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Uma Tribuna

A coluna de um jornal, de um livro 
ou, atualmente, da internet se 
apresenta como tribuna onde a 
palavra escrita reforça a oratória. 
O que é escrito permanece no 
tempo – juiz dos antagonismos – 
quando as verdades afloram.

Espero que este livro, onde relato 
passagens da minha vida pública, 
proporcione, também, ampla 
reflexão sobre questões de interesse 
nacional e, particularmente, do 
estado de Mato Grosso.

Garcia Neto
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Não valeria a pena reviver 
fatos, conhecer ações, 

analisar atitudes e suas 
consequências, se não 

tirássemos conclusões para 
orientação do futuro.





Sei que este livro não teve o seu término como Garcia 
desejava. A mim disse, muitas vezes, que gostaria de 

registrar a sua convicção de que Mato Grosso seria de 
grande importância para a economia brasileira. Acre-
ditava que o Estado sempre retribuiria o trabalho dos 
homens bem-intencionados e comprometidos com o 
seu futuro, por meio da sua localização geográ� ca pri-
vilegiada, fertilidade do solo, con� abilidade do clima, e 
pelas dádivas dos seus ecossistemas.

Mas... Não se escolhe o momento de nascer nem de 
deixar o viver terreno. E assim ele se foi... e tão de repen-
te... em 20 de novembro de 2009.

Com a sua partida, há quase quatro anos, � quei sem 
condições emocionais para reler o que ele escrevera. 
Apenas agora, em 2013, muni-me de coragem e colo-
quei uma couraça no meu coração para debruçar-me 
sobre os manuscritos do livro e assim cumprir o dese-
jo que sempre a mim Garcia externava: publicar o livro 
Mato  Grosso: Estado Solução, em que se ocupou nos 
últimos dois anos de sua vida. O livro aqui está como o 
deixou, inacabado, porque sua vida foi ceifada de repen-
te, “não mais que de repente”.

Sei que a � nalidade primordial foi relatar sua par-
ticipação e sua contribuição a Mato Grosso nos seus 
vários momentos: como  político, como cidadão, como  
pessoa humana...

Apresentação



Garcia deixou uma mensagem vigorosa no exemplo 
de suas atitudes, de suas ações, da sua determinação, da 
sua coragem para enfrentar as vicissitudes naturais com 
que a vida nos golpeia. 

Cultuava a honestidade. Não cultivou ódio, e nunca 
relatou aos seus filhos, netos e bisnetos fatos que pudes-
sem gerar malquerença, que só corroem o coração. Mos-
trou um grande respeito à sua própria palavra, cumprin-
do-a sempre, sem titubear.

Seu governo primou pela meta de levar o melhor 
ao povo desta terra. Fez o que lhe foi possível. Em paz 
consigo mesmo sempre dizia, com um sorriso nos lábios 
e expressão serena: “Sou um homem feliz”.

Maria Lygia de Borges Garcia
Cuiabá, 9 de setembro de 2013



Resolvi escrever este livro para deixar registrado, para 
os mato-grossenses natos e os mato-grossenses por 

adoção, um período político dos mais conturbados do 
Estado de Mato Grosso: a sua divisão.

Superando as dificuldades de um passado remoto, 
os brasileiros do Oeste resguardaram para a Pátria esta 
grande região, hoje habitada também por irmãos de ou-
tros Estados que aqui chegaram e aqui permanecem, 
contribuindo para o seu desenvolvimento, unidos pela 
argamassa da solidariedade e apreço do povo cuiabano. 
Este livro-documento pretende mostrar como lutei pela 
integridade territorial de Mato Grosso, mesmo sofrendo 
acirrada e injusta campanha. 

Escrevi este livro para ser lido também pelas 
novas gerações. Realço o valor do grande Estado do 
Oeste na preservação da Amazônia, motivo da cobiça 
internacional.

Dividido, o Estado continua a representar, pelas 
suas potencialidades, uma força econômica cada vez 
mais pujante no conjunto dos estados brasileiros.

Cuiabá, junho de 2009
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