


Cuiabá 
Tetê Espíndola

 
 

Vaia de arara passa pelos ares 

Daqui pr'ali 

Fica no olhar a flutuar 

O leque dos buritis 

Se abre sobre a cidade verde 

O céu de anil 

No coração da américa 

Terra de ócio 

De sol e rio

Cuiabá de onde se ouviu 

Som de índio 

Cantando à beira do rio

Cuiabá de onde se vê 

Cuia à beça 

Cabaça de cuietê 

Cuiabá 

Dos pacus dos furrundus 

Dos cajus do joão são sebastião 

Da cabocla de pele queimada 

De leveger dos leques de palha 

Talhas de são gonçalo 

Ah! essa gente 

Esse calor 

Quero pra sempre 

Com muito amor
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Apanhô pra bestera 
Apanhou muito. Ex.: “Não obedeceu a 
mãe e apanhou pra bestera.” 

Atarracado(a) 
Abraçados, grudados. 
Ex.: “Os dois tão atarracado ali no 
escuro.”
 
Até na orêia 
Repleto, cheio, demais. Ex.: “Zé Bico 
comeu tanto peixe que tá até na orêia.”

Bejô, bejô; 
quem não bejô, não beja mais 
Acabou, terminou. 
Ex.: “Acabou o baile, bejô, bejô, quem 
não bejô, não beja mais.”

Berrano 
Gritando. Ex.: “Tomô um murro e saiu 
berrano.”

Bocó de fivela 
Pessoa boba. Ex.: “Por mais que ocê 
explica, ela não entende, é uma bocó 
de fivela.”

Caínha 
Ridico, pão-duro. Sempre nega. 
Ex.: “Deixa de ser caínha, dá um peda-
ço de pão.”

Canháem 
Latido de cachorro. Expressão usada 
para discordar. Ex.:“Você namora Maria 
Taquara? Canháem.”

Catcho 
Namoro, paquera, amante. Ex.: “Aquele 
cara tá de catcho cô Maria.”

Chá por Deus 
Expressão de espanto, admiração, dúvi-
da. Ex.: “Chá por Deus, esse caminhão 
não sobe a serra de São Vicente.”

Chuça e Rebuça 
Baile. Ex.: “Hoje no clube vai tê uma 
chuça e rebuça.” 

Coloiado(a) 
Próximo, em grupo. 
Ex.: “Fulano tá coloiado cô cicrano.” 

Constipação 
Gripe.  
Ex.: “Dona Mica pegô constipação.” 

Coxá 
Relação sexual. 
Ex.: “Os dois foram coxá.” 

Digoreste 
Ótimo, bom, exímio. Ex.: “O guri é digo-
reste pá pegá manga.”

Ê ah! 
Indagação. Ex.: “Ele vem mesmo aqui? 
Ê ah!” 

Espia lá 
Olha lá, veja. Ex.: “Espia lá capim já 
vem.” 

Espinhela caída 
Dor, problema na coluna vertebral. 
Ex.: “Foi benzê da espinhela caída.” 

Foló 
Folgado, largo. 
Ex.: “Maciel usa calça foló.”

Grocotchó 
Pessoa mole, doente, desanimada. 
Ex.: “Tchico tá grocotchó.” 
 
Malemá 
Mais ou menos. Ex.: “E aí cumpadre 
como vai? Vou aqui malemá.”

Moage 
Frescura. Ex.: “Você não quer ir com a 
gente? Larga de moage!”

Glossário 
Cuiabano
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Na xinxa 
Levar uma ação com seriedade. Ex.: 
“Professora leva a turma na xinxa.”

Não tá nem aí pá paçoca 
Não liga para nada. Não quer saber das 
conseqüências. Ex.: “Tchá Bina, não tá 
nem aí pá paçoca.” 

O quá 
Duvidar, não acreditar. 
Ex.: “Ele vem aqui? O quá!”  

Podre de chique 
Bonito, elegante, bem vestido. 
Ex.: “Jejé tá podre de chique.”

Pranchei de banda 
Saí, escapei, tô fora. 
Ex.: “Pranchei de banda, não vou na 
rua da Lama no Porto.”

Quá!  
Expressão de espanto, indignação. 
Ex.: “Quá! Pode esquecer ele não volta 
mais.”

Que, que esse? 
O que é isso 
Ex.: “Que, que esse? Como você apa-
receu aqui?”

Rebuça 
Cobrir o corpo com lençol ou cobertor. 
Ex.: “Tá esfriando, rebuça menino.”

Refestelá 
Sorrir, rir. 
Ex.: “Nico Padero é bom prá refestelá.”

Rino na chá do cara 
Rindo na presença de alguém. 
Ex.: “Ocê fala, ele fica rino na chá do 
cara.”

Rufa 
Bater. Ex.: “Se aparecer aqui, o povo 
rufa ele.”

Sartei de banda 
Tô fora, não concordo, não quero mais. 
Ex.: “Não tô namorando, sartei de 
banda.”

Tá de tchico 
Está menstruada. 
Ex.: “Hoje ela não pode, tá de tchico.”

Vôte! 
Deus me livre. Expressão de medo e 
espanto. Ex.: “Vôte! Sai daqui capeta!”

Xinxá 
Dar um beliscão. Ex.: “Vou dar uma 
xinxada naquela guria”

Xispada 
Mandar embora, não permitir a perma-
nência em certo local. Ex.: “Não ficou 
ninguém, deram uma xispada na turma.” 

Xô Mano 
Cumprimento 
Ex.:“E aí, xô mano! Tudo jóia?”
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Pantanal
Corresponde a 2% do território bra-
sileiro. Aproximadamente 180 rios o 
cortam, com mais de 3.500 espécies 
de plantas, 650 de aves, 262 de peixes, 
1.100 de borboletas, 80 espécies de 
mamíferos e 50 de répteis.
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Jejé de Oya
José Jacinto Siqueira de Arruda
faleceu em Cuiabá aos 81 anos,
em 11/01/2015.



9

A minha vida não foi tão dura quanto 
a de Jejé. Lendo sobre ele e todas as  
aventuras e desventuras em ser gay, 
negro e pobre, ainda não está sendo 
fácil, mas imaginem para ele, que viveu 
há décadas atrás e sofreu por ser 
quem realmente era. Como é difícil num
mundo de “iguais” fazer a diferença. 
Ele era diferente, e por isso chamava 
atenção por onde passava. Infelizmen-
te, não o conheci pessoalmente. Queria 
ter um dia sentado com ele para falar 
da vida e dela rir muito, imagino que 
poderíamos ficar horas conversando
e ainda teríamos assunto. 

Achei mais interessante escrever 
sobre como eu lembrava de Jejé.  Eu 
devo ter visto ele pela primeira vez 
quando comecei a trabalhar em uma 
loja de departamento no centro de 
Cuiabá, era por volta de 2001, se não 
me engano. Eu o invejava por usar 
sempre vestes coloridas, soltas ao 
corpo, e, às vezes, lenços na cabeça, 
herança do ofício que aprendeu no 
colégio salesiano mas deixou de lado 
Dudu Bertholini também deveria ter 
conhecido Jejé: se ele usasse alguma 
grife, teria sido a Neon. Enquanto Jejé 
era livre para vestir o que quisesse, eu 
estava lá dentro do meu unifome, calça 
chino cinza e camiseta gola polo azul- 

marinho e sapatos pretos. Pagava-se 
um preço por usar o que bem enten-
desse sem seguir as regras heteronor-
mativas às que estamos acostumados. 
Olhares de espanto, risos e julgamento, 
mas livre leve e solto...

Fã de carnaval, Jejé era figura 
frequente nos bailes tradicionais da 
cidade, desfilando e sambando, literal-
mente, na cara da sociedade - a mes-
ma em que ele também pôde escrever 
suas notas semanais na coluna social 
do Diário de Cuiabá. Às vezes escrevia 
coisas do cotidiano, outras, pequenas 
críticas, mas de um jeito que só ele 
mesmo prá escrever. 

Não dava pra falar de Cuiabá sem 
citar Jejé. Sabem aquelas pessoas que 
marcam? Que refletem um espírito ilu-
minado. Que não abaixam a cabeça mas 
seguem com humildade.

olha ele!

george ferraz
Cuiabano, 34 anos, forma-
do em design de moda pela 
Universidade de Cuiabá, Pós- 
graduado em artes visuais e 
marketing. Vive em São Paulo 
há dois anos e trabalha no 
varejo de moda. Acredita em 
vida após a morte e no bem 
sem olhar a quem.
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A família nuclear monogâmica e he-

terocentrada, popularmente conheci-

da como “família tradicional”, serviu 

de armação para sustentar diversas 

lentes com as quais enxergamos o 

mundo, desde os saberes científicos, 

como os primórdios da Psicanálise, 

a Sociologia, o Direito, a Medicina e 

a Biologia – justificando-as e sendo 

por elas justificada; até as diferentes 

expressões da cultura, por exemplo a 

literatura, a televisão, o teatro, as ar-

tes em geral. Isso, é claro, sem esque-

cer da religião. 

Esse tipo de formato foi ampla-

mente vendido como ideal de felicida-

de, que raras vezes se concretizava, 

pouco importa. Aparentava-se, ao 

menos aos vizinhos (já notaram as 

placas que indicam que ali “mora uma 

família feliz”, como estão sempre 

para o lado de fora?). Esse modelo 

ainda hoje é fervorosamente defendi-

do como o único legítimo, e está tão 

aparentemente entranhado em nosso 

imaginário social, que parece ter sido 

“o grande modelo” de nossa história. 

Chega-se até mesmo a confundi-lo 

com um suposto arranjo de “família 

cristã”, algo que qualquer leitor da  

Bíblia poderá contestar. Ao contrário 

do que parece, a invenção desse mo-

delo é muito recente, e, quer queira, 

quer não, já se encontra, hoje, em vias 

de reformulação.  

Há alguns anos, desejar alguém do 

mesmo sexo e planejar uma vida ao 

seu lado significaria romper com esse 

roteiro romântico previamente deli-

mitado e, consequentemente, estar 

às margens da sociedade. Longas 

décadas de luta LGBT nos trouxeram 

alguns avanços que as gerações atuais 

pouco a pouco começam a colher. É 

bem verdade que o casamento ci-

vil igualitário, frente a tantas outras 

demandas urgentes como o fim do 

extermínio da população trans, parece 

ser uma iguaria que somente as clas-

ses mais privilegiadas podem provar. 

Deveríamos, portanto, nos ocupar do 

casamento? 

Por um lado, afrouxar o conceito 

de família teve inúmeros impactos 

positivos: pudemos ver mais gente 

nele cabendo, mais diversidade sendo 

reconhecida, mais representatividade 

nos meios de comunicação, menos 

sofrimento para as crianças (até a 

Disney, quem diria?), entre outros. 

Porém, esses avanços são bastante 

limitados. Pois, na medida em o con-

ceito, aparentemente, se afrouxou, as 

experiências legítimas LGBTs conti-

nuam bastante apertadas. 

Antes, pareciam defender a legiti-

midade do casamento. Hoje, parecem 

defender a legitimidade de nossas 

vidas. Afinal, até podemos ser “tolera-

dos”, desde que caibamos no modelo 

da “família margayrina”: as bichas 

A família
Margayrina
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brancas, discretas, ricas, crianças 

adotivas estilosas (igualzinho a Ma-

donna!), um cachorro poodle, férias na 

Europa, missa aos domingos. Estamos 

dizendo com todas as letras para a 

sociedade heteronormativa que tanto 

nos rechaçou: veja, não nos odeie, 

somos iguaizinhos a vocês! (Inclusive 

na parte do racismo, da misoginia, do 

conservadorismo... E, dessas partes, 

deveríamos estar divorciados).

E que Deus que me livre da sapa-

tão, da esquisita, da travesti, da “pão 

com ovo”, periférica, favelada, do ho-

mem trans. Esses aí só “envergonham 

a causa”. Não surpreende, portanto, 

o apoio cada vez mais considerável 

da família margayrina e daqueles que 

se veem encaixados nesses valores 

sociais (às vezes, só na imaginação) 

para com os políticos mais reacio-

nários, inclusive aqueles que estão 

nos prometendo cura e porrada como 

correção.

Pois se antes, as homossexuali-

dades já nos tiravam do sonho en-

cantado da família feliz, hoje depende 

muito mais dos valores e posturas que 

você reproduz para ser aceito (valores 

esses bastante masoquistas, diga-se 

de passagem). Valores esses que não 

incomodam a ordem. Precisamos abrir 

os olhos, antes que nos tirem de uma 

gaiola para colocar em outra, mais 

limpinha e higienizada, é verdade... 

mas não menos aprisionadora. 

João gama
Psicólogo, mestrando 
em Psicanálise pela 
UFMT e militante do 
movimento LGBT.
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Bonsucesso 
Sim, é tudo junto. É a “Rota do Peixe” 
para quem visita a cidade, com vários 
restaurantes especializados nos peixes 
da região.
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Chapada dos Guimarães 
Com área total de 33 mil hectares, na 
área de conservação e em seus arredores 
ficam a maior gruta de arenito do Brasil, 
cachoeiras como a emblemática Véu de 
Noiva, uma profusão de paredões de pedra 
alaranjados e belos rios.
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Pensa num lugar quente, vôte!
Eu acho que o calor de Cuiabá é uma 

das coisas de que o cuiabano mais se 
orgulha em falar sobre (o sol brilha 
mais forte aqui, com certeza). Cuiabá 
é aquela capital que tem jeitinho de 
interior. Eu gosto disso. Às vezes fico 
um pouco grilada, porque dá um certo 
tédio, mas todo lugar tem seus contras, 
né? E aqui é aquele eterno caso de 
amor e ódio (mais amor, claro). Tam-

bianca
é pop

bém, vamos combinar: uma cidade 
que faz aniversário dia 8 de abril só 
podia ser fogo. Que me perdoem 
xs arianxs, mas áries é um negócio 
complicado (falou a escorpiana, julga-
díssima, julgando também). 

Voltando ao climinha de interior 
que a gente tem aqui. Gosto disso 
(nem sempre). Todo mundo se co-
nhece; frequenta os mesmos lugares, 
que são poucos; todo mundo tem 
alguma ligação, mesmo que indireta, 
ou já se pegou (risos). Mas quan-
do eu vou pra um lugar maior, tipo 
São Paulo, vejo que as pessoas se 
queixam desse mesmo porém, então 
é isso, o mundo é pequeno mesmo, 
aceita. Sobre cenas cuiabanas: a 
gente quase nunca consegue iden-
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Bianca Poppi 
Tem 25 anos, é designer 
de moda, brechozeira, 
apaixonada por gatos 
e azeitonas. Apesar de 
ser escorpiana, tem um 
ascendente em sagi-
tário que não deixa ela 
ficar quietinha em canto 
nenhum.

tificar muito fortemente alguma cena.    
Às vezes pipoca um hip hop aqui, um 
rock ali,  as alterna e as gay tentando 
se refugiar em algum canto que logo 
logo vai fechar e daí a gente procu-
ra um lugar novo pra se encontrar e 
reinventar nossos closes. Claramente o 
sertanejo reina aqui, mas não trabalha-
mos com agroboys. Hoje, o que posso 
dizer que são muito fortes aqui, são 
as artes plásticas. A velha guarda das 
artes é bem foda (tipo Adir Sodré, Jonas Barros, Vitória Basaia, Clóvis Irigaray, 
etc). Tem também a poesia foda de Luciene Carvalho (amo essa mulé!). A banda 
Vanguart saiu daqui também, sabia? Mas sabe que toda essa escassez de lugares, 
festas, cenas, acontecimentos ou até mesmo no âmbito profissional, me tornou 
uma pessoa muito mais ativa. Parece contraditório, mas cresci querendo coisas 
que não existiam ou demoravam demais pra chegar aqui (ainda mais na minha 
área de moda), não querendo ser prepotente, mas eu já sou da era das interwebs 
e dessa ânsia do novo e das modernidades. Então eu tive que sempre reinventar 
as coisas com o que tinha nas mãos. E, te falar: esse é o melhor exercício de 
criatividade que as pessoas podem ter.
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espetáculo /  
Proposição artística
por Aline Wendpap e Jucelina Ferreira
Direção: Yandra Firmo
 
A demora em escrever sobre “Carne”, 
provavelmente se deve a indigestão 
causada pelos assuntos tratados. En-
tretanto, o preciosismo plástico/artísti-

co foi impecável! Mesmo que, de certa maneira, esse mesmo 
preciosismo tenha contribuído para essa indigestão. O silên-
cio que se instaurou propositalmente, em vários momentos 
foi o principal gerador de angústias, sobretudo pela relação 
com os temas abordados. Aliada à imposição do silêncio, per-
cebe-se uma certa inquietação do público, por pensar, talvez, 
no que estaria por vir.

No transcorrer do processo, os segundos pareciam in-
termináveis e o silêncio aflitivo era quebrado, em muitos mo-
mentos, apenas pelo barulho do mastigar e ruminar dos pe-
daços da gordurosa costela, traço revelador do paradoxo da 
etiqueta à mesa daqueles pertencentes à classe dominante.

Desse modo, o ruminar daquela carne “dura” devorada 
em cena pela personagem vivida pela guerreira e audaciosa  
Yandra Firmo (Diretora e Atriz), que representa a elite em-
bebida em seu mundo particular, caracterizada pelo figurino 
requintado, elementos de cena luxuosos, que consome coisas 
e come carne sem parar, permanece nos ouvidos, como que 
a martelar sobre o desinteresse de uma classe opressora, 
que faz questão de arrotar, sem nenhum pudor, sua suposta 
altivez, diante das memórias dos oprimidos. Sem se importar 
com suas histórias, suas origens e com seus sofrimentos.

A encarnação deste personagem faz-nos lembrar que, 
para esta classe, realmente tanto faz que as vozes caladas, 
ou melhor, silenciadas, sejam de mulheres torturadas numa 
cela da ditadura militar ou vilipendiadas em seu próprio lar e 
pelo marido. Como é o caso da personagem interpretada pelo 

carne, 
uma 
narrativa
sobre 
a memória
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Luciano Paullo 
no espetáculo Carne, 

uma narrativa sobre a memória.
Foto: Fred Gustavo
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[1] PRIGOGINE, Ilya (com cola-
boração de Isabelle Stengers). 
O Fim das Certezas: tempo, 
caos e as leis da natureza. São 
Paulo: EDUNESP, 1996.

  

[2] BORSANI, María Eugenia. 
Auscultando la génesis de la 
violencia: líneas sobre raza y 
colonialidade. IN: Dora Elvira 
Garcia G. (coord.); Trascen-
der la violência: criticas y 
propuestas interdisciplinares 
para construir la paz.

Texto escrito para o blog 
Parágrafo Cerrado, a partir da 
programação do projeto Nar-
rativas em cena  apresentado 
no dia 07/12/2016. Blog: 
www.paragrafocerrado.
wordpress.com/2017/01/31/
carne-uma-narrativa-sobre-a-
memoria/

brilhante ator Luciano Paullo, que de tão humana e real apre-
sentou-se quase como uma entidade plena e majestosa; ou 
de escravos viajando em porões imundos e abarrotados dos 
navios negreiros, sendo tratados de forma pior do que animais 
(como o que ganhou vida e voz pela força interpretativa de 
Éverton Britto); ou ainda de jovens idealistas e sonhadores, 
que apenas aspiravam por um mundo melhor, como se pôde 
ver no  trabalho do estreante Ismael Dinis. Ele ocupou seu 
espaço e fez bonito ao compartilhar o palco com os genero-
sos veteranos do teatro mato-grossense.

Apesar de se tratar de uma obra em processo, a excelen-
te apresentação do dia 07 de Dezembro de 2016, possibilitou 
ao público presente, muito mais do que a audiência de um 
espetáculo. Ocorreu, sem dúvida, uma verdadeira vivência de 
conflitos humanos atemporais, trazendo à cena a “atividade 
humana, criativa e inovadora […] como uma amplificação de 
uma intensificação de traços já presentes no mundo físico” 
como escreveu Prigogine [1] em “O Fim das Certezas”.
Assim, reitera a insignificância do homem, lembrando-nos de 
que não estamos no centro do universo e não somos diferen-
tes de outros animais.

O primor dos recursos cenotécnicos empregados contri-
buem na construção do experimento ao transitar com beleza 
artística e, de forma não linear, por diversos momentos da 
história brasileira. Também verifica-se neste trabalho cêni-
co o diálogo com os estudos decoloniais por ser concebido 
à partir de memórias de pessoas comuns.  A esse respeito, 
gostaria de recorrer às palavras da pesquisadora argentina 
María Eugenia Borsani [2] no que se refere ao decolonialismo 
como aquilo que impulsiona nosso desprendimento epistê-
mico e político da matriz colonial de poder, calcada na visão 
eurocentrada do mundo. 

Por fim, o elo que costura e dá forma a essa construção 
narrativa coletiva é a constante presença em cena (ressal-
tada pelo foco de luz perene) de uma aristocracia sórdida. 
Em sua atemporalidade e devido a se encontrar em um plano 
superior (inclusive no posicionamento de cena), as mazelas 
vividas pelo povo jamais a atingem. Mas o espetáculo atingiu 
e afetou muito a nós, o público, pois nos envolvemos pela 
humanidade dos personagens reais apresentados por suas 
sofridas memórias.
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por ocasião do primeiro ano depois de 
onze de setembro no WTC

Como todos sabem, no dia onze de 
setembro de 2001 eu estava no World 
Trade Center. O que eu estava fazen-
do? Isso não interessa, eu sou cosmo-
polita e é claro que eu tinha grandes 
interesses por lá. Pois bem, quem 
imaginava que justamente naquele 
dia haveria uma pequena “queima de 
fogos” e eu seria explodida? Foi isso o 
que aconteceu. Estou começando essa 
carta escrevendo, mas os trechos que 
virão a seguir foram transcritos. Preferi 
gravar porque assim posso falar mais, e 
acho que é o que faço melhor. Nossa, 
como estou poética! É, a vida aqui no 
limbo muda, literalmente...

Yanka pigarreia e testa o gravador: 
Está gravando? Testando um, dois, 
três... ah, sim, então eu vou falar. Oi 
gente! Que saudade de todas vocês! 
Então, vejam bem, eu morri mes-
mo naquele dia, acho até que vocês 
puderam ver umas lindas fotos minhas 
caindo, toda produzida e com o bum-
bum exposto no ar... era muito brilho. 
Na hora fiquei um pouco chateada, não 
queria deixar nosso mundinho no auge 
de minha juventude e vida sexual pas-
siva. Afinal de contas eu sequer havia 
completado o meu milésimo bofe, fui 

sem bater o recorde de Pelé, ele nos 
gols e eu na defesa... Quero deixar para 
vocês algumas informações para que 
saibam que aqui tudo é muito legal, tô 
adorando o lado de cá. Foi um pou-
co difícil no começo, eu estava meia 
chateada porque naquela semana eu ia 
a uma rave do babado aqui nas ime-
diações de NY. Já tinha até comprado 
uma coisinha básica (prata) pra vestir 
e nem deu tempo de dar um close pras 
monas daqui. Mas como eu vi que não 
tinha jeito mesmo, que eu ia ter que 
ficar por aqui, cheguei a uma conclusão 
dura (ops!) e óbvia: eu realmente havia 
morrido. Tinha de me acostumar com 
essa idéia. Agora já me acostumei, e tô 
achando uma delícia.

Quando eu estava explodindo, foi 
uma coisa dez, meu corpinho lindo 
caindo e meu espírito voando e vendo 
tudo de poltrona VIP, gente, eu subia e 
o corpo caia... muito teatral. Me senti a 
estrela de um grande filme.

Aqui no limbo, quando eu fui me 
acostumando (e não demorou muito), 
fui vendo que o lugar era ótimo e a 
gente daqui era do bem. Pude ver na 
prática, agora com mais atenção, que 
nós drags, bibas e congêneres temos 
uma capacidade de adaptação cama-
leônica, em pouco tempo eu já achava 
que tinha nascido aqui, que todo mundo 
era meu amigo de infância. Tá bem! 
Tem umas coisinhas por aqui que são 
muito interessantes, no momento tô 
muito ansiosa e não sei se vou conse-
guir contar tudo pra vocês, e eu não 
sei quanto tempo de fita tenho pra gra-
var. Em todo caso vou falando, e vocês, 
aproveitem o quanto puderem dessa 
psicografia gravada. 

Reflexões
de YanKa News
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Mas vou logo adiantando, não se in-
fluenciem pelas minhas experiências, 
achando que a vida aqui é melhor do 
que aí, que não é bem assim. Já ima-
ginou uma onda de suicídios em massa 
dos viados amigos de Yanka apenas 
para virem até o Além me encontrar? 
O que eu sei até agora é que aqui onde 
estou é para privilegiados, e, com isso, 
cheguei à conclusão (também óbvia) de 
que eu tenho uma alma elevada. 

Tem um lugar por aqui, que eu não sei 
onde é, que é para onde vai o povo 
que não é do bem. Então avalie bem se 
você é do bem e, no momento da pas-
sagem (finíssimo esse termo), você não 
pega a estrada errada e cai no lugar do 
povo do mal. Bem, bem... juízos à parte, 
continuo falando.

Antes de mais nada, acho que o 
ambiente aqui é altamente gay, gente, 
eu aqui ainda não levei nenhuma curra. 
To me sentindo tão amada! Gente, só 
um minutinho... “Oi, Marilyn!” Tudo 
bem, vocês não vão acreditar, mas eu 
acabei de cumprimentar a Marilyn, isso 
mesmo, a Monroe... e ela tá em cima 
ainda, pessoalmente é uma simpatia 
e não é burra, não. Aliás, acho que no 
momento da passagem ganhamos uma 
nova edição revista e atualizada, todo 
mundo por aqui é ligado em arte, adora 
um bom papo sobre cinema iraniano, 
inclusive eu, que não sei de onde saiu 
essa bagagem, tenho participado de 
um grupo de estudos sobre DOGMA 95 
no plano meta... coisa básica. Descobri 
também que idioma algum é problema 
para mim... Antes eu só falava o por-
tuguês (mais ou menos), o cuiabanês 
(fluentemente) e, claro, a língua das 
monas. Agora falo até as línguas mor-
tas do período pré-cambriano.

Gente, eu tô podendo. Só um mi-
nuto... toca o telefone: “Oi amor! Não, 
agora não posso, estou no meio de uma 
psicografia e tenho que aproveitar o 
tempo que o “cavalo” suporta de uma 
gravação. Preciso tranqüilizar minhas 
amigas do outro lado.Tá bom, assim que 
acabar eu te ligo. Ai, amor, claro que eu 
te amo. Fique tranqüilo, meu amor é só 
seu, beijo”. Esse aí grudou no meu pé 
e quer casar. 
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Super comum isso por aqui. Acho até 
que meu amor é dele, sim, mas o corpo 
ainda é público. Assumi que sou um 
parque de diversões. Aliás, como sem-
pre. Onde paramos mesmo?

Ah, eu falava dessa repaginação 
no ato da passagem. Pois é, acho que 
o resto das conclusões vocês podem 
tirar, não é o caso de menosprezar seu 
poder de análise...

Gente, como tem homens lindos 
por aqui, e todos fazem, todos, todos, 
todos. Minha casa é próxima à casa de 
Greta Garbo e Rocky Hudson (moníssi-
ma). Semana passada fui a um chá com 
Diana, ela mesma, a princesa. Olha, uma 
pessoa muita da distinta e adora uma 
ferveção. O Dodi dançou, chegou aqui 
a mulher se encantou com um negão 
sudanês que não teve jeito. Assumiu 
a relação inter-racial numa boa.

Ah, e tem muitos babados quen-
tíssimos por aqui, mas acaba ficando 
comum, porque o povo não tá muito 
ligado na vida dos outros, todo mundo 
tá mais preocupado em viver bem, até 
porque o tempo aqui é uma coisa, tipo, 
eterna. E tem mais, parei de envelhe-
cer. Já imaginou que triste, saber que 
serei uma ninfeta com as carnes rijas 
todos os dias de minha vida. Tô passa-
da com isso.

Sexo aqui é liberado sem camisi-
nha, sabe porquê? Porque o “bichinho 
da goiaba” não tem registro aqui. É 
uma maravilha, usou, lavou, tá novo! 
Imaginem então o bom uso que estou 
fazendo da minha aparelhagem...
Ai, gente, queria tanto falar mais, 
mas acho que a conexão está ficando 
fraca, o “cavalo” tá rateando e a fita 
tá acabando. Problemas da tecnologia 
terrestre.

Bem, vou mandando uns beijinhos 
básicos para vocês. Espero vê-los, 
não sei se em breve, mas saibam que 
um dia isso vai acontecer. Não chorem 
por mim, aqui sou rica, bonita, famosa, 
jovem e apertada. Ah, tem uma coisa 
que eu acho legal falar, sabe aquela 
coisa de acender vela para os entes 
queridos e para o nosso anjo? Pois é, 
isso é legal, funciona mesmo. Então 
quem quiser acender uma vela (aro-
matizada, por favor!) para mim, tudo 
bem. Luz nunca é demais, nem pra 
mim, nem pra ninguém. 

Hummmm, tenho a sensação de 
que estou esquecendo de alguma coisa 
importante, mas não consigo lembrar. 
Acho que numa outra ocasião de boa 
conexão com “Pai André”, o meu 
manager espiritual, eu conto as ultimas 
eternas de Yanka 4ever News.Beijos a 
todos e em todos o seus corações.

Da eternamente bela, Yanka News.

YANKA NEWS 
Personagem criada por 
Aureliano Brito, figura 
essencial em qualquer 
balada gay de Cuiabá, 
sempre engraçada e ve-
nenosa. Hoje, Aureliano 
aposentou Yanka, mas 
ela segue viva em nossas 
memórias.
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CPA e Tijucal 
Dois dos bairros mais populosos 
e populares de Cuiabá

Psicografado pelo espírito de Gretchen
(vocês conhecem...), com o “cavalo” Pai André 
(muambeiro, coreografo, professor de etiqueta 
para Misses, catador de latinhas, modelo,
manequim, ator de TV e comerciais, manicure
e médium/manager espiritual)
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Posto Zero ou 
Zero Quilômetro
Funciona 24 horas por dia 
e reúne mais de 500 
prostitutas e travestis.
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Prostitutas faturam até R$1 mil por dia na 
região do Zero km

Há dois anos, Dani Barros, de 26 anos, saiu 
de casa na cidade de Dourados (MS)  para 
se prostituir em um dos maiores “bordéis” 
a céu aberto de Mato Grosso, localizado em 
Várzea Grande. O Zero Quilômetro, histori-
camente conhecido por ser uma região vio-
lenta, funciona “full time”, ou seja, 24 horas 
por dia, e reúne dezenas de prostitutase 
travestis. O dinheiro “fácil” atraiu Dani Barros, que diz que 
chega a ganhar R$ 1 mil por dia. Os nomes utilizados nesta re-
portagem são fictícios, escolhidos pelas próprias personagens. 
A sul-mato-grossense faz de 8 a 10 programas em uma única 
tarde ao custo de R$ 100 a meia hora. Ela disse que possui 
clientes fixos, a maioria é de homens casados, de “classe mé-
dia-alta”, como políticos e empresários. A família e a filha de 
apenas quatro anos não sabem que ela se prostitui e, por isso, 
prefere não divulgar seu verdadeiro nome. 

“As contas começaram a bater na minha porta, e, deses-
perada, aceitei o convite de uma amiga, ainda lá em Dourados, 
para fazer um programa. O dinheiro rápido atendeu às minhas 
necessidades e atende até hoje”, disse.

 Dani trabalhou como prostituta em Mato Grosso do Sul 
durante seis meses. Ela saiu de lá, com a filha,  para que a sua 
família não descobrisse a sua escolha. Ela afirmou ainda que vê 
a profissão como qualquer outra, mas que pretende sair, daqui 
dois anos, quando terminar a faculdade de Educação Física. 
“Antes de entrar para a prostituição eu tinha muito precon-
ceito, como muitas pessoas ainda tem hoje. Mas depois que 
eu entrei, vi que não é assim. É só uma profissão, realmente. 
Pra mim, é uma profissão restrita até porque, quando chego na 
minha casa, esqueço tudo que acontece aqui, cuido da minha 
filha, faço janta, vou para a academia, para a faculdade, tenho 
uma vida normal, tranquila”, afirmou.

Questionada se já sofreu algum tipo de agressão durante 
um programa, Dani disse que não.  Porém, revelou que muitas 
mulheres e travestis que se prostituem no “Posto Zero” já 
passaram por essas situações. “Eu sou nova aqui, e graças a 
Deus, nunca fui maltratada por ninguém, mas conheço várias 
que já foram. Mas, é o que eu digo sempre: é preciso ter jogo 
de cintura, saber com quem vai sair”, afirmou. 

1mil
por dia
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O comércio de prostituição no Zero Quilômetro começou 
com um posto de venda de combustível, na década de 60. 
O estabelecimento servia como ponto de apoio de caminho-
neiros em viagem. Hoje, 50 anos depois, os caminhoneiros 
foram substituídos, em sua maioria, por homens casados e até 
aqueles que se apresentam socialmente como heterossexuais 
e que, só lá, assumem a homossexualidade reprimida.

 Por conta da prostituição, vários motéis e bares foram 
instalados na região. Segundo as prostitutas, não há disputa 
de pontos, como a maioria pensa. Elas garantiram não existir 
“cafetões”, aquelas pessoas que gerenciam a prostituição, 
muito embora a Polícia Militar desconfie dessa afirmação.

 
Vício
A travesti Thaila Borges, de 34 anos, que faz programa no 

Zero Quilômetro a noite, há seis anos, recebeu a reportagem 
na sua casa, no bairro Panorama, em Várzea Grande. “Gosto 
do que faço. E mesmo se conseguir arrumar um novo empre-
go, não pretendo parar”, revelou.

Thaila disse que descobriu seu homossexualismo aos 13 
anos de idade. “Não foi nada fácil e ainda não é, minha família 
não me aceita, tenho poucos amigos, faço programas para me 
sustentar, pagar aluguel, comida, roupas”, contou. Ela descre-
ve seus clientes como pertencentes à classe média alta e ca-
sados. Um programa simples, de 20 minutos, varia entre R$ 40 
a R$ 50. Já um programa para casais pode chegar a R$ 200.

Existe, ainda, o programa que ela classifica como comple-
to, cujo valor pode custar ao cliente até R$ 150. De acordo 
com Thaila, sua renda pessoal pode chegar a R$ 10 mil men-
sais. “Atendo, em média, 15 clientes por noite e o pagamento 
do programa é adiantado. O motel fica por conta do cliente 
e, na maioria das vezes, recebo gorjeta.

O maior desafio para quem trabalha nesse ramo, segundo 
a travesti, é o risco à própria vida. “Não sei quem é a pessoa 
com quem saio. Eu avalio pela fisionomia do cliente. Se achar 
que é de confiança, eu entro no carro”, explicou.

Apesar de se cuidar e se prevenir, Thaila já sofreu ame-
aças e agressões. “Recentemente fui abordada por três ho-
mens. Eles me colocaram em um carro, me abusaram e depois 
fugiram”, contou, com os olhos marejados. Por medo, a tra-
vesti disse que não conseguiu denunciar o grupo.

mídia news 
Trecho extraído 
de reportagem de 
Marcus Mesquita para 
Mídia News Cuiabá, 
em março de 2016
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IngredienteS

- 5 bananas-da-terra maduras

- 2 xícaras de farinha de mandioca

- 1 Cebola 

- ½ xícara de óleo

- 4 colheres (chá) de manteiga

- Sal a gosto

Como faz

Descasque e corte as bananas 
em rodelas de 1 cm de espessura. 
Frite-as no óleo até corar bem, 
tire do fogo, escorra e reserve. 
Em seguida frite a cebola na man-
teiga, acrescente a farinha e o sal, 
mexa até corar a farinha. Coloque 
as bananas fritas, mexa bem 
e retire do fogo.

Tempo de preparo: 30 minutos

farofa 
de banana
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baguncinha 
Lanche típico tipo X-Tudo 
cuiabano
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Haitianos,
OS NOVOS
CUIABANOS

Em Cuiabá, estima-se que a população 
haitiana seja de cerca de 2 mil pessoas, 
sendo que a maioria chegou na cidade 
no período da Copa do Mundo de Fu-
tebol em 2014. Bairros como Planalto, 
Jardim Eldorado, Carumbé, Bela, Vista, 
Pedregal e Sol Nascente são os que 
possuem maior número de moradores 
haitianos. Lá eles têm igrejas com 
missas direcionadas, Lan-houses para 
facilitar a comunicação com familiares 
e o conhecido bar dos haitianos,
o Même Amour.

O Coletivo Haiti é Aqui www.face-
book.com/groups/184724571871921  
foi criado em 2015 por Gloria Albues, 
com a proposta de estabelecer um link 
entre os artistas haitianos e os cuiaba-
nos. “A adesão dos artistas cuiabanos 
e de várias instituições à essa propos-
ta, foi absolutamente animadora. Desde 
então, a presença de artistas haitia-
nos em diversos eventos culturais em 
Cuiabá comprovam que a semente caiu 
em campo fértil para o bom exercício 
democrático da cidadania, da solida-
riedade, do conhecimento recíproco, 
bases importantes para a criação de 
relações afetivas permanentes”, conta.

olhar direto 
Trecho extraído de 
reportagem de Naiara 
Leonor para o Olhar 
Direto Cuiabá, em 
dezembro de 2016
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Cuiabá é a capital mais ao sul (do Mato Gros-

so) na Amazônia Legal; um obelisco na cida-

de (p. 6) posiciona Cuiabá no centro exato da 

América do Sul, e é onde o Coxipó se derrama 

no rio Cuiabá, compreendendo um sistema de 

hidrovias que conectam a cidade à mais am-

pla Amazônia Internacional que abrange todo o 

continente. Devido a sua centralidade, não é por 

acaso que Cuiabá acolhe uma grande comuni-

dade de haitianos, chegados ao Brasil pelo lado 

oeste do Acre após o terremoto que ocorreu 

em seu país em 2010 - confi ra ‘Episódio Haiti’ 

www.episodiohaiti.lanchonete.org,  um projeto da 

Lanchonete.org e do Novos Diásporas, centrado na comunidade hai-

tiana em São Paulo e afora. No entanto, foi o projeto Cidade Queer 

www.cidadequeer.lanchonete.org que nos trouxe à Cuiabá.

Lanchonete.org é uma plataforma cultural dirigida por artistas, 

centrada em como pessoas vivem e trabalham, navegam e comparti-

lham a cidade contemporânea, tendo São Paulo como seu panorama. 

Ela recebe o nome dos onipresentes balcões das lanchonetes — pon-

tos de comércio que são conviviais, laboriosos, com iluminação fl uo-

rescente e de paredes abertas — que ocupam quase todas as esquinas 

da cidade. Tendo queer e comida como os nossos compassos, não 

demorou muito para que nos deparássemos com o famigerado Bagun-

cinha de Cuiabá, o hambúrguer da noite. 

Lanchonete.org é sobre os problemas que 

cidades grandes enfrentam, as diferentes 

formas em que se manifestam poderes ur-

banos e o Direito à Cidade, não como uma 

maneira de defi nir esses constructos, mas 

sim de questioná-los. Também se trata de 

se divertir e de compreender as diferentes

partes do Brasil — queer e de outros modos —

e entender como todas elas (cidades e

etc.) se encaixam. Aproveitem Cuiabá! 

Todd Lanier Lester
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