajuda. Vale muito 
a pena assistir. 

Prof. Me. Sebastian Ramos
professorsebastian@hotmail.com

CONVERSANDO COM DEUS

A vida humana 
é uma grande 
experiência 
vivenciada 
a cada dia

SUAÇU MEDEIROS 
Após a decisão de Wyllys 

de deixar o Brasil, Medeiros 
o chamou de “suaçu”, pala-
vra sinônima ao termo “ve-
ado”, nas redes sociais. Ele 
levanta a possibilidade até 
de venda de mandato por 
parte do deputado. No do-
cumento, Medeiros reque-
re a informação se, de fato, 
houve ameaças de morte 
confirmadas a Jean.

O senador José Medeiros 
(Podemos), que em poucos dias 
assumirá o posto de deputado 
federal, acionou oficialmente, 
o Ministério Público Federal 
(MPF), na pessoa da Procura-
dora Geral da República (PGR), 
Raquel Dodge, e a Polícia Fede-
ral, para pedir que sejam apura-
dos todos os fatos que levaram 
a renúncia do deputado fede-
ral, Jean Wyllys (Psol). 


