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INVERNO PANTANEIRO
Os termômetros passam a marcar de sexta até meados da próxima semana, mínimas de até 11 graus a sombra, hora de tirar agasalhos pra sair às ruas

Frio volta à Cáceres que pode
registrar 11º C na sexta feira
Foto: Arquivo

Uma frente fria deve atingir Mato Grosso a partir de amanhã, (25) e
fazer as temperaturas caírem na Grande Cuiabá e região pantaneira de
Cáceres. Enquanto a capital do estado pode registrar a mínima de 14ºc, em
Cáceres os termômetros marcarão a mínima de 11ºc, despencando na sexta
feira, para 8ºc, com máximas de 21 e 24ºc respectivamente. Página 03

MULAS COROAS

Policia flagra vovós com
xibaba, coca e treisoitão
Foto: PJC-MT

Hora de desalojar o agasalho pra encarar a friaca das ruas

VOLTA ÀS AULAS

Ex-alunos da Unemat têm
possibilidade de reingresso

Velhinhas transviadas Jacy e Laurinda foram pro xilindró

Jacy Alves dos Santos, 52 e Laurinda Correia, (65) foram autuadas
pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de
arma de fogo, após trabalho de investigação que encontrou com elas, 1 kg
de cocaína, porções de pasta base, 4 porções grandes de maconha, balança
de precisão, aparelhos eletrônicos e um revólver calibre 38 com numeração
raspada. Página 04

Foto: Reprodução

A Unemat publicou edital de
processo seletivo de reintegração de exalunos aos quadros da Instituição. Os exalunos do ensino presencial, em qualquer
modalidade, ou a distância que perderam
o vínculo, a partir do semestre 2014/2,
podem concorrer. O reingresso é possível
no mesmo curso que o aluno fazia, tanto
no mesmo câmpus quanto em outro que
oferte o curso em oferta contínua.

QUEIJO SUISSO

Buracos da BR 385 travam
escoamento da safra oeste
Foto: Sugestiva

Inscrições são de 2014 adiante e com
mínimo de 50% de carga horária

Página 03

EXPOSIÇÕES & PALESTRAS

Feira da educação acontece de
29 a 31 de julho em Cáceres
Foto: Divulgação

Numa parceria Secretaria de
Educação/Adilmiria Reis, apoio de midia:Jornal
Oeste-Correio cacerense e prefeitura municipal,
Cáceres promove de 29 a 31 de julho, portanto na
próxima semana, a 1ª Feira de Educação, das 15h00 às
22h00 no Centro de Eventos da Sicmatur. Serão três
dias de exposições e palestras. No ciclo de palestrass os
renomados Prof. Elvys Ferreira do IFMT e Rosa
Amaral Vitorino, do CEAF.

A pista da rodovia mais parece um queijo suisso causando danos aos caminhões

Buracos, falta de sinalização e de acostamento são alguns dos
obstáculos enfrentados por motoristas que trafegam pela MT-385, que dá
acesso à região oeste de Mato Grosso. Os prejuízos são diversos, um deles,
a dificuldade para escoar a produção agrícola da região. Os caminhoneiros
reclamam que o perigo de acidente é constante, além do custo alto para
manutenção dos caminhões. Página 04

Palestrante Rosa Amaral Vitorino, abordará
o atual modelo de Educação Infantil

Página 03

Saúde: O dever do Estado de fornecer medicamentos
Depois de verificar o dever do Estado com a saúde pública, veja
também, o seus direitos de consumidor nestas férias, decolando com o
Procon na guarda. Página 05
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No Fundo sem Garantia II
Sempre que a crise ameaça explodir
as malversas conversas do governo, o setor
econômico apela para a liberação de verbas
do povo para o povo, como se estivesse
prestando um grande favor ao liberar à César
o que é de César, no caso, os recursos do
FGTS do sofrido trabalhador, que têm nele,
uma espécie de socorro, quando ficar
desempregado, fato nem tão raro assim,
num país com mais de 13 milhões de
desocupados, sem CTPS e que dobra, se
contar os subempregados na informalidade.
Foi assim no ano passado no governo
Temeroso, quando foi liberado o bereré prá
moçada, uma forma de aliviar a barra do
então presidente com um pé no cadafalso e
livre no congresso via liberação de emendas
milionárias.
A festança durou pouco, acabou a
grana, metade das dividas não foram pagas
pós saques, voltaram a crescer sob o
fermento da inflação que nunca foi de 4% ao
ano, pra disfarçar chegaram a prender o
Temerário duas vezes, naquele tipo de
prisão repouso de weekend e tudo voltou a
ficar como antes no quintal de Abrantes...até
que turbulências voltaram à nave e, nada
como distribuir coletes salva-vidas aos
refugiados da crise, trocando em miúdos, o
povo. Saída? Claro, nova liberação de
saques de contas ativas do FGTS e de
quebra, do PIS-Pasep, heureca, que a fila
anda e grana parada não gera 35% de
imposto. Calma, que a gente não está
confundindo a cuca de ninguém, cediço que
dinheiro na mão é vendaval, já dizia aquela
musica do Paulinho da Viola, e neste
vendaval de gasto do liberado, o consumo
retém 35% em impostos.
Exemplo, o Zé sacou R$ 2 mil de
FGTS, gastou no mercado, farmácia,
boteco, oficina e os cambaus, R$ 700,00
voltou ao governo em forma de impostos,
certo? Contrário ao raciocínio, o Zé argui
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ALMT/FIPE
O 38°Festival Internacional de Pesca de
Cáceres foi viabilizado com R$ 1,5 milhão
vindo do duodécimo da Assembleia
Legislativa. A informação foi confirmada
pela assessoria de imprensa da secretaria de
Estado de Cultura, Esporte e Lazer. O extrato
do termo de fomento foi publicado na edição
do Diário Oficial na segunda-feira (22). De
acordo com a pasta, o recurso da AL já foi
depositado Fundo de Desenvolvimento
Desportivo do Estado e o evento não contou
com um centavo do Poder Executivo
Estadual, que enfrenta situação de crise.
QUE PENA!
Ex-deputado Victório Galli tem 15 dias para
pagar R$ 103.901,89, a título de indenização
por danos morais, em ação movida pela
Defensoria Pública de Chapada. O exdeputado foi condenado em maio por crimes
de homofobia em 2017. Caso não pague,
Galli terá os bens penhorados. Ele recorreu na
tentativa de não pagar a indenização,
alegando falta de dinheiro. Segundo as más
línguas, é um raro caso de político
profissional que vive na pobreza.
SALVOU O VEADO
O JUVAM de Cáceres fez um resgate de um
veado, após um ligação de um caseiro que
reside perto do SADAO. O animal ficou preso
em uma armadilha e se debateu muito, assim
quase teve o pescoço decepado. A equipe de
militares do JUVAM
se descolaram
rapidamente ao local e conseguiram fazer o
resgate do animal ficou muito ferido.
Socorrido a uma clinica veterinária, o veado
foi atendido pela médica veterinária Graziele
Moura, que salvou o animal.
EMBARGOS NO TRE
O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral vai
julgar amanhã, (25) os embargos de
declaração propostos pela defesa da senadora
Selma Arruda contra a decisão que cassou seu
mandato. A matéria foi incluída na pauta por
determinação do relator do processo,
desembargador Sebastião Barbosa Farias, na
segunda-feira (22). Selma foi cassada em
abril deste ano em Ação de Investigação
Judicial Eleitoral, por abuso do poder
econômico e caixa 2 na campanha eleitoral de
2018. Essa novela ainda vai longe, podem
acreditar.
FREIO NO BERERÉ
A Intenção de Consumo das Famílias (ICF),
em Cuiabá, apresentou retração de 4,2% em
julho sobre o mês imediatamente anterior e
contabilizou 76,2 pontos. A queda observada
no mês, veio depois de duas altas
consecutivas da pesquisa, que desde o início
do ano apresenta oscilação. A variação
negativa também foi observada nas famílias
que recebem até 10 salários mínimos (-4%) e
nas que recebem acima de 10 salários
mínimos (-5,5%).A pesquisa divulgada pela
Fecomércio-MT, nessa segunda-feira (22),
vem registrando um desempenho negativo
para o ano de 2019, saindo de 83,3 pontos em
janeiro para os atuais 76,2 pontos, uma queda
de 8,6%. O negócio é que ninguem está
gastando além do estritamente necessário.
INCENTIVO$$
O deputado estadual Max Russi, afirmou que
o cenário do Estado será ainda pior se o
Legislativo não aprovar o projeto de lei
complementar que visa reinstituir os
incentivos fiscais e aumentar impostos de
setores econômicos de Mato Grosso.
Segundo ele, a medida deve ser votada até o
final desta semana, ou o Estado ficará com
todos os incentivos fiscais automaticamente
cancelados, por conta da Lei Complementar
Federal 160/2017. Na questão de incentivos,
Russi está com toda razão, pois fomenta a
produção, gerando mais emprego e renda.

que até então, o tal FGTS só era liberado
com a demissão do trabalhador sem justa
causa; que com a reforma trabalhista, só
seria liberado 80% do saldo do FGTS; que o
saque só ocorreria para compra da casa
própria e doenças graves, como câncer e
aids, são algumas das hipóteses, e que agora
vai liberar geral. Realmente o Zé até tem
razão, não fosse esta reserva desembolsada
pelo patrão no fundo do trabalhador, como
espécie de socorro na amarga hora do
desemprego, de uma doença grave, que o
SUS não salva ninguém, etc.
Acontece, amigão, que na raspa do
taxo, nestas horas, o trabalhador sem lenço e
sem documento, vai agonizar até morrer,
sem fundo e sem garantia, mais uma vez,
certo? O povo precisa aprender que nenhum
governo ou político faz favor prá ninguém,
exceto sua trupe, que milagre é só com Deus

epra quem tem fé e que sem trabalho e
planejamento de gastos, mesmo com a
roubalheira de impostos, não se chega a
lugar algum.
E não adianta perguntar no Posto
Ipiranga, porque se vertem nas mídias pagas
com milhões de dinheiro público, a injeção
de R$ 63 bilhões na economia com a nova
liberação das contas ativas do FGTS e PISPasep, mais de R$ 22 bi estarão de volta ao
cofre forte de Brasília, dito erário, retidos na
fonte do povo, através dos impostos. E
podem ter certeza, boa parte dessa grana não
estorna ao povo em forma de benefícios
assegurados pela constituição, como saúde e
educação, só pra citar dois direitos básicos,
vai é pros banquetes dos poderosos e
nababos da corte; pros carrões de suas
comitivas, auxílios e penduricalhos, onde
seu fundo é a garantia deles, Bom Dia!

Novos tempos, novas Práticas
Na Capital fala-se muito em Menos
Brasília, Mais Brasil. Se faz necessário então
que assuntos relevantes ao país passem a
deixar de ser pensados simplesmente como
politicamente corretos e comecem a ser
pensados como economicamente corretos, e
porque não, sanitariamente responsáveis. É
necessário refletir agora o que é
economicamente melhor para o Brasil e não o
politicamente melhor.
Naturalmente, a política tem que
existir e continuar, e se faz necessária numa
democracia, mas hoje é indicada menos mão
política e mais mão econômica. É preciso
pensar naquilo que é melhor financeiramente
para o País, especialmente neste momento em
que passa por uma de suas piores crises de
desemprego da história.
Um dos temas que ilustra esse
problema é a grande discussão da Cannabis no
Congresso Nacional. A questão deve gerar
ainda mais conflitos, uma vez que alguns
políticos estão quase se digladiando por
razões ideológicas e políticas neste momento.
Contudo, não se pode esquecer que o mundo
está com o Cannabidiol - CBD em pauta por
razões muito maiores- soluções jamais
conseguidas em algumas doenças que
atingem crianças como a epilepsia e idosos,
comoção de Parkinson. Essa pauta, portanto,

precisa ser bem discutida e analisada por
todos, porque é um momento importante.
A cannabis de algum modo foi
liberada em vários países da Europa e
inclusive nos Estados Unidos, sob diversas
formas como o uso medicinal e recreativo.
Não se pode ter, deste modo, uma visão
simplista de um problema complexo, que tem
várias vertentes. A descriminalização da
Cannabis há anos tem sido discutida nas
várias esferas do governo.
Muitos especialistas em questões
legais e legislativas, como nós, acreditam que
apesar de forças conservadoras contra,
inclusive de autarquias federais, o Congresso
Nacional deve decidir pela liberação para uso
medicinal. Avançamos a partir da última
terça-feira, 11 de junho, quando a Anvisa
aprovou duas propostas de Resoluções da
Diretoria Colegiada (RDC) que podem
autorizar o cultivo medicinal para indústria e
para estudos científicos.
Agora, a regulamentação para uso
medicinal e científico, e do registro de
medicamentos produzidos com princípios
ativos da planta passará por duas consultas
públicas. Uma RDC trata dos requisitos
técnicos e administrativos para o cultivo da
planta por empresas farmacêuticas e a outra
trata dos procedimentos para o registro e
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monitoramento de medicamentos produzidos
à base de componentes/metabólitos da planta,
seus derivados e análogos sintéticos.
As regras devem tratar do
monitoramento e a rastreabilidade dos
medicamentos do plantio até o paciente
passando por todo o processo produtivo. A
regulação será rigorosa quanto à cadeia de
produção, distribuição e consumo. De acordo
com a agência reguladora, as normas serão
aplicáveis apenas a remédios cuja indicação
terapêutica seja restrita a pacientes com
doenças debilitantes graves e/ou que
ameacem a vida e não tenham alternativa
terapêutica.
As consultas serão abertas a
contribuições de empresas, universidades,
órgãos de governo e de defesa do consumidor,
além de profissionais de saúde e da população
em geral. Enfim o Brasil participará desta
evolução no acesso à saúde. Novos insumos,
novos produtos, novos tratamentos com toda
capacidade técnico-científica e
empreendedora do povo brasileiro.
***___Neide Montesano, é CEO do Grupo
Montesano e expert em sustentabilidade
regulatória e boas práticas de
desenvolvimento de negócios
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NOVA FRIAGEM

Na sexta feira, 26, a mínima prevista para Cáceres pode chegar aos 11 graus na madrugada e primeiras horas do dia, com máximas de 29 e 34 no final de semana

Temperatura deve despencar
amanhã em Cáceres e região
Da Redação

Foto: Arquivo

U

ma frente fria deve
atingir Mato Grosso a
partir de amanhã, (25) e
fazer as temperaturas caírem na
Grande Cuiabá e região
pantaneira de Cáceres. Enquanto
a capital do estado pode registrar
a mínima de 14ºc, em Cáceres os
termômetros marcarão a mínima
de 11ºc, despencando na sexta
feira, para 8ºc, com máximas de
21 e 24ºc respectivamente.
As informações são do
Centro de Previsão de Tempo e
Estudos Climáticos (CPTEC) do
Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe) e a friaca deve
continuar pelo menos até o final
do mês, durante as madrugadas e
primeiras horas da manhã, com
11º no sábado e domingo, e
máximas de 29 e 34ºc.
Desde já portanto é bom
quem trabalha no período
noturno, providenciar os
agasalhos, pois a temperatura
somente voltará a normalidade do
inverno pantaneiro, na próxima
segunda feira, 29, com mínima de
16º e máxima de 34ºc, mesmos

bronquite, rinite e sinusite. Por
isso, os médicos explicam que é
importante arejar sempre a casa,
pois o sol e o ar evitam que vírus e
bactérias se proliferem.

CICLO DE PALESTRAS

Cáceres sediará a 1ª Feira de
educação na próxima semana
Assessoria c/ Redação

A

Friaca deve continuar até o final do mês, durante as madrugadas

dados para os dois últimos dias de
julho.
Em Chapada dos
Guimarães, o frio deve ainda
mais intenso e a previsão é que a
cidade registre mínima de 3ºC e
4ºC na sexta-feira e sábado,
respectivamente. Os especialistas
alertam para o tempo seco que

deve predominar a maior parte do
estado, já que não há previsão de
chuva para os próximos dias.
Importante lembrar que
com estas friagens abruptas, são
comuns algumas doenças, que se
agravam no clima seco e frio,
como gripes, resfriados, dor de
ouvido, asma, pneumonia,

INSCRIÇÕES PRESENCIAIS

Unemat possibilita reingresso
de ex-alunos com a Instituição
Assessoria

A

Universidade do Estado
de Mato Grosso
(Unemat) publicou edital
de processo seletivo de
reintegração de ex-alunos aos
quadros da Instituição.
Os ex-alunos do ensino
presencial, em qualquer
modalidade, ou a distância que
perderam o vínculo, a partir do
semestre 2014/2, podem
concorrer. O reingresso é possível
no mesmo curso que o aluno
fazia, tanto no mesmo campus
quanto em outro que oferte o
curso, desde que seja em oferta
contínua.
As inscrições são
presenciais e iniciam em 29 de

Para quem tem problemas
respiratórios, é essencial manter
as roupas de cama limpas, retirar
o pó da mobília e limpar o chão
com pano úmido.

julho e encerram dia 2 de agosto.
Os interessados devem procurar a
Supervisão de Apoio Acadêmico
do câmpus onde desejam
reingressar. Para inscrição é
preciso comprovar vínculo com a
Unemat há menos de cinco anos
(períodos 2014/2 a 2019/1) e ter
cursado 50% ou mais da carga
horária prevista para
integralização do curso.
O Colegiado de Curso
será responsável pela análise
favorável de reintegração. Os
candidatos que tenham como
pendência apenas o Trabalho de
Conclusão de Curso e ou o
estágio para integralizar a carga
horária do Curso serão
Foto: Reprodução

reintegrados imediatamente, na
matriz curricular vigente de
quando ocorreu seu
desligamento. Já os candidatos
que também necessitem cursar
disciplinas serão reintegrados
somente se houver vaga
disponível.
Neste caso o candidato
será enquadrado na matriz
curricular vigente do curso. Em
Cáceres, o campus oferece cursos
de bacharelado e licenciatura,
Agronomia, Ciência da
Computação, Ciências
Biológicas (B e L), Ciências
Contábeis, Direito, Educação
Física (L), Enfermagem,
Geografia (L), História (L),
Letras (L), Matemática (L),
Medicina, Pedagogia (L)

conceituada empresa de
evento Adilmira Reis,
com apoio do Jornal
Oeste, divulgação do diário
Correio cacerense e prefeitura de
Cáceres, por meio da Secretaria
de Educação, promoverá nos dias
29, 30 e 31, deste mês a 1ª Feira de
Educação, das 15h00 às 22h00 no
Centro de Eventos da Sicmatur.
Serão três dias de exposições e
palestras.
No dia 29, o professor
E l v y s F e r r e i r a d o I F M T,
administrador e professor de
administração e comércio
exterior, com mestrado em
Relações Internacionais,
especialização em negócios
internacionais pela UNIFIL (PR),
graduação em Administração em
Comércio Exterior pela PUC
(MG) e é Agrimensor pela EAFI.
Ainda em seu vasto
curriculo, experiência na área de
Administração, com ênfase em
educação e gestão da
permanência, atuando

principalmente nos seguintes
temas: educação, gestão
ambiental, comércio exterior e
retenção de alunos e docência, e
agrimensura pela EAFI. Ele
falará sobre a Educação Superior
do Futuro.
No mesmo dia, o reitor da
Unemat, Rodrigo Zanin falará
sobre o futuro da Unemat,
enquanto que no dia 30, a
palestrante convidada é a
professora Rosa Amaral Vitorino,
fundadora do Centro de
Educação Anália Franco (CEAF)
e sócia da Unopar e estará
abordando o atual modelo de
Educação Infantil.
No dia 31, encerrando o
evento, a palestrante convidada é
a secretária de Educação, Eliene
Liberato Dias. Ela falará sobre a
política de educação do
município e perspectivas futuras.
Os estandes estão sendo
comercializados por Debora
Pacheco. Mais informações 65
99928-9619.
Foto: Arquivo

Professora Rosa Amaral Vitorino, fundadora do CEAF, uma das palestrantes

O reingresso é possível no mesmo curso e câmpus, que o aluno cursava
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MAU CAMINHO

Em um trecho próximo à Serra Pareci, as condições estão bem complicadas, além dos buracos, que são grandes, não há sinalização, nem acostamento

Situação caótica de rodovia
prejudica escoamento rural
B

G1-MT c/ Redação

Foto: Parecis-Net

uracos, falta de sinalização e
de acostamento são alguns
dos obstáculos enfrentados
por motoristas que trafegam pela
MT-385, que dá acesso à região oeste
de Mato Grosso. Os prejuízos são
diversos, um deles, a dificuldade
para escoar a produção agrícola dos
municípios da região.
Luciano Quirino é
funcionário de uma algodoeira em
Sapezal. Essa semana, ele perdeu um
dos pneus do carro. Para desviar de

outro veículo que já estava parado na
estrada por problemas ocasionados
pelos mal estado da via, Luciano
caiu num buraco e pneu estourou.
“Agora terei que arcar com os
prejuízos e comprar outro pneu”,
comentou.A rodovia estadual é uma
das principais rotas de escoamento
de grãos.
Em um trecho próximo à
Serra Pareci, as condições estão bem
complicadas, além dos buracos, que
são grandes, não há sinalização, nem

acostamento. Os caminhoneiros
também reclamam. Eles relatam que
o perigo de acidente é constante,
além de terem um custo alto para
manutenção dos caminhões. “Se
colocarmos na balança, o lucro é
muito pouco, porque o valor o frete
está abaixo e o custo de manutenção
do caminhão é alto, no 'frigir' dos
ovos, às vezes, não compensa”,
declarou o caminhoneiro Osmair
Carvalho Benício.
O trajeto de Tangará da

CANA NELES

Bando armado ataca base da
Polícia Militar em Vila Bela
Sesp/MT c/ Redação

P

oliciais Militares do 18º
Batalhão de Vila Bela da
Santíssima Trindade e de
unidades especializadas como
Rotam, Cavalaria e Força Tática,
prenderam na madrugada de
anteontem, (22), oito pessoas
envolvidas no ataque a uma base da
Polícia Militar, ocorrido no domingo
(21). Na ação, um militar foi
atingido, mas estava com colete a
prova de balas.
Com auxilio de câmeras de
monitoramento, os suspeitos foram
identificados. O primeiro detido,
V.G.B.G.S.(21), pilotava uma
Honda Biz. Os policiais foram
informados, via 190, de que J.C.S.C.
(20), estaria envolvido no ataque.
Ele foi detido em sua residência,
com mais seis pessoas.
Dentro da casa os militares
encontraram cinco munições calibre
38 deflagradas, dois rádios
comunicadores com sete bases de
carregamento, além de duas
balanças, um pé de maconha, uma

porção de maconha e dinheiro
trocado.
Dentro de uma maquina de
lavar estava a jaqueta marrom usada
por um dos suspeitos identificado
nas câmeras de segurança. Estavam

na casa e encaminhados também à
delegacia, A.V.C.O.R. (18),
A.R.P.(22), D.R.P. (24), M.B.G.
(27), B.M.S.(35) e J.C.C. (40), para
as devidas providências.
Foto: PM-MT

Pista está esburacada e acostamentos estão em péssimas condições

Serra a Campo Novo do Parecis
deveria ser de 2 horas e meia a 2
horas e 40 minutos. Entretanto, com
as condições da rodovia, essa
viagem em um trecho de pouco mais
de 150 quilômetros, chega a durar 4
horas.
O produtor João Marcos
Morizzo diz que a estrada sempre
teve problemas, porém, nos últimos
dois anos, a situação tem ficado
muito crítica. “Há dois anos uma
empresa retirou o asfalto pra colocar
outro novo, mas infelizmente ficou
pior. Então, acho que deveria ter uma
fiscalização melhor, porque refazer
um negócio e fazer mal feito não

compensa”, disse ele.
A Secretaria Estadual de
Infraestrutura e Logística (Sinfra)
informou que a manutenção e
limpeza da MT-358 no trecho entre
Tangará da Serra e Barra do Bugres
estão sendo realizadas. Informou
ainda que já foi aberta consulta
pública para o processo do programa
de concessões de rodovias. Na
semana passada, caminhoneiros e
suas mulheres fizeram um mutirão,
na tentativa de tapar os buracos da
estrada. Fizeram isso por vários
finais de semana. Eles jogaram
cascalho na tentativa de amenizar os
problemas.

Bando foi preso, mas policia prejudicou identificação à imprensa

DONOS DO PEDAÇO

Vovós do tráfico dançam
com droga e arma de fogo
PM-MT c/ Redação

J

acy Alves dos Santos, 52 e
Laurinda Correia, (65) foram
autuadas pelos crimes de tráfico
de drogas, associação para o tráfico e
posse ilegal de arma de fogo, após
trabalho de investigação dos policiais
da Derf Rondonópolis, que
encontraram na residência da
sexagenária. um tablete de cocaína de

aproximadamente 1 quilo, 14 porções
de pasta base, 4 porções grandes de
maconha, além de balança de
precisão, aparelhos eletrônicos
possivelmente de origem ilícita e um
revólver calibre 38 com numeração
raspada.
Questionada, a suspeita disse
que estava guardando as porções de
Fotos: PM-MT

Jacy e Laurinda guardavam droga de um viciado da família

entorpecentes e a arma de fogo para
vizinhos. Em continuidade as
diligências, os investigadores
conseguiram a informação de que os
materiais ilícitos foram deixados na
residência pela suspeita Jacy, que foi
localizada e também encaminhada a
delegacia.
Ainda segundo a
investigação da Derf, a droga
pertencia a Herivelton Rocha dos
Santos, 23, filho de Jacy, que não foi
localizado e encontra-se foragido. Na
delegacia, Jacy disse que a amiga
idosa tem problemas de saúde, e
portanto, sempre que pode auxilia nos
trabalhos domésticos. Ela afirmou
ainda não sabia o que o filho estava
escondendo dentro da residência..
Após serem interrogadas, as
traficantes foram autuadas em
flagrante pelos crimes de tráfico de
drogas, associação para o tráfico e
posse irregular de arma de fogo com
numeração raspada. As suspeitas
estão a disposição do poder judiciário.
As informações constam no Boletim
de Ocorrência Nº 2019.216929.
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Saúde: O dever do Estado
de fornecer medicamentos
Editoria
Foto: Ilustrativa

Independente do preço, é dever do Estado fornecer medicamento ao paciente

H

epatites, esclerose
múltipla, neoplasia
maligna, alienação mental,
mal de Parkinson, AIDS, diabetes,
hipertensão, disfunções renais e
paralisia irreversível são exemplos
das doenças cujos medicamentos
devem ser fornecidos pelo Estado.
Igualmente, os insumos como
fraldas, cadeiras de rodas,
suplementos alimentares, entre
outros. Se o paciente precisa e não
pode arcar com as despesas do
tratamento da sua doença, a
legislação brasileira o ampara: é
possível requerer que o Estado
forneça os medicamentos e insumos
dos quais necessita.
De fato, a saúde é direito de
todo cidadão e dever do Estado,
como prevê a legislação brasileira na
Constituição Federal: Art. 196 - A
saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e

recuperação; Art. 5º - Todos são
iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida... Art. 6º - São
direitos sociais (...) a saúde...
A responsabilidade do SUS
quanto ao fornecimento da
medicação, está disposta nos arts 6ºº,
I, letra d, e art 7ºº, II, da Lei 8.080 de
19.09.90, esta editada em
atendimento ao comando dos arts
196 e seguintes da Constituição
Federal. Art. 7º, da Lei 8.080/90 - As
ações e serviços públicos de saúde e
os serviços privados contratados ou
conveniados que integram o Sistema
Único de Saúde - SUS são
desenvolvidos de acordo com as
diretrizes previstas no artigo 198 da
Constituição Federal, obedecendo
ainda aos seguintes princípios:... II integralidade de assistência,
entendida como um conjunto
articulado e contínuo de ações e
serviços preventivos e curativos,
individuais e coletivos, exigidos
para cada caso em todos os níveis de

complexidade do sistema;
Art. 6º, da Lei 8.080/90 - Estão
incluídas ainda no campo de atuação
do Sistema Único de Saúde - SUS: I a execução de ações:... d) de
assistência terapêutica integral,
inclusive farmacêutica.
Ainda resta posição do
Código de Defesa do Consumidor CDC - na Lei Ordinária nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, que diz em
seu artigo 22, in verbis: Art. 22. - Os
órgãos públicos, por si ou suas
empresas, concessionárias,
permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são
obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos
de descumprimento, total ou parcial,
das obrigações referidas neste
artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumprí-las e a reparar
os danos causados, na forma prevista
neste Código. A primeira parte do
pedido é feita fora da esfera judicial.
O pedido é feito perante o SUS. O
paciente deve ir com seu atestado e
receita médica para fazer a
solicitação do medicamento. Se o
tratamento for fornecido pelo SUS, o
paciente já poderá recolher o seu
medicamento nos postos de saúde.
Porém, se o posto de saúde não o
fornecer, o secretário de saúde
escreverá num papel a recusa do
fornecimento do tratamento e o
entregará ao paciente.
Munido deste papel, não
havendo outro medicamento na rede
que possa substituí-lo, ou se
comprovado ser necessário o
medicamento específico, ele poderá
procurar um advogado para que
possa requerer judicialmente o

fornecimento dos medicamentos
pelo Estado. Judicialmente, o pedido
é feito por Mandado de Segurança,
um procedimento judicial
extremamente rápido, que, com um
pedido de liminar, pode conseguir
em poucos dias a ordem de
fornecimento seu tratamento.
Assim dispõe o artigo 1ª da
Lei n. 12.016/09 – a Lei do Mandado
de Segurança: Art. 1º Conceder-se-á
mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado
por "habeas corpus" ou "habeas
data", sempre que, ilegalmente ou
com abuso de poder, qualquer
pessoa física ou jurídica sofrer
violação ou houver justo receio de
sofrê-la por parte de autoridade, seja
de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça. § 1o
Equiparam-se às autoridades, para
os efeitos desta Lei, os
representantes ou órgãos de partidos
políticos e os administradores de
entidades autárquicas, bem como os
dirigentes de pessoas jurídicas ou as
pessoas naturais no exercício de
atribuições do poder público,
somente no que disser respeito a
essas atribuições.
O procedimento do
mandado de segurança exige prova
pré constituída, qual seja, a prova
inequívoca do direito do autor. Esta
prova é feita pela receita médica
contendo os medicamentos que o
paciente precisa administrar,
juntamente com o pedido de

fornecimento de medicamentos feito
no SUS e negado.
Há uma certa discussão
sobre qual o meio processual mais
adequado para tal pedido. Há
entendimento no sentido de que o
Mandado de Segurança não é a via
correta para tal pedido, mas sim a
Ação de Obrigação de Fazer. No
entanto, há vasta jurisprudência a
favor do Mandado de Segurança
para tal, tendo em vista a
possibilidade de se fazer a prova pré
constituída por tais documentos e
por ser uma situação que não
demanda maior extensão probatória.
Portanto, a Constituição
Federal Brasileira de 1988, ao
instituir o direito à saúde como
garantia fundamental, enseja
inúmeros pedidos de medicamentos
ao judiciário por aqueles que não
podem custear determinado
tratamento de saúde de que
necessitam. De fato, a distribuição
de medicamentos é uma forma de
garantir o direito constitucional à
saúde aos cidadãos.
Na hipótese de certo
medicamento não ser fornecido
gratuitamente pelo Poder Público,
pode-se utilizar o Poder Judiciário
para requerer o tratamento para sua
moléstia, baseando sua pretensão no
direito à saúde, garantido pela
Constituição Federal.
(Fonte: Jamille Basile Nassin
Barrios, advogada, OAB/SP N.
305.813.

FÉRIAS

Procon de MT orienta
sobre viagens de avião
Assessoria c/ Redação

V

iajando nas férias de julho?
Se optou por avião, fique
atento aos seus direitos no
momento de comprar a passagem, no
embarque e em casos de alterações
nos voos. A Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) oferece em sua
página eletrônica um Guia Online
com os direitos e deveres dos
passageiros.
O Procon-MT apresenta
aqui os principais pontos para
auxiliar o consumidor: Ao comprar a
passagem pelo site da companhia
aérea, agência de turismo online ou
até mesmo em loja física, o valor
deve apresentar o preço total da
passagem - incluindo taxas e
impostos; O consumidor não é
obrigado a contratar serviço
opcional (seguro viagem, assento
conforto, bagagem extra). Tais
serviços devem ser ativamente
selecionados pelo comprador e o
custo apresentado separadamente;
Toda alteração feita pela empresa
aérea (como horário do voo e
itinerário) deve ser informada ao
passageiro até 72 horas antes da data
do voo original. Respeitando este
prazo, a empresa pode alterar o
horário em até 30 minutos para voos
domésticos ou até 1 hora em voos
internacionais, sem gerar qualquer
obrigação à companhia;
Se a
empresa não respeitar as 72 horas ou
a alteração for superior a 30 minutos
(voos domésticos) e a 1 hora (voos
internacionais), a companhia aérea

deve oferecer ao passageiro
alternativas: 1) reembolso integral;
2) reacomodação em outro voo da
própria empresa ou de outra para o
mesmo destino na primeira
oportunidade, ou em voo da própria
empresa a ser realizado em data e
horário de conveniência do
passageiro; No caso de o passageiro
não ser informado das alterações
antes de comparecer ao aeroporto,
tomando conhecimento apenas no
local, a companhia deve oferecer,
além das alternativas de reembolso e
de reacomodação: execução do
serviço por outro meio de transporte
e assistência material, quando
cabível; A assistência material é
oferecida nos casos de atraso,
cancelamento, interrupção de voo e
negativa de embarque - quando o
passageiro se encontra no aeroporto.
Ela deve ser oferecida
gratuitamente, de acordo com o
tempo de espera: comunicação, a
partir de 1 hora; alimentação, a partir
de 2 horas; e hospedagem, a partir de
4 horas; Todas as companhias aéreas
permitem que o passageiro leve
gratuitamente uma bagagem de mão
em voos domésticos e
internacionais. Mas essa bagagem
deve ter no máximo 10 kg e respeitar
as seguintes dimensões máximas: 55
cm x 35 cm x 25 cm. Em relação à
bagagem despachada, a Resolução
400/2016 da Anac permite que as
empresas vendam passagens sem
franquia para malas de porão.
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No ato inaugural, grevistas da educação estadual aproveitaram para reforçar seus protestos, com cartazes e faixas, cobrando uma série de reivindicações

Protestos marcaram ato
inaugural da Santa Casa
Assessoria

Foto: Ricardo Mello

Sintep aproveitou presentes na reinauguração para reforçar seu protesto

A

Santa Casa de
Misericórdia de
Cuiabá, fechada há
quatro meses em função de
uma crise financeira, foi
reinaugurada ontem (23), sob

protesto dos profissionais da
Educação, que estão em greve.
O evento teve
segurança reforçada e contou
com a participação do ministro
da Saúde, Luiz Henrique

Mandetta. A unidade de saúde
passou a ser administrada pelo
governo do estado, após um
decreto de requisição
administrativa , e é chamado
agora de Hospital Estadual

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Santa Casa.
Para o ministro, a
reinauguração da unidade de
saúde é um ganho para todo o
estado. "A população não quer
saber se é municipal, estadual
ou federal. Eles querem saber
se vai ter serviço,
profissionais, mais leitos.
Agora [com a reinauguração]
quem ganha é o estado de Mato
Grosso, a sociedade cuiabana.
A unidade de saúde é
referência no atendimento
oncológico e responde por
18,9% das cirurgias
oncológicas e 21% dos
tratamentos quimioterápicos
de Cuiabá. Apesar da
inauguração, o atendimento ao
público não será feito de
imediato.
Será necessário ainda
um prazo de ao menos dois
dias para cumprir os
procedimentos de desinfecção
e, assim, o hospital voltar a
atender a população.

A previsão é que a
unidade esteja em pleno
funcionamento a partir da
próxima semana.
No ato inaugural,
grevistas da educação estadual
protestaram com cartazes e
faixas, cobrando uma série de
reivindicações.
Entre as pautas de
reivindicação está o
chamamento de concursado
para as vagas livres,
cumprimento da Lei nº
510/2013 e pagamento dos
restos a pagar da RGA de 2018
para assegurar Lei da Dobra do
Poder de Compras dos
profissionais da educação.
"Não temos nada contra
a reinauguração da Santa Casa.
Viemos como um grupo de
trabalhadores cobrar que o a
nossa pauta também seja
tendida", afirmou a vicepresidente da subsede do
sindicato em Cuiabá,
Marivone Pereira.

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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BRUXA À SOLTA

Técnico se diz preocupado com andamento do time no campeonato, mas acredita que pode surpreender contra o forte time do Volta Redonda domingo no Rio

Técnico diz que empate no
Passo das Ema foi péssimo
O
S.N c/ Redação

Foto: Assessoria

técnico do
Luverdense, Júnior
Rocha, mais uma vez
tentou explicar o que acontece
com sua equipe que não
consegue vencer pelo
Campeonato Brasileiro da
Série C. Contra o Tombense
domingo último, o time não
saiu do 0 a 0, em Lucas do Rio
Verde, pela 9ª vez em 13 jogos
disputados.
Ta m b é m s ã o t r ê s
derrotas e apenas uma vitória.
O treinador se disse frustrado

com o resultado. “O empate
nas condições que nos
encontramos é péssimo
resultado. Oscilamos muito
durante o jogo; Vocês viram a
dificuldade que a gente teve
para criar diante de uma equipe
organizada e que jogou na
retranca. A gente cria uma
expectativa grande por alguns
jogos que a gente faz e quando
cai a qualidade nos causa uma
frustração. Criamos algumas
situações de gol, mas não
fomos eficientes”, disse.

“Precisamos levantar a
cabeça e seguir trabalhando.
Tem que acreditar que vamos
sair dessa situação e para isso
precisamos retomar a
confiança”, avaliou. O
Luverdense com mais este
empate diante do Tombense,
continua na zona da degola do
rebaixamento, difícil de
escapar.
Ele passa a montar o
time que vai enfrentar o Volta
Redonda, no próximo
domingo. “É um adversário

CISCANDO NO MERCADO

Galo quer reforço no poleiro
visando estreia na Copa MT
S.N c/ Redação

M

ais algumas reforços
devem chegar ao
Sinop antes da
estreia na Copa FMF, prevista
para o dia 10 de agosto, contra
o atual campeão, o Mixto, no
estádio Gigante do Norte. Sem
adiantar nomes, o treinador do
Galo do Norte, Geferson
Anderson da Silva, o “Gel”,
disse que está conversando
com o presidente Agnaldo
Turra, que está de olho no

mercado para futuras
contratações. Gel preferiu não
adiantar posições dos
prováveis reforços nem a
quantidade.
“Conversei com o
presidente. Queremos dar uma
incorporada a mais na equipe,
fazer alguns ajustes. Estamos
trabalhando bastante a parte
técnica e tática”, resumiu. O
grupo atual tem cerca de 20
atletas, a maioria prata da casa.
Foto: Arquivo

Sinop quer plantel reforçado na estréia contra o Mixto dia 10 de agosto

Gel disse ainda que a diretoria
está preparando pelo menos
dois amistosos antes de iniciar
a competição.
As segundas e quartasfeiras, a equipe treina em uma
academia durante a manhã. À
tarde, de segunda a sábado, os
treinos são aplicados no
Gigantão do Norte. Gel já
havia testado a qualidade dos
jogadores, anteriormente. “O
grupo de atletas é bem
qualificado. Tem grandes
talentos, molecada boa.
Só fazer alguns ajustes,
no meu ponto de vista. Colocar
na cabeça deles o valor da
competição, o valor que cada
um representa, a instituição
que estão representando.
Tudo isso a gente coloca
na cabeça e dentro de campo
coloca em prática para que as
coisas aconteçam da melhor
forma.
Mas é um grupo bom,
são garotos que têm um futuro
promissor pela frente. Acredito
que dá para fazer um bom
trabalho e conquistar os
objetivos,” concluiu.
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Junior Rocha busca uma luz no fim do túnel, pra sair do rodapé da tabela

que está na parte de cima da
tabela ( 3º colocado) e bastante
confiante, mas a gente tem
dificultado bastante as
equipes, quando jogamos fora
de casa.
Como o campeonato é
bastante equilibrado, com as

equipes parecidas em nível
técnico, destruir é bem mais
fácil do que construir.
Nós não vamos mudar
nosso modelo de jogo e vamos
em busca da vitória. O nosso
objetivo agora é sair da zona de
rebaixamento”, concluiu.
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Cada pose um flash, assim Miguel tem
arrancada muitas curtidas no facebook da
mamãe coruja Cinthia Moreira Assunção.
Nesse close registrando seis meses de vida.
Figas pra você.

By Rosane Michels

*********************

Cáceres conta agora com Kikiô Hostel e Drink's , uma
tendência mundial em termo de hospedagem com foco na
economia compartilhada, e se já se tornou a opção preferida
entre jovens que gostam de viajar mundo afora ou até pessoas
que queiram passar uma temporada na cidade. Nosso
destaque ao empresário José Carlos Teixeira (Zeca) pelo
empreendimento. Sucessos amigo!!!

Amélia Ortiz celebrou data nova e recebeu o carinho mais que
especial da família e rol de amigos. Que Deus lhe conceda muita
saúde e felicidades.

Esotérico

Sempre com um sorriso no rosto a amiga
Gisela Dias Rondon, vive a vida brindando
as amizades. Ela que acompanha nosso
jornal todas as manhãs e recebe neste dia
nosso carinho e respeito.

A Lua em seu signo recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Leão e de Júpiter em
Sagitário, indicando um dia
de movimento agradável ao
seu coração e a projetos
futuros. Você pode decidir retomar estudos
superiores ou mesmo se abrir para uma
nova paixão. O momento envolve paz, fé e
otimismo renovado.

A Lua em Áries recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Leão e de Júpiter em
Sagitário, indicando um dia
de otimismo relacionado às
s u a s f i n a n ç a s ,
especialmente as compartilhadas entre
sócios e parceiros. O momento pode
envolver a construção da estratégia para
a venda de um imóvel.

A Lua em Áries recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Leão e de Júpiter em Sagitário,
indicando um dia de
movimento positivo em
contatos comerciais e na vida
social, com grande possibilidade de bons
acordos e negociações de projetos. Uma nova
amizade pode marcar um novo ciclo em sua
vida.

A Lua em Áries recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Leão e de Júpiter em
Sagitário, indicando um dia
de boas novidades na
carreira. Um projeto apresentado por você
pode trazer maior visibilidade e
possibilidade de crescimento e expansão.
Sua imagem profissional melhora
consideravelmente.

A Lua em Áries recebe um
ótimo aspecto de Marte em
seu signo e de Júpiter em
Sagitário, indicando um dia
de otimismo e fé renovados
por conta de uma nova paixão que pode
surgir de repente. O novo amor pode ser
estrangeiro ou uma viagem marcar esse
encontro. Dia ótimo para planejar novos
projetos.

A Lua em Áries recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Leão e de Júpiter em
Sagitário, indicando um dia
de interiorização e maior
envolvimento com suas
emoções, que passam por um momento de
equilíbrio. O dia pode envolver a chegada
de boas novidades relacionadas à sua casa
ou família.

A Lua em Áries recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Leão e de Júpiter em Sagitário,
indicando um dia de
movimento positivo nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. Novos contatos
comerciais e principalmente uma nova
amizade pode trazer uma nova
oportunidade em sua carreira.

A Lua em Áries recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Leão e de Júpiter em Sagitário,
indicando um dia de
movimento positivo,
especialmente no trabalho, com grande
possibilidade de êxitos inesperados, que
envolvem o aumento de sua renda. Você
está determinado a alcançar suas metas
na carreira.

A Lua em Áries recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Leão e de Júpiter em Sagitário,
indicando um dia de
movimento positivo ao seu coração. Um
romance pode começar a ser desenhado a
qualquer momento. Uma viagem ou
estudos fora do país pode ser o carro
chefe das energias deste período.

A Lua em Áries recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Leão e de Júpiter em Sagitário,
indicando um dia de
introspecção e necessidade de distanciarse da vida social e curtir a intimidade
junto aos seus. O momento pode estar
relacionado com a compra ou venda de
um imóvel de família.

A Lua em Áries recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Leão e de Júpiter em Sagitário,
indicando um dia de boa
comunicação e movimento na
vida social. Uma nova amizade pode ser
feita a qualquer momento. Tome cuidado
apenas com o excesso de energias, que
pode levar à agressividade.

A Lua em Áries recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Leão e de Júpiter em Sagitário,
indicando um dia de boas
novidades relacionadas à sua carreira,
trabalho e finanças. O dia é ótimo para
começar um novo negócio ou
investimento. Você estará mais otimista e
cheio de energia e vitalidade.

