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Institui o Dia Estadual do Guaraná

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

        Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual do Guaraná, a ser comemorado, anualmente, no dia 05 de abril.

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

JUSTIFICATIVA

Dia do Guaraná 

Bebida típica de Cuiabá, uma das referências culturais do estado de Mato Grosso. O cuiabano tradicional
toma o guaraná ralado na grosa logo cedo, antes de qualquer coisa.

O cuiabano tradicional, chamado "de Tchapa e cruz" toma diariamente, em jejum, um copinho de guaraná
ralado. Costume passado de geração para geração, inclusive para os "pau rodados".

Não se sabe ao certo quando chegou à Cuiabá, nem como começou a tradição em Cuiabá no consumo
dessa bebida típica da região amazônica, mas provavelmente é uma herança deixada pelos índios da região
norte do estado.

Com passar do tempo, os antigos foram partindo e muitos jovens não deram continuidade à tradição de
tomar o guaraná, substituindo por modismos e influências de imigrantes.

Apesar de ser nativo do Amazonas é muito mais apreciado e conhecido por aqui e já há alguns anos é
cultivado no norte do estado, onde teve boa adaptação para plantio.

É mais do que merecida uma homenagem, quase uma obrigação decretar o dia 05 de abril como "O Dia do
Guaraná", data próxima ao aniversário de Cuiabá, reverenciando a bebida símbolo de Cuiabá com uma data
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especial, onde o povo cuiabano possa comemorar, relembrar e fomentar a tradição. Lembrando que a bebida
é símbolo de Mato Grosso conforme Lei nº 7.262, de 16 de fevereiro de 2000.

Segundo a lenda, a fruta do guaraná tem formato dos olhos de um pequeno índio que foi morto pela inveja, e
Deus fez nascer de seus olhos o fruto do guaraná .

Primitivamente existente na bacia amazônica, em torno das localidades de Maués e Parintins, no estado do
Amazonas, as primeiras notícias sobre o guaraná vieram de viajantes que, em séculos passados,
percorrendo o interior do Brasil, tomaram conhecimento de uma pasta, endurecida em bastões pelo calor e
pela fumaça, que os habitantes da região dissolviam em água para fazer uma bebida.

Era um alimento estimulante imprescindível para os nativos daquela região. Estes recorriam ao guaraná
sempre que necessitavam de maiores energias para executar trabalhos físicos exaustivos. A ação
estimulante do guaraná é devida ao seu conteúdo de cafeína.

O preparo do guaraná é feito moendo as sementes. A pasta é moldada em forma de bastões. Uma vez
endurecida, para ser dissolvida em água carece de um processo de rasparem que é feito com o emprego da
língua do pirarucu, peixe amazônico, ou de limas (grossas).

Para restaurar e preservar a tradição e para lembrarmos sempre de nossas raízes, deve-se instituir o "Dia do
Guaraná", a ser comemorada em 05 de abril de cada ano, nas proximidade da comemoração do aniversário
de Cuiabá.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Maio de 2018

 

Max Russi
Deputado Estadual
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