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Concede o Título de Cidadã Mato-Grossense ao
Senhor Jorge Thompson.

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

Art. 1º Fica concedido à Senhora JORGE THOMPSON o Título de cidadão mato-grossense.

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

JUSTIFICATIVA

Natural de Manaus, Jorge Thompson há 50 anos veio a Mato Grosso para comercializar guaraná,
principalmente em bastão. O intuito do jovem, de apenas 21 anos a época, era consolidar o negócio do seu
pai Tibiriçá Thompson que há sete anos trazia regularmente toneladas de bastões de guaraná de Maués (AM)
para Cuiabá.

O guaraná, introduzido em Mato Grosso provavelmente pelo Marechal Rondon, há muito já havia se
incorporado à identidade do cuiabano. Rondon, citado em uma reportagem por Aecim Tocantins, dizia que “o
som de grosar do guaraná era o amanhecer do cuiabano”. Este amanhecer ocorria em todo o Pantanal e em
cidades tradicionais de Mato Grosso, como Acorizal, Rosário Oeste, Nobres e Jangada que ampliavam a
geografia do fornecimento dos bastões. O hábito de consumi-lo chegou a ser tanto que ele se confunde com
a própria cidade que muita gente pensa que ele é natural daqui e não um "pau-rodado".

A partir de uma pequena loja, exclusiva para a venda de guaraná em bastão na rua Thogo Pereira, nas
proximidades do Hospital Geral, Jorge Thompson Paes Bernardes tornou-se o comerciante mais popular da
cidade. Atendia no balcão a partir das seis horas da manhã e atendia desde o cuiabano comum e anônimo a
personalidades da terra como o jornalista e historiador “Rubens de Mendonça, José Vilanova Torres
(ex-prefeito), José Fragelli (ex-governador) que  formavam a sua clientela habitual. Quando apareciam por
aqui artistas para shows e queriam conhecer melhor Cuiabá, eram levados para comprar guaraná”, relata.
Ele se lembra de Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça. Pepeu Gomes e Baby Consuelo, dentre outros.
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O Deputado Max vem a público reconhecer os valorosos esforços do senhor Jorge em prol da cultura e do
progresso do estado e, por esse motivo, apresenta o presente Projeto de Resolução de Título de Cidadã
Mato-grossense que está certo de ser aprovada pelos seus nobres pares nessa Casa de Leis.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Maio de 2018

 

Max Russi
Deputado Estadual
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