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      A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

 

       Art. 1º Conceder Título de Cidadã Mato-grossense a Senhora Maria Elisete Bogo de Matos.

       Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

      Senhora Maria Elisete Bogo de Matos, nasceu em Rio do Campo – Santa Catarina. Filha de
descendentes italianos, o casal Emílio Bogo e Tranquila Bogo. Dona Zetti, como é conhecida, teve sua
infância dividida entre as brincadeiras da idade e a responsabilidade de ajudar na casa e no moinho que
garantiam o sustento da enorme família, formada por 14 irmãos. Aos 12 anos o primeiro desafio de Zetti foi
mudar-se para Graciosa, cidade no interior do Paraná, para ajudar a irmã com serviços de casa e na costura.
Ainda em idade escolar, Zetti passou a estudar à noite, assim, comprometendo-se com responsabilidade nos
três turnos do dia. Quando voltou a Rio do Campo, trabalhou junto ao pai no Moinho e continuou estudando.
Aos 18 anos era professora de Educação Artística e trabalhos manuais. Há de dizer que nessa época já
despontava através dos trabalhos manuais e costura sua habilidade artística, que no futuro iriam ser
aperfeiçoados na confeitaria de bolos e tortas.

      Casada com o Senhor Hercilio de Matos, em 26 de Janeiro de 1985, Hercilio e Zetti, e nesta data
inicia-se uma parceria de amor, desafios e sucesso. Inclusive do Hercilio sai uma história bastante inusitada
para viabilizar o casamento: vendeu um toca fita e uma bicicleta para garantir a festa.
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      Em 1986, o casal teve sua primeira filha, Monara, psicóloga e atualmente gestora administrativa do
Grupo Sucão e empresaria da boutique Pet, Peludos&Charmosos. A segunda filha veio 3 anos mais tarde,
Brine também psicóloga, mas que hoje exerce sua profissão do coração, dedicando-se ao Atelier de
Patchwork Cores de Brine, herdado de alguma forma, a qualidade da costura da mãe.

      No ano de 1989, a trajetória da família mudou completamente: da vida tranquila do interior catarinense à
uma região pouco desenvolvida e com grandes projeções. Sinop - Mato Grosso foi escolhida para a nova
empreitada, pois Zetti já tinha duas irmãs que estavam morando na cidade.

     O começo difícil fez parte dos novos desafios. Hercilio continuou com a profissão de barbeiro, e para
complementar a renda nos finais de semana começou a fabricar cabos de vassoura na cidade de Feliz Natal.

      Devido ao desenvolvimento da fábrica de cabos de vassoura, dois anos depois, mudam-se para Feliz
Natal, onde uma nova fase de vida começou a desenhar o futuro dos negócios. Para ajudar no orçamento,
Zetti começou a fazer salgados para vender na rua. O sucesso veio mais rápido que o esperado, Zetti deixou
as vendas externas, para dedicar-se somente a produção das suas encomendas. E das encomendas, uma
lanchonete veio a seguir.

      Em 1993, chega a caçula Tuany, hoje contadora e gerente de loja do Grupo Sucão. Com intuito de ficar
mais próximo à família e desejo de ter projeções nos negócios, dois anos mais tarde voltam a residir em
Sinop onde adquiriram uma lanchonete pequenina na Rua das Primaveras, chamada Sucão. Investiram em
qualidades dos produtos e também no que fazem muito bem até hoje: amizades. O crescimento constante
nas encomendas de salgados, bolos e tortas teve que ser suprida por contratação de funcionários e em
determinadas épocas, a organização na própria residência para dar apoio a lanchonete. Dona Zetti, na
coordenação de produção e receitas e Hercilio na área comercial, formação organizacional que permanece
até hoje.

      Mesmo sendo uma lanchonete simples, a marca Sucão estava cada vez mais forte e o casal
empreendedor, sonhava em montar um café com um conceito diferenciado e que valorizasse a qualidade
que eles sempre ofereceram. Nesse período, tinham também a cantina de dois Colégios na cidade. O
crescimento dos empreendimentos com a responsabilidade da educação das meninas tornava a vida da
família uma verdadeira correria, Zetti recorda vários momentos que teve que abdicar de estar com as filhas
para compromissos profissionais, inclusive em datas importantes como o Natal. Também nos fala, sobre
fatos especiais, como confeitar um bolo de 250kg para o dia das crianças.

      O Desejo de montar o café era tão grande, que em 2007, resolveram vender a casa que haviam
construído para comprar um terreno na Avenida das Figueiras para iniciar o tão sonhado projeto. Ali
começava mais uma realização de vida, onde hoje, pode-se ver o quanto lutar por um projeto de forma
empreendedora e honesta vale a pena.

      Em 2009, a obra foi iniciada, tendo a inauguração de um prédio estiloso realizada no dia 10 de maio de
2011, o novo café, trouxe inúmeras perspectiva de negócios. Logo o café virou referência em alimentação e
o antigo nome não combinava com o patrão de qualidade oferecido. Então reposicionaram a marca e
migraram de Sucão para Confeitaria Dona Zetti, proporcionando um local de encontro de amigos, famílias e
reuniões de negócios. Com arquitetura diferenciada e comodidade aos clientes, o cardápio oferece várias
possibilidades de cafés, tortas e bolos.

      Em todas as datas comemorativas a casa capricha nas novidades, oferecendo sensações em biscoitos
personalizados, tortas especiais e diversas opções de presentes comestíveis.

      Atualmente 30 colaboradores fazem parte do Grupo, contanto com a Matriz Dona Zetti na avenida das
Figueiras, a cantina da Unemat, um charmoso Café dentro do Fórum de Sinop e futuramente a instalação de
mais uma loja no Shopping que está se instalando na cidade.

      O casal afirma que sentem-se realizados por terem o sucesso como resposta a toda dedicação e
empenho para superar os desafios, mas que desejam criar novos ambientes desafiadores, pois ficar de
braços cruzados não é o perfil da família Matos. Afirmam que o principal desafio já atingiram: “apesar de toda
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dificuldade, temos uma família feliz, filhas maravilhosas no qual nos orgulhamos, e os negócios
prosperando”. A dica que deixamos é acreditar sempre nos sonhos, com garra, fé e muito trabalho.

      Posto isto, contamos com o apoio dos nobres deputados para aprovação do presente projeto de
resolução, tendo em vista a contribuição da homenageada em prol do desenvolvimento de nosso estado,
razão pela qual entendemos ser a Senhora Maria Elisete Bogo de Matos, merecedora do título de cidadã
mato-grossense.

 

 

 

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Março de 2018

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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