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MANIFESTO

Mobilização em Defesa ao Direito a
Saúde Pública reúne dezenas de pessoas
Fotos: Divulgação

Mobilização atingiu o objetivo de chamar a atenção do governo

Dezenas de pessoas participaram da Mobilização em Defesa ao Direito a Saúde Pública, encabeçado pela Comissão de Saúde da região sudoeste. O ato público aconteceu no
Portal Temático de Cáceres (Caranguejão) e reuniu profissionais da saúde, políticos, representantes de movimentos sociais e sociedade organizada. Página 03

FIM DO MISTÉRIO

Mãe de recém nascido é encontrada, casal que Estado tem quase 900 processos
comunicou abandono vai responder por farsa em andamento contra servidores
CONTROLE DISCIPLINAR

Foto: Ligiani Silveira - CGE/MT
Foto: Ilustrativa

A mãe do recémnascido, que foi encontrado
por casal na porta da
residência, foi identificada
pela Polícia Judiciária Civil
de Cáceres. As
investigações apontam para
crime de falso testemunho e
falsa comunicação de
crime. Página 03

Mais de 80% dos processos são relativos a infrações ligadas às
áreas finalística, de gestão de pessoas e de gestão financeira
Mãe afirma que não abandonou criança e sim deu para o casal criar

O Governo de Mato Grosso tem 887 procedimentos
administrativos disciplinares em andamento para apurar supostas
infrações funcionais de servidores públicos estaduais. Os dados são
da Controladoria Geral do Estado (CGE-MT), órgão central da área
de Corregedoria no Poder Executivo Estadual. Página 04

SOB INVESTIGAÇÃO

Parte da carga de óleo saqueada de caminhão que
tombou em Cáceres é recuperada pela Polícia Civil

ESPORTE

Ronaldinho ganha homenagem do pupilo
Messi: "Aprendi muito ao seu lado»

Foto: PJC

Polícia Judiciaria Civil de Cáceres recuperou
nesta terça-feira (16) parte da carga roubada de um
caminhão saqueado no sábado (13). O veículo
tombou na Serra do Mangaval, em Cáceres.
Página 03

Página 07

Oitocentos frascos de óleo foram recuperados
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Taques se reelege!?
Lendo o noticiário dos
derradeiros dias, deu para perceber que a
guerra eleitoral de 2018, pelo menos
para o Governo do Estado, já foi
deflagrada, mediante artilharia pesada
em face do atual governador, Pedro
Taques (PSDB), em vários flancos, por
adversários assumidos e outros
enrustidos.
Porém, parece-me que o fogo
"amigo" é o que mais está causando
instabilidade e ingovernabilidade, até
mesmo prejudicando, ao ponto de ser, ao
meu ver, o único foco de incêndio que
pode colocar em risco o projeto de
reeleição do atual governador, por mim,
nunca subestimada e descartada a
referida hipótese, como vi e ouvi muita
gente, até politicamente experiente,
inclusive analistas políticos, prever e/ou
fazer apostas, no mínimo, precipitadas.
Noutro texto prometo detalhar o
porquê da minha avaliação quanto à
reeleição, que não deve ser confundida
com manifestação de aprovação ao
governo ou apoio à candidatura alguma,
e, sim, uma leitura do quadro e da quadra
hodierna, desprovida de predileção
política, tampouco proselitismo
partidário.
Apenas para dar um pitaco sobre
o que acho, sem estar fazendo
comparação personalíssima entre os
sujeitos históricos e agentes políticos,
entretanto, de parte análoga da
conjuntura de lá e de cá, invocando o
passado, para levantar hipóteses no
presente, sempre digo "- Lembrem-se da
reeleição do Dante!"
Porém, voltando ao "festival de
(in)fidelidades pantaneiras", Nilson
Leitão, de "leal companheiro", desertou
da função de "semeador de sonhos
alheios" - se é que algum dia o foi -,
assumindo a novel missão de "semeador
de discórdias no ninho", inspirando
fisiologismo e expirando divisionismo.
Para mim, não é surpresa alguma
a (in)compostura do deputado, que não
tem nada de devotado ao altruísmo ou à
conduta ilibada. Tem, sim, em ordem
invertida, muita astúcia e paixão pelo
poder.
Percival Muniz já chutou o balde
e está atuando como técnico da outra
seleção, sendo um desfalque de peso, na
minha concepção. Um dos nomes com
maior traquejo político e visão
estratégica de Mato Grosso, exdeputado constituinte, amigo e, naquele
tempo, correligionário de Ulisses
Guimarães.
Só não foi o primeiro dissidente a
puxar a fila do racha, justiça seja feita,
pois foi o presidente do partido de
Leonel Brizola em Mato Grosso, o
deputado estadual Zeca Viana, que fez
essa proeza, logo depois do resultado das
eleições passadas, inclusive, das da
"Mesa da Assembleia".
Sentiu-se traído, passado para
trás, assim como Muniz na eleição de
Rondonópolis, e apertou o gatilho da

PROUNI I
As inscrições para o Programa Universidade
para Todos - Prouni do primeiro semestre de
2018 acontecem no período de 6 a 9 de fevereiro.
O Edital foi publicado no Diário Oficial da
União nesta segunda-feira, 15. O programa
oferece bolsa de estudo parciais e integrais no
ensino superior. Podem se inscrever candidatos
que não tenham diploma do ensino superior e
tenha feito o Enem 2017, porém o estudante
deve atender a pelo menos uma das condições a
seguir: tenha cursado o ensino médio completo
em escola da rede pública ou o ensino médio
completo em instituição privada, na condição de
bolsista integral; tenha cursado o ensino médio
parcialmente em escola da rede pública e
parcialmente em instituição privada, na
condição de bolsista integral; seja pessoa com
deficiência ou professor da rede pública de
ensino. A inscrição deverá ser feita via internet,
n o
s i t e
d o
p r o g r a m a
(http://prouniportal.mec.gov.br).
PROUNI II
As bolsas integrais se destinam aos candidatos
cuja renda familiar bruta mensal per capita não
exceda 1,5 salário mínimo. Já as parciais são
voltadas aos estudantes com renda familiar bruta
mensal per capita inferior a três salários
mínimos. A inscrição inclui até duas opções de
instituição, local de oferta, curso, turno e tipo de
bolsa pretendida. A primeira chamada será
divulgada no dia 14 de fevereiro, e na segunda
em 2 de março. Para participar da lista de espera,
o candidato deverá manifestar interesse entre os
dias 16 e 19 de março. A lista estará disponível
no sistema para a consulta das insituições no dia
20 de março.
PENTE FINO INSS
Um dos objetivos do governo Federal para este
ano é revisar benefícios previdenciários em que
os titulares estão há mais de dois anos sem passar
por avaliação. O objetivo da revisão é ter maior
controle sobre os benefícios concedidos. A
estimativa é que, até o fim do ano, mais de 1
milhão de perícias sejam feitas pelo Instituto.
Nesse caso, cada profissional terá que realizar
quatro avaliações por dia. Além disso, eles terão
que participar de mutirões de atendimento, caso
seja necessário. Dados do MDS, revelam que
até dezembro do ano passado foram realizadas
249.878 perícias, dessas 226.273 benefícios
foram cortados, gerando uma economia de R$
5,7 bilhões. As ações do INSS já concentravam
esforços nas revisões de auxílios-doença e nas
aposentadorias por invalidez desde outubro de
2016. O beneficiário incluído na operação é
convocado por meio de uma carta. Após ser
notificada, a pessoa tem até cinco dias úteis para
agendar a perícia através do 135, telefone da
Central de Atendimento da Previdência Social .
AGRICULTURA FAMILIAR
Foram abertos 11 novos editais de chamamento
público para Aquisição de Gêneros Alimentícios
da Agricultura Familiar em Mato Grosso. Ao
todo são 37 editais abertos, totalizando mais de
R$ 5,4 milhões disponíveis para aquisição de
alimentos produzidos diretamente pelos
agricultores familiares mato-grossenses. Acesse
o
l i n k
http://www.seaf.mt.gov.br/servicos?ciclo=cv_
mi entre na ferramenta "PAINEL DE
MERCADOS"
e veja os detalhes para
participar destas oportunidades de
comercialização.
CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO
Nos últimos dias, a procura pelo serviço de
cadastramento biométrico na capital
intensificou e superlotou os postos de coleta do
TRE.. Com isso o Tribunal Regional Eleitoral
tem buscado parcerias para abrir posto de
cadastramento. O último foi com a Assembleia
Legislativa que assinou Termo de Cooperação
na terça-feira,16, cedendo o saguão do Teatro
Zulmira Canavarros para a instalação de 10
guichês para atendimento aos eleitores.
Conforme o termo, a cooperação vai agregar
maior agilidade, segurança e robustez ao
processo eleitoral, em especial na coleta de
dados biométricos na Capital

metralhadora giratória, com bala na
agulha e sem medo do contra-ataque,
mostrando coragem e independência,
até hoje sem cessar fogo ou se dispor a
fazer pazes de novo. É pau na moleira,
sendo uma paulada após à outra.
É nome forte para o Senado ou à
Câmara dos Deputados. Até para o
Governo (como o Fávaro), acaso a
oposição se unisse em torno do nome
dele, mais algumas forças e lideranças
políticas que, mesmo mamando na teta
do Executivo Estadual desde o início da
gestão, fariam o desembarque sem pudor
e/ou constrangimento algum, a pedido
do seleto clube dos bilionários do
"agrobusiness", desde que o apelo venha
com garantias de rechonchudos aportes
financeiros para as campanhas dos
"arautos da ética e dos bons costumes",
como se apresentam perante às câmeras,
sendo que, contudo, quando estão longe
dos olhos do povo, seguem o lema:
"grana na mão, cueca no chão!"
Tais integrantes de uma pequena
fração do agronegócio, aproveitam-se
da condição de adictos e fissurados por
poder e/ou dinheiro daqueles políticos
venais que são praticamente
irrecuperáveis, para conduzir o manche
da aeronave, pondo "combustível" nela.
Os agentes políticos que são
acometidos pela obsessão e compulsão
epigrafadas no pretérito parágrafo,
eleição sim, eleição não, apresentam-se
como "anjos puros e carregados de boas
intenções", chegando a jurar observar as
leis e a Constituição, depois de eleitos e
quando tomam posse, apesar de viverem
e se venderem, antes, durante e depois,
no cabaré da politicalha, como políticos
canalhas que são, sempre flertando e
prontos para um programa, ao gosto do
freguês, proclamando o seguinte
mantra: "pagando bem, que mal tem!"
Cheios de boas intenções, como eles, o
inferno está superlotado e o diabo
assustado.
São bem safados, com muito
menos dignidade do que qualquer
prostituta de ponto de ônibus ou gogo
boy de nightclub - elas e eles, muito mais
confiáveis, inofensivos e trabalhadores.
Mauro Mendes, matreiro como
sempre, igual menino que bate e esconde
a mesma mão que usa para afagar a
vítima, apelidado como "Midas Matogrossense" (assunto para outro post ou
artigo), fica com um pé de cada lado, na
espreita, para pular pro barco em que não
entrar água, garantindo estar junto desde
o início e ser um fiel tripulante, incapaz
de virar a casaca ou pular do barco, sem
ficar vermelho, frisar a testa, levantar o
ombro, passar a mão na cabeça ou no
cotovelo, olhando olho-no-olho (sem
piscar), e mantendo o timbre da voz na
mesma nota, parecido com vendedor de
telemarketing, ou seja, bem treinado,
artista de primeira linhagem.
Blairo, se faz de matuto, em que
pese ser muito astuto, o mais
"democrático" de todos; pouco
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Anos

importando-se com o nome e a sigla do
candidato a ser apoiado por ele, e, sim,
com os compromissos do pretendente,
sobretudo de preservar e promover seu
próprio projeto político e os interesses
do seu grupo econômico, que, diga-se de
passagem, vai de vento em popa,
comprando fazenda de dois "bilhão", em
plena crise e recessão econômica. Eita,
"caboclo bom de negócio"!
Enfim, aparentemente, hão mais
conspiradores na base, do que na
oposição, para se preocupar. Até porque,
do outro lado, os nomes apresentados até
aqui ou estão em fase de aposentação, ou
sem coragem ou, ainda, sem "café-nobule".
Também falta ao grupo opositor
projeto propositivo, que não seja
somente pautado pela crítica da alegada
ineficácia, engessamento, pouco diálogo
e eleição de prioridades da atual gestão,
com ênfase na situação precária do
sistema de saúde pública e no tratamento
ríspido dado aos servidores públicos,
afora o escândalo dos grampos e alguns
outros desmandos, que, abalaram as
estruturas, no entanto, não demoliram
por completo a imagem do governador,
ainda considerado por muitos honesto,
ao menos, sem a pecha de se locupletar
com dinheiro público.
Não fosse suficiente, há um
enorme desafio para os grandes partidos
da oposição local, que é o de
recuperarem a tempo e modo
necessários e adequados o crédito
perdido na praça, por força das
operações que culminaram em prisões,
em face de alguns dos seus membros de
maior notoriedade até então, bem como
da exposição pública de esquemas e de
cifras milionárias, aquinhoadas
ilicitamente, conforme já confessado e,
em muitos casos, provado e
comprovado.
Como diria Maquiavel, levando
em consideração sua obra-prima "O
Príncipe", concebida à época da Itália
fragmentada em diversos "principados",
o baixinho precisará de muita
habilidade, "simpatia" ou "vara de cipó",
para unir a casa, para além do discurso da
"casa arrumada", que certamente irá se
repetir, ainda que por intermédio de
metáforas e eufemismos.
Todavia, no tocante à segunda
parte do pretérito parágrafo, na retórica,
Pedro é crack! A dúvida é sobre a
primeira parte, ou seja, na prática, se
conseguirá ou não evitar ou minimizar a
debandada, praticamente anunciada, da
base-aliada, e garantir o financiamento
do agronegócio para sua candidatura,
mediante assunção dos compromissos
citados acima ou de alguma carta
guardada na manga ou debaixo da mesa.
*******************************
Paulo Lemos é advogado em Mato
G r o s s o
(paulolemosadvocacia@gmail.com)
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FIM DO MISTÉRIO

A mãe do recém-nascido, E.A.R., foi encontrada no bairro Jardim Universitário, e, em depoimento
afirmou que por não ter bom relacionamento com o pai da criança, manteve a gravidez em segredo

Mãe de recém nascido é encontrada, casal que
comunicou abandono vai responder por farsa
Da Redação
Foto: Arquivo

buscou outra família que poderia
cuidar do seu filho", explicou a
delegada Judá Maali.
A mãe da criança ainda
esclareceu que não abandonou o
bebê, mas que entregou para o
casal, conforme já tinham
acordado. Inclusive que deu a luz
na casa do casal denunciante, que
a ajudaram no parto.
"Para justificar o
aparecimento dessa criança no lar
deles, os denunciantes
inventaram que acharam a
criança abandonada e registraram

o boletim de ocorrência. O casal
vai responder por falso
testemunho, já que prestaram
declarações na delegacia como
testemunhas, e por falsa
comunicação de crime", afirma.
A mãe da criança,
segundo Judá, a princípio não
cometeu crime. "Ela não
abandonou a criança ao expô-la a
riscos ou malefícios". Contudo, o
caso segue em investigação pela
Polícia Civil. A guarda do bebê
será decidida na esfera judicial.
(Colaborou PJC-MT)

SOB INVESTIGAÇÃO

Parte da carga de óleo saqueada de caminhão que
tombou em Cáceres é recuperada pela Polícia Civil

Delegada Judá Maali Pinheiro Marcondes

A

s investigações
conduzidas pela
Delegacia Especializada
de Defesa da Mulher e 1ª
Delegacia, apontaram para
existência de falsa comunicação
de crime e falso testemunho.
De acordo com a delegada
Judá Maali Pinheiro Marcondes
desde o início das investigações a

Polícia Civil já suspeitava da
inconsistência da versão do
abandono do bebê, por existir
contradições nos depoimentos do
casal que teria encontrado a
criança, em discordância com
oitivas de outras testemunhas.
A mãe do recém-nascido,
E.A.R., foi encontrada no bairro
Jardim Universitário, e, em

Joner Campos

depoimento afirmou que por não
ter bom relacionamento com o
pai da criança, manteve a
gravidez em segredo.
"Ela omitiu essa
informação de todos os
familiares. Disse que por possuir
outros cinco filhos (03 moram
com ela) de relacionamentos
anteriores, e estar desempregada,

MANIFESTO

Mobilização em Defesa ao Direito a
Saúde Pública reúne dezenas de pessoas
Da Redação

P

rofissionais da saúde,
representantes de
movimentos sociais,
políticos e simpatizantes a causa,
estiveram reivindicando os
repasses aos hospitais
filantrópicos de Cáceres e região,
a reabertura do Hospital O Bom
Samaritano, referência no Estado
em tratamento contra hanseníase.
Também engrossando a ala da
saúde, os médicos
oftalmologistas de
Cáceres,Rafael Vilela, Heloísa
Miura, Odenilson José da Silva e
os médicos residentes em
oftalmo, Isabela Martins,
Jaqueline Nogueira e Vitor

Rosseto.
Além de cartazes e
camisetas com os dizeres
"Caravana não! Saúde Sim! Uma
grande faixa estampava pedido
de socorro e ajuda ao Hospital O
Bom Samaritano: "Quem Ama a
Vida e ajuda o próximo, será
amado e protegido por Deus onde
quer que esteja, por isso vamos
dar as mãos e juntos orarmos para
que o Hospital O Bom
Samaritano mantenha as portas
abertas".
A mobilização, mesmo
sem fechar a BR 070, surtiu
efeito rápido, o Secretário da
Casa Civil, Max Russi, marcou
Foto: Divulgação

para hoje as 9h em Cuiabá
reunião com a Comissão de
Saúde, organizadora do
manifesto.
Marcaram presença os
vereadores Domingos Oliveira,
Valdeniria Dutra, Rosinei Neves,
Creude Castrillon, Jerônimo
Gonçalves, Alvasir Alencar,
C l a u d i o H e n r i q u e , Va l t e r
Zacarkim e Elias Pereira,
juntamente com vereadores de
Salto do Céu, Mirassol D'Oeste e
Pontes e Lacerda, Deputado
Estadual Adriano Silva.
Compareceram também
representantes de vários Órgãos
Públicos, Sindicatos, Entidades,
bem como representantes de
bairros e a população cacerense e
da região.

A

carreta estava carregada
1512 caixa de óleo de
soja, a carga foi saqueada
por diversas pessoas que estava
passando pelo local.
De acordo com a Polícia,
duas mulheres foram presas e
encaminhadas ao Centro
Integrado de Segurança e
Cidadania de Cáceres, na
residência da primeira suspeita
foram encontrados cerca de 400
frascos de óleo vegetal oriundos
da carga saqueada, Guilhermina
Martins Lopes (35 anos) alegou
em depoimento que os produtos
são do seu cunhado e que apenas
cedeu o local para guardar as
mercadorias.
Já na residência da
segunda suspeita Polyana Moraes

Nobrega (21 anos) foram
encontrados mais 400 frascos de
óleo vegetal. Todo o material
apreendido foi encaminhado a 1ª
Delegacia de Cáceres, as duas
suspeitas pagaram a fiança de R$
954,00 e foram liberadas.
As investigações ainda
continuam, a Polícia recolheu
imagens e vídeos do momento em
que a carga estava sendo
saqueada e as pessoas que forem
identificadas poderão responder
pelo crime de furto, conforme
explicou o delegado, Wilson
Souza Santos.
“Todas as pessoas que
pegaram as caixas de óleo
praticaram crime de furto e serão
realizadas investigações para
serem identificadas”, frisou.
Foto: Arquivo

Suspeitas pagam fiança e são liberadas

Muitos cartazes e faixa em defesa ao Hospital O Bom Samaritano
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Alunos da Unemat publicam
na Revista de Medicina da USP

Hemilia Maia

Foto: Arquivo Pessoal

A

cadêmicos do oitavo
semestre de Medicina da
Universidade do Estado
de Mato Grosso (Unemat),
publicaram artigo na última
edição da Revista de Medicina da
Universidade de São Paulo
(USP). Os alunos Lucas Rossato
Chrun, Gilson da Silva Miranda e
Felipe Monteiro Almeida, são
autores do artigo "Atrofia
muscular espinhal tipo I: aspectos
clínicos e fisiopatológicos"
publicado em dezembro de 2017
juntamente com a médica Larissa
Rossato Chrun Costa.
No editorial, intitulado
"Um novo ciclo de cem anos da
Revista de Medicina se inicia", o
autor Viktor Sinkunas destaca
que em 2017 apenas oito estados
brasileiros tiveram artigos
publicados na Revista de

EDUCAÇÃO

Sintep MT cobra posse do concurso público,
Estado promete empossar concursados em abril
Assessoria

O

Unemat foi a única instituição de Mato Grosso a publicar

Medicina da USP e que a Unemat
foi a única instituição de Mato
Grosso a publicar.
Colaboraram com o artigo

os professores da Unemat Sandra
Coenga de Souza, Sidnei Ribeiro
de Andrade e Taisir Mahmudo
Karim.

CONTROLE DISCIPLINAR

Estado tem quase 900 processos
em andamento contra servidores
Ligiani Silveira/CGE-MT

D

os 887 procedimentos,
76% têm como
envolvidos servidores de
três secretarias: Justiça e Direitos
Humanos (Sejudh), Educação
(Seduc) e Saúde (SES),
respectivamente com 39%, 26% e
11% dos processos. Mais de 80%
dos 887 processos são relativos a
infrações ligadas às áreas
finalística, de gestão de pessoas e
de gestão financeira.
Das violações funcionais
na área finalística, 82% dos
processos estão alocados na
Sejudh, na Seduc e no
Departamento Estadual de
Trânsito (Detran). A maioria dos
processos é em razão de: agressão
a reeducando, fuga de reeducando,
soltura de preso, gestão escolar,
agressão a aluno, emissão de
documento escolar falso,
procedimento irregular relativo a
serviços do Detran e transferência
de veículos.
Das violações funcionais
na área de gestão de pessoas, 77%
dos processos estão concentrados
na Seduc, Sejudh e SES. Os

principais assuntos são: abandono
de cargo, acúmulo ilegal de cargos
públicos, apresentação de
documento escolar falso,
descumprimento de jornada de
trabalho, recusa em exercer
atribuições, ausência frequente ao
serviço e assédio.
Já das violações
funcionais na área de gestão
financeira, 93% dos processos
estão alocados na SES, Seduc e
Sejudh. Os principais assuntos
são: indenização de pagamento,
pagamento indevido,
adiantamento e morosidade no
pagamento e na prestação de
contas.
Balanço de 2017 - Em 2017, a
CGE e as Unidades Setoriais de
Correição dos órgãos finalizaram
55 procedimentos administrativos
disciplinares, os quais resultaram
em: 15 anulações, 12 demissões,
12 arquivamentos, cinco
absolvições, três suspensões, três
pareceres de legalidade, duas
repreensões, duas destituições de
cargo em comissão e uma
exoneração de ofício.
Foto: Arquivo

Dos procedimentos 76% têm como envolvidos servidores de três secretarias: Sejudh, Seduc e SES

Como órgão central da
área de Corregedoria no Poder
Executivo Estadual, a CGE-MT é
responsável por efetuar a
admissibilidade dos processos,
definir as diretrizes e os fluxos na
condução dos procedimentos
administrativos, supervisionar os
prazos, bem como orientar e
capacitar os servidores atuantes na
atividade de correição em todas as
secretarias.
Em relação aos
treinamentos, destaque, em 2017,
para a realização de capacitação
sobre teoria e prática em processos
administrativos, para 146
servidores de 26 órgãos estaduais.
Também foi realizada a
Conferência de Controle
Disciplinar: por um Estado
Íntegro e Eficiente, com a
participação de quase 300 pessoas,
entre servidores públicos,
estudantes universitários,
profissionais de comunicação e
sociedade em geral para debater
temas ligados à conduta, controle
disciplinar e eficiência de agentes
públicos e de empresas que
negociam com o setor público.
A atuação da CGE na área
de Corregedoria somente não
alcança procedimentos
administrativos disciplinares
relativos à Procuradoria Geral do
Estado (PGE), à Polícia Judiciária
Civil (PJC), à Polícia Militar (PMMT) e ao Corpo de Bombeiros
Militar (CBMMT), já que essas
instituições têm ordenamentos
disciplinares próprios para os
servidores.
Ou seja, não são regidas
pelo Estatuto do Servidor Público
Estadual – Lei Complementar
04/1990.
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Sindicato dos
Trabalhadores no Ensino
Público de Mato Grosso
(Sintep/MT) cobrou da Secretaria
de Estado de Educação (Seduc),
em reunião nesta terça-feira
(16.01), a posse dos aprovados no
concurso público de 2017. Na
reunião, foi informado que o
resultado final do concurso será
apresentado ao governador Pedro
Taques até 30 de janeiro para a
homologação e que a posse deve
ocorrer até abril.
“Essa vitória dos
educadores e educadoras e foi a
nossa cobrança constante. A
nossa vontade é que a posse fosse
realizada antes do início do ano
letivo, mas já sabemos quando
ocorrerá.
E vamos continuar
lutando para que seja dada a posse
para os habilitados pelo concurso,
para o número real de vagas e não
apenas para uma pequena parte”,
afirma o presidente do

Sintep/MT, Henrique Lopes.
As Escolas Plenas e os
problemas enfrentados nesse
programa também foram
discutidos na audiência com a
Seduc, desde a avaliação
necessária para os professores
atuarem nessas escolas até a falta
de estrutura para a realização de
atividades. Também foram ponto
de pauta a aplicação dos recursos
da Educação, o funcionamento
efetivo do Conselho do Fundeb,
transporte escolar, escolas
militares, gestão democrática,
estrutura das escolas, o processo
de atribuição de aulas, entre
outros.
“Foi uma reunião positiva
e um momento para reforçarmos
as demandas da Educação.
Estamos sempre abertos ao
diálogo e queremos participar da
construção das políticas públicas
para a Educação e não apenas
receber, de forma impositiva, as
propostas”, enfatiza Henrique.
Foto: Assessoria Sintep/MT

Reunião entre Sintep/MT e Seduc
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DENÚNCIAS

Nos últimos dias você pode ter notado que os caramujos gigantes estão aparecendo com frequência no seu quintal. O
molusco é conhecido como Caramujo Africano e é responsável pela transmissão de diversas doenças, algumas bem graves

Caramujo Africano preocupa moradores de Pontes e
Lacerda: infestação em quintais baldios é eminente
Mônica Martins/TVCO
Foto: Ilustrativa

Moradora disse que não consegue vencer a luta conta os bichos

C

om as chuvas deste
período do ano, quintais
baldios com acumulo de
lixo tendem a ser invadidos pelos
caramujos. Em diversas partes da
cidade os moradores têm
reclamado da situação. Como o
caso de uma moradora do Parque
São Cristóvão.
Nos últimos dias você
pode ter notado que os caramujos
gigantes estão aparecendo com
frequência no seu quintal. O

molusco é conhecido como
Caramujo Africano e é
responsável pela transmissão de
diversas doenças, algumas bem
graves.
Uma moradora do Parque
São Cristóvão, fez uma denuncia
a TV Centro Oeste sobre as
péssimas condições de um
quintal localizado próximo a
Cohab do Miura.
O local está abandonado
pelos donos há algum tempo, com

isso tem sido utilizado como
espaço para descarte de lixo e
esconderijo para animais
peçonhentos, além de um lugar
perfeito para a infestação dos
caramujos.
A mulher disse que não
consegue vencer a luta conta os
bichos. Dia e noite sofre com a
invasão do seu quintal e está
bastante preocupada, já que sabe
das doenças que podem surgir.
Esta não é a única
denuncia recebida na TV Centro
Oeste, um outro quintal próximo
ao Hospital Vale do Guaporé
também está causado desconforto
aos moradores.
Uma senhora, vizinha do
local, faz questão de jogar sal nos
moluscos para impedir que eles
saiam do terreno.
A Secretaria de Saúde de
Pontes e Lacerda informou que a
contenção dos caramujos deve
ser feita manualmente, pois não
existe veneno especifico para o
combate. Colocar sal em seguida
pegar com um saco plástico e
jogá-los no lixo é a melhor
indicação.
Para os quintais baldios é

necessário a limpeza imediata,
assim será possível elimina-los
com mais eficácia, além de se

livrar de outros causadores de
doenças como ratos, insetos,
cobras e mosquitos.

ALERTA

Registros de mortes por febre amarela
aumentam cinco vezes em uma semana

Agência Brasil

D

esde julho de 2017 já foram
registradas 20 mortes por
febre amarela no Brasil. A
informação foi divulgada pelo
Ministério da Saúde em entrevista
coletiva na terça-feira (16). O último
boletim epidemiológico, atualizado no
dia 8 deste mês, mencionava quatro
vítimas da doença. Ou seja, os óbitos
registrados aumentaram cinco vezes.
Os números foram apresentados pelo
ministro interino da Saúde, Antônio
Carlos Nardi.
Quando considerados os
casos confirmados, o crescimento
entre o boletim anterior e o atual
também é representativo. No
comunicado do dia 8, havia 11
registros. No documento desta terçafeira, o número saltou para 35, uma
ampliação de 320%. Os incidentes
ocorreram em matas, não havendo
notificação até agora em áreas urbanas.
Entre julho de 2016 e janeiro de 2017,
houve 271 casos e 99 mortes, em um
período marcado por um surto da
doença.
O número de casos
confirmados ainda pode aumentar,
pois há 145 episódios em investigação
por equipes de secretarias de Saúde.
Entre julho de 2017 e janeiro deste ano
foram notificados 470 casos suspeitos.
Deste total, 290 já foram descartados.
Questionados na entrevista coletiva, os
representantes do Ministério da Saúde
evitaram falar em “surto”, mas
classificaram o fenômeno de um
“aumento de incidência da doença”.
Após informe da OMS,
governo de SP mantém estratégia de
combate à febre amarela. A situação é
mais grave nos estados de São Paulo
(20 casos e 11 mortes), Minas Gerais
(11 casos e 7 mortes), Rio de Janeiro (3
casos e 1 morte) e DF (1 caso e 1
morte).
Em razão do aumento dos
casos, a Organização Mundial da
Saúde classificou hoje o conjunto do
estado de São Paulo de área de risco e
recomendou a viajantes internacionais
tomar vacina específica e se imunizar
contra o vírus.

Vacinação - O Ministério da Saúde
informou que vai disponibilizar aos
estados lotes de vacina para
campanhas junto à população.
Qualquer pessoa pode se imunizar, à
exceção dos que estão em situações de
contraindicação, como pacientes com
câncer, indivíduos com
imunossupressão e pessoas com
hipersensibilidade à proteína do ovo.
A vacina começa a fazer efeito
em 10 dias. Quem pretende se dirigir às
áreas consideradas de risco deve se
vacinar dentro deste prazo para não
contrair a doença. Em São Paulo, a
campanha será antecipada para o dia
29 e vai abranger 54 cidades e buscar
atender 8,3 milhões de pessoas.
No Rio de janeiro, a previsão é
que as ações de vacinação sejam
realizadas em 15 municípios, com
meta de chegar a 10 milhões de
pessoas. Já na Bahia, onde também há
preocupação com a ocorrência da
doença, a campanha focará oito
cidades e buscará aplicar o
medicamento a 3,3 milhões.
Essas ações serão feitas com
vacinas fracionadas. Nesse caso, a
imunização envolve a aplicação de
uma parte da dose. Segundo o
Ministério da Saúde, o efeito dura oito
anos. “Nós temos estoque para atender
à necessidade da população brasileira.
Hoje temos seringas suficientes para
vacinar fracionadamente 20 milhões
de pessoas e demandamos à
Organização Pan-Americana da Saúde
mais 20 milhões de doses na semana
passada”, informou o secretário
executivo do Ministério da Saúde,
Antônio Carlos Nardi, que substitui o
ministro Ricardo Barros, em viagem
ao Haiti.
As doses fracionadas não são
indicadas para alguns pessoas, como
crianças na faixa de 9 meses a 2 anos,
pacientes com câncer ou HIV/aids em
fim de tratamento e mulheres grávidas.
A vacina fracionada também
não deve ser tomada pelos que
pretendem viajar para o exterior, pois
órgãos de saúde de outros países
exigem a dose padrão.

Foto: Ilustrativa

A vacina começa a fazer efeito em 10 dias. Quem pretende se dirigir às
áreas de risco deve se vacinar dentro deste prazo
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#201624 DEVEDOR: JOSE WELLINGTON DA SILVA JUNIOR - CPF.:
002.906.683-28 - RUA JOAO MARCIO ATALA, 131 -JARDIM DO
TREVO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul
Item E da tabela D de custas
#201409 DEVEDOR: WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF.:
536.276.601-53 - RUA PADRE CASSEMIRO, 5 -CENTRO -CACERES MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item B da tabela
D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A
COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTROCACERES-MT, A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, NO 1o. (primeiro) DIA UTIL SEGUINTE DA DATA DA
PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, NO HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS.
Cáceres-MT, 17 de janeiro de 2018.
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R10

Craque do Barcelona é mais um a homenagear o brasileiro após anúncio da aposentadoria

Ronaldinho ganha homenagem do pupilo
Messi: "Aprendi muito ao seu lado"
Globo.com

Foto: Ilustração

C

BANDEIRA BRANCA

Coreias chegam a acordo para formar
o primeiro time unificado da história
Globo.com

A

s Coreias do Norte e do
Sul chegaram a um
acordo para a formação
do primeiro time unificado
entre os países na história dos
Jogos Olímpicos, em
PyeongChang, na Coreia do
Sul, no hóquei no gelo
feminino.
Além disso, as

delegações desfilarão unidas
na abertura das Olimpíadas de
Inverno, em fevereiro deste
ano.
A medida ainda
depende de aprovação do
Comitê Olimpico
Internacional (COI). Os
representantes vão fazer
consulta com o órgão nos
Foto: Stuart Franklin/Getty Images

Delegação unificada das Coreias do Norte e Sul nas Olimpíadas de Atenas, em 2004

próximos dias.
A reunião entre as
delegações aconteceu no
vilarejo de Panmunjom,
próximo à zona neutra da
fronteira entre os dois países
onde tradicionalmente são
feitas as dicussões políticas
entre os governos.
A formação do time
gerou polêmica na Coreia do
Sul. Segundo a Reuters, as
atletas da seleção sul-coreana
de hóquei no gelo se
mostraram "revoltadas" com a
ideia.
Em pesquisa realizada
por uma rede de TV do país,
mais de 70% das pessoas que
votaram se mostraram
contrárias à formação de um
time. Essa será a terceira vez
que as delegações entram
unidas em cerimônias de
abertura de Jogos Olímpicos.
O fato já aconteceu em
Sydney, em 2000, em Atenas,
em 2004, e nos jogos de
inverno de Turim, em 2006.

Cáceres-MT, quinta-feira 18 de janeiro de 2018

inco vezes melhor
jogador do mundo e
apontado por muitos
como o maior de toda a
história, Lionel Messi deve
muito a Ronaldinho Gaúcho.
Impossível esquecer, por
exemplo, que o passe para
primeiro gol do argentino
como profissional saiu dos pés
do então camisa 10 do
Barcelona.
E é claro que o pupilo
não deixaria o anúncio da
aposentadoria de R10 passar
em branco.
Messi se uniu a outros
tantos jogadores e clubes ao
redor do mundo e publicou, na
quarta-feira, uma homenagem
a Ronaldinho, que, segundo
seu irmão, pendurou as
chuteiras de maneira
definitiva.
O argentino usou seu
perfil no Instagram para postar
uma foto em que aparece ao
lado do amigo. E com a
seguinte legenda:

- Como sempre disse,
aprendi muito ao seu lado.
Sempre estarei agradecido
pelo quão fácil tornou tudo
para mim quando cheguei ao
vestiário.
Tive a sorte de
compartilhar muitas coisas
com você e me alegro muito
porque, além de ser um
fenômeno com a bola, você é
uma grande pessoa e isso é o
mais importante.
Ainda que decida ir, o
futebol jamais se esquecerá do
seu sorriso. Todo o melhor,
Ronnie - publicou ele.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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*******************
Parabéns e muitas felicidades a Gabriel
N e v e s , q u e c o m e m o ro u m a i s u m
aniversário. Que hoje e sempre não falte a
Saúde, a paz e o amor. Feliz aniversário! Na
foto ao lado da mãe Christiane Neves.

By Rosane Michels

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

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

*******************
Grande abraço ao nosso anunciante
Aluísio extensivo a equipe da J.B.A.
Materiais Elétricos e Hidráulicos
que acompanham nosso trabalho
todas as manhãs.

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

Destaque VIP ao casal Vicente Da Silva e Filomena
Alcântara, que celebraram Bodas de Granizo. São 48 anos
de companheirismo, amor e respeito. Nossos votos que essa
união perdure para sempre e que os dias passem devagar
para que os momentos juntos se eternizem. Felicidades!!!

*********

Figa para as
gêmeas Branda e
Agatha, que fazem
a alegria da
mamãe Lívia e dos
vovós corujas
Claudionor
Duarte e Claudia
Vilela. É muito
amor envolvido.
Que elas cresçam
com muita saúde
são os nossos
desejos.

*********

A noite de sábado
promete esquentar
ainda mais com a festa
Tourada, organizada
pelos acadêmicos de
medicina e direito da
Unemat. O encontro da
moçada está marcado
a partir das 22 horas
no espaço Indaiá. Vale
Conferir.

*********
Áries

Lua e Vênus deixam Capricórnio e
começam a caminhar através de Aquário
marcando o início de uma nova fase de
movimento na vida social e aproximação
de amigos, novos e antigos. Você estará
mais aberto e receptivo, mais alegre e
comunicativo. Um contato comercial
com uma grande empresa pode começar
a ser negociado.

Leão

Lua e Vênus deixam Capricórnio e
começam a caminhar através de
Aquário marcando o início de uma fase
de movimento agradável nos
relacionamentos. O período, que dura
algumas semanas, pode envolver o
surgimento de uma pessoa especial, que
vai mexer com seu coração. As
amizades, novas e antigas, são altamente beneficiadas.

Lua e Vênus deixam Capricórnio e
começam a caminhar através de
Aquário marcando o início de uma
nova fase de movimento em sua vida
profissional e planos de negócios. Sua
carreira dá um passo à frente e novas
oportunidades profissionais surgem a
partir de agora. Período de sucesso e
reconhecimento.

Virgem

Lua e Vênus deixam Capricórnio e
começam a caminhar através de
Aquário marcando o início de uma nova
fase de rotina movimentada, no
entanto, com acontecimentos
prazerosos. O período, que dura
algumas semanas, pode envolver o
surgimento de um novo projeto de
trabalho. Ótimo período para cuidar da beleza.

Lua e Vênus deixam Capricórnio e
Capricórnio
Sagitário começam
a caminhar através de
Aquário marcando o início de uma
nova fase, que pode envolver acordos
e negociações, além de novos
contatos comerciais. Viagens rápidas
podem marcar este período de boa
comunicação e necessidade de
conhecimento.

rendimentos.

Lua e Vênus deixam seu signo e
começam a caminhar através de
Aquário marcando o início de um
período de movimento intenso na vida
material e financeira. O período, que
dura algumas semanas, pode envolver
novos negócios e acordos que trarão
melhoria nos lucros e aumentos dos

Gêmeos

*********
Lua e Vênus deixam Capricórnio e
começam a caminhar através de
Aquário, signo compatível ao seu,
marcando o início de uma nova fase
de movimento em projetos que
envolvem viagens e contato com
pessoas estrangeiras. Uma pessoa
estrangeira pode mexer com seu
coração.

Lua e Vênus deixam Capricórnio e
começam a caminhar através de
Aquário marcando o início de uma
nova fase de movimento agradável na
vida social e aproximação de pessoas
interessantes. Um romance pode
começar a qualquer momento a partir
de hoje. O relacionamento com os
filhos melhora consideravelmente.

Libra

Lua e Vênus deixam Capricórnio e começam a caminhar
através de seu signo marcando o início de
uma nova fase de movimento em sua vida
pessoal e/ou profissional. O período, que
dura algumas semanas, pode envolver a
chegada de um novo amor ou de um novo
projeto que trará aumento de seus
rendimentos. O dinheiro chega com mais
facilidade.

Aquário

Câncer

Lua e Vênus deixam Capricórnio e
começam a caminhar através de
Aquário marcando o início de uma
nova fase de movimento de
interiorização e necessidade de
investigar mais profundamente suas
emoções. O período pode ser marcado também por
uma grande negociação financeira.

Escorpião Lua e Vênus deixam Capricórnio e

começam a caminhar através de
Aquário marcando o início de uma
nova fase de movimento agradável
em sua vida doméstica e nos
relacionamentos em família. O
período pode envolver a necessidade
de promover encontros com amigos e
parentes queridos em sua casa.

Peixes

projeto.

Lua e Vênus deixam Capricórnio e
começam a caminhar através de
Aquário marcando o início de uma nova
fase de interiorização e necessidade de
distanciar-se da vida social. Um amor
do passado pode ressurgir e voltar a
mexer com seu coração. O momento é
bom para o planejamento de um novo

