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        Com fulcro no Art. 183, inciso IX, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora,
ouvido o Soberano Plenário, que registre nos anais"MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO", na forma:

"A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Emanuel Pinheiro, vem manifestar o reconhecimento público aos Ilustríssimos
Jornalistas Anselmo Carvalho Pinto e Rodrigo Vargas, pelo lançamento da segunda edição da Cerveja
“Benedita”, que tem como proposta ser uma cerveja tipicamente regional, utilizando em sua composição
produtos tipicamente cuiabanos como o pixé e o furrundu”.  
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JUSTIFICATIVA

Os amantes de cerveja artesanal de Cuiabá, a partir de fevereiro próximo, terão a oportunidade de começar
a provar a cerveja “Benedita”. 

Com sabor  exótico, a marca, idealizada pelos jornalistas Anselmo Duarte e Rodrigo Vargas, após dois anos
de criação, começa finalmente a atingir escala de comercialização para que todos cuiabanos possam
experimentar o que, até agora, somente amigos próximos e familiares dos criadores já puderam constatar:
furrundu e malte combinam, sim.

O furrundu, doce popular cuiabano composto com rapadura e mamão, é a matéria-prima que dá o sabor
diferenciado da Benedita para a fórmula oficial, que será colocada nas prateleiras de mercados.

De classificação Stout, a cerveja é mais encorpada, cremosa, com bastante espuma, ou como dizem
Anselmo e Rodrigo, "de personalidade".  A marca Benedita, aliás, é totalmente pensada em traduzir uma
faceta da personalidade cultural cuiabana, passando pela gastronomia, história e valorização de produtores
da terra. 

O furrundu que "dá a vida" a cerveja, por exemplo, é produzido por uma doceira conhecida da região, a Dona
Eugênia, que fabrica seus doces caseiros em sua própria casa, no tradicional Ribeirão do Lipa, na região do
Santa Rosa. 

“Nossa maior intenção era fazer uma cerveja que valorizasse a culinária, a história e a cultura de Cuiabá.
Além disso, tem o fato de que a Benedita faz girar aqui uma espécie de rede, porque o furrundu que usamos
para a fabricação é todo feito aqui. A viola de cocho de embalagens especiais é feita por um artesão da
cidade também. Tem essa questão da valorização cultural”, afirmou Anselmo. 

Como não há fábrica própria ainda, a Benedita está sendo feita em Ribeirão Preto (SP), pela Invicta, e
distribuída pela empresa Células Distribuidora. Assim que for colocada nas prateleiras em Cuiabá, remessas
para distribuição também serão enviadas para outros municípios mato-grossenses e, até mesmo, para outros
estados.

Inicialmente, a Benedita foi fabricada como um hobby de Anselmo Pinto e Rodrigo Vargas, dois anos atrás. A
“minifábrica” foi montada na casa de Rodrigo, de onde saíram os primeiros litros da já famosa cerveja. No
início, eram dois tipos: a Benedita Ale, que continha pixé na sua composição, e a de furrundu, que foi a
escolhida para representar a primeira leva de fabricação comercial. 

Honra-me sobremaneira tem em meu Estado e na minha querida Cuiabá, pessoas com potencial
empreendedoras que mesmo procurando o novo, não deixam de preservar suas raízes. Produzir cerveja
com o gosto regional é uma demonstração de carinho com essa terra. Parabéns aos empreendedores.
Recebam essa Moção de Congratulação como forma de reconhecimento.

Por estas razões é que peço aos Nobres Pares o apoio a esta Moção de Congratulação e que seja enviada
aos Ilustríssimos Jornalistas Anselmo Carvalho Pinto e Rodrigo Vargas, pelo lançamento da segunda edição
da Cerveja “Benedita”, que tem como proposta ser uma cerveja tipicamente regional, utilizando em sua
composição produtos tipicamente cuiabanos como o pixé e o furrundu”.   No seguinte endereço: Diário de
Cuiabá, Av. Beira Rio, 4435, Porto, Cuiabá – MT, CEP: 78025-190.
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