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UNEMAT CÁCERES

Fórum e Seminário trazem temáticas centrais
para formação de profissionais de saúde
Foto: Ewerton Mantesso Coimbra

Teve início quinta-feira (15.12) as primeiras edições do
Fórum de Integração ensino-serviço-comunidade na formação em
saúde: construindo uma rede colaborativa (I Fiesc) e do Seminário:
Metodologias ativas para o ensino na saúde da região Sudoeste de
Mato Grosso: compartilhando experiências (I Semaes). Página 03

MODERNIZAÇÃO

Corpo de Bombeiros passa a
trabalhar com rádio digital
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A conferência de abertura trouxe a temática As Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos da área da saúde e o trabalho Interprofissional
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Sejamos sinal para o mundo! Os incentivos fiscais à saúde - Comemoração ou Luto
Temos de ser seta, sinal que aponta
às pessoas o caminho da salvação, que é
Jesus
“Eu vos digo: entre os nascidos de mulher,
ninguém é maior do que João. No entanto, o
menor no Reino de Deus é maior do que ele”
(Lucas 7,28).
É uma graça aquilo que a Liturgia do Tempo
do Advento nos dá, que é refletir sobre a
figura, a pessoa de João Batista.
João foi um homem de Deus,
humilde, modesto e penitente; um homem
totalmente voltado para a causa do Senhor e
para preparar Seus caminhos. Por isso, ele
assume um papel fundamental na
compreensão do mistério da vinda de
Cristo, o Messias.
É muito interessante que João não
chama a atenção para si, mas para Cristo,
mostrando que Ele é o Salvador, o caminho,
a luz que vem para o mundo. Temos de ter
muito cuidado, temos de ser seta, sinal que
aponta às pessoas o caminho da salvação,
que é Jesus. Mas não podemos querer que as
pessoas parem em nós. Eu não posso querer
que as pessoas parem em mim, que se
prendam a mim, que sigam o caminho de
Deus por causa de mim e tenham em mim o
ponto de parada ou chegada. Assim, vale
também para o cantor, para o padre que é o
pastor, que é líder. Não podemos parar nas
pessoas, pois elas precisam ser para nós um
sinal.
É verdade que existem os maus e
bons sinais ao longo do caminho, e
precisamos seguir os bons sinais. Mais do
que segui-los, precisamos ser um bom sinal
na estrada, temos que sinalizar para as
pessoas por onde elas devem ir, e que, de
fato, não devemos parar, estacionar ao
longo do caminho.
Devemos levar as pessoas até Jesus,
para que O conheçam, para que se
entreguem a Ele, a fim de que façam o que
João fez: transformou Jesus na luz da sua
vida.
João era uma voz, mas não era a Palavra.
João era a voz por onde a Palavra de Deus
chegava até as pessoas. Temos o canal vocal
de onde nossa voz sai, mas a palavra não
deve ser nossa, e sim de Deus! Devemos ser,
realmente, para os outros um canal que
comunica a Palavra de Deus, para que ela
chegue aos corações.
Às vezes, preocupamo-nos muito
com a nossa opinião, com nossa palavra e
vontade. Aquele que se põe como
instrumento de Deus faz-se voz d'Ele para
que Sua Palavra chegue ao coração das
pessoas.
João se fez humilde, dilatou seu
coração, foi um homem penitente para que
as pessoas não parecem nele, mas para que
chegassem até Deus. Quando nos fazemos
menor, quando a humildade toma conta do
nosso coração, as pessoas não param em
nós, mas olham para nós e chegam até Deus
por nosso intermédio.
Que sejamos para o mundo sinais
vivos de que Deus está no meio de nós!
Deus abençoe você!

No dia 13 de dezembro
completou 10 anos da homologação
pela Assembleia da ONU da
Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência. O Brasil é
signatário da referida convenção, que
representa, no plano internacional, um
esforço para que os Estados assegurem
os direitos fundamentais das pessoas
com deficiência. Seria motivo de
comemoração, não tivessem ainda
algumas políticas públicas, nessa área,
carecendo de gestores livres de
preconceitos e atitudes
discriminatórias. Para alcançar o
Direito de Todos os Humanos alguns
cuidados se revestem de maior
importância e alguns sinais fazem soar
o alerta da inequidade.
Os incentivos fiscais criados
pela Lei Federal 12.715, de 2012,
significam fortalecimento dos Direitos
e mais oportunidades para os projetos
relacionados às pessoas com
deficiência (Pronas) e também ao tema
da oncologia (Pronon). Tais incentivos
são controlados pelo Ministério da
Saúde (MS) e seu funcionamento é
inspirado em incentivos de outras áreas
(cultura e esporte são dois grandes
exemplos). A partir desses incentivos a
área de saúde pode aprovar projetos
que permitem as pessoas jurídicas ou
físicas destinarem 1% do seu imposto
de renda devido para projetos
aprovados no Pronas e mais 1% para
projetos destinados para o Pronon.
A lei que os institui estabelece
os percentuais genéricos (1% aplicado
sobre o imposto devido por cada
empresa ou individuo) e a Proposta de
Lei Orçamentária (PLOA) de cada ano
estatui, com base na estimativa do
valor a pagar ao Fisco por empresas e
pessoas físicas brasileiras, o volume
estimado de captação, que usualmente
teve uma previsão bastante realista na
legislação.
O problema reside no fato de
que, em que pese a forte demanda por
projetos nessa área, que não
conseguem ser atendidos, o MS, tem
por iniciativa própria, limitado um teto
anual de valores, reduzindo a cada ano
o montante total disponibilizado e os
projetos atendidos.
Para se ter uma ideia o limite
estimado para o Pronas era de,
aproximadamente, R$ 674 milhões em
2014, R$ 173 milhões em 2015,
reduzido, no final do mesmo exercício,
para R$ 90 milhões e, no último ato
caiu a ínfimos R$ 14 milhões em 2016,
uma redução de 98% entre 2014 e
2016.

Mais grave que isso, a Portaria
2671 do MS, publicada em 07 de
dezembro último, sugere a excepcional
prorrogação de projetos do ano
passado, sem abrir espaço para novas
iniciativas, que deveriam ser
examinadas esse ano e que o setor
inevitavelmente carece.
Ao contrário do MS, o
Ministério da Cultura não limita o
volume de projetos aprovados
anualmente, nem tampouco o
Ministério do Esporte. Neste
momento, na Cultura, há mais de 5
bilhões em projetos autorizados
aguardando a captação de recursos,
deixando que as empresas escolham as
iniciativas adequadas. O mesmo ocorre
no Esporte, sem qualquer dificuldade.
Somente na Saúde que os incentivos
ficarão perto de zero nesse ano de 2016,
onde não terão projetos novos
autorizados e numa drástica redução de
limite orçamentário. Tudo isso por uma
limitação que o próprio MS nos impõe,
esquecido que os valores
orçamentários para os próximos anos
serão fatalmente insuficientes, para o
atendimento de 45 milhões de
brasileiros que vivem com algum tipo
de deficiência.
Na contramão da gestão dos
demais incentivos federais, o
Ministério da Saúde adota medidas que
rebaixam os incentivos as pessoas com
deficiência e com câncer a patamares
cruéis. Lamenta-se que o guardião do
Sistema Único de Saúde espelhe em
suas decisões o preconceito e a
indiferença que milhões de brasileiros
lutam para não mais existir.
No mês que deveríamos
comemorar os 10 anos da Convenção
da ONU, não é esse presente que as
pessoas com deficiência merecem,
muito pelo contrário. Precisávamos
sim de ações muito mais firmes e
inclusivas para esse público
merecedor, como todos os cidadãos, da
presença e do olhar do Poder Público
no seu dia a dia.

Linamara Rizzo Battistella é medica
Fisiatra, professora titular da
Faculdade de Medicina da USP e
Secretária de Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência no Estado de
São Paulo.
Fabio de Sá Cesnik é advogado sócio
do escritório Cesnik, Quintino e
Salinas Advogados, autor do livro
“Guia de Incentivo à Cultura” e
presidente da Comissão de Estudos de
Mídia e Entretenimento do IASP –
Instituto dos Advogados de São Paulo.

X
DA REPORTAGEM

BOLAS PRETAS

Para a secretaria de obras, pelos inúmeros buracos
existentes ao longo da Rua da Tapagem e muitas outras,
que estão uma verdadeira vergonha. Ninguém merece,
não há carro que resista. Ta passando da hora de uma
operação tapa buracos na cidade com qualidade. E com
essas chuvas a tendência é piorar. Vamos trabalhar, minha
gente, afinal é pra isso que servem os impostos.
BOLAS BRANCAS

Para as apresentações que estão sendo realizadas nas
quintas e sextas-feiras na SICMATUR em ocasião a
programação do Natal Ecológico. Além da decoração que
encanta e atrai grande publico, as apresentações estão
dando show e fazendo jus ao Natal. A exemplo a
apresentação do coral dos reeducandos, foi lindíssima.
Parabéns!
BOLAS PRETAS

É endereçada para aqueles servidores, que se acham donos
do mundo, principalmente para aqueles que trabalham em
órgão público, onde tudo é de todos. Outro dia um desses,
simplesmente trocou a senha do Wi-Fi e não passou pra
mas ninguém. No órgão foi aquela confusão, os que
precisavam trabalhar sem acesso a internet. É pra acabar
mesmo. Nesse mundo se vê de tudo.
BOLAS BRANCAS

CORREIO CACERENSE

Padre Roger Araújo: Sacerdote da
Comunidade Canção Nova, jornalista e
colaborador do Portal Canção Nova
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Para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT)
que na manhã de quinta-feira assinou o termo de cessão de
móveis que estão em desuso pela Casa. A cedência em
forma de comodato vai beneficiar ao todo 13 entidades
filantrópicas e órgãos da administração pública estadual e
ainda, da esfera municipal de diversas cidades matogrossenses. A formalização da doação de móveis e bens da
Casa foi realizada por meio de uma cerimônia simples
conduzida pelo primeiro-secretário, deputado estadual
Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, que contou com a
participação dos representantes do gabinete da
presidência, do gabinete do deputado Eduardo Botelho e
dirigentes das entidades beneficiadas.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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UNEMAT/CÁCERES

Fórum e Seminário trazem temáticas centrais
para formação de profissionais de saúde
O

Hemilia Maia

Foto: Ewerton Mantesso Coimbra

evento que encerra hoje
(17.12) é consequência de
projetos de extensão
desenvolvidos, há mais de um
ano, por profissionais da
Faculdade de Ciências da Saúde
(Educação Física, Enfermagem e
Medicina) da Universidade do
Estado de Mato Grosso (Unemat).
Dos 300 inscritos,
aproximadamente 200
pessoas/dia estão participando.
Sob a coordenação da
professora do curso de Medicina,
Fabiana Aparecida da Silva,
doutora em Ciências da Saúde, o I
Fiesc e o I Semaes encerrarrão
com propostas para a atuação
colaborativa de profissionais de
saúde construídas durante os três
dias de evento. "A expectativa é de
que todos realmente possam
refletir as suas práticas e que
busquem uma atuação
profissional cada vez mais
colaborativa", frisou Fabiana
Silva.
A conferência de abertura
trouxe a temática As Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCNs)
dos cursos da área da saúde e o
trabalho Interprofissional.

Quando formamos esse
profissional colaborativo para as
ações mais integrais que ocorrem
no coletivo o paciente sai
ganhando", citou o professor.
Uma observação feita por
Costa foi a de que o I Fiesc e o I
Semaes devem ser valorizados e
reconhecidos pela relevância dos
temas. "A integração de ensino,
serviço e comunidade e a
interprofissionalidade são temas
centrais que demarcam o
compromisso ético político da
Instituição no enfrentamento de
problemas muito complexos. A
proposta é de grande avanço para
a formação de futuros
profissionais de saúde", destacou
o professor.
Participaram da abertura o
pró-reitor de Extensão e Cultura,
Alexandre Porto, o secretário de
Saúde de Cáceres, Roger

O evento tem a coordenação da professora do curso de Medicina, Fabiana Aparecida da Silva

Ministrada pelo professor da
Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte (UERN)
Marcelo Viana da Costa, doutor
em Ciências da Saúde, foi
assistida por cerca de 160 pessoas.
Entre elas profissionais de saúde
que atuam em Cáceres e
acadêmicos e professores dos
cursos da Faculdade de Ciências
da Saúde da Instituição.
Costa destacou que

paciente precisa ser visto e tratado
como ator principal dentro dos
serviços de saúde e que a atuação
interprofissional é diferente da
multidisciplinar. "A educação
interprofissional melhora os
resultados do serviço de saúde
quando forma profissionais para
trabalhar efetivamente em equipe.
Trabalhar efetivamente em equipe
é partir das necessidades de saúde
e buscar seu enfrentamento.

Alessandro Pereira, Samuel
Laudelino representante do
diretor Político-pedagógico e
Financeiro do câmpus de Cáceres,
o diretor da Faculdade de Ciências
da Saúde, Alcione Lescano, o
presidente do Conselho Regional
de Educação Física 17ª Região,
Carlos Alberto Eilert e a
coordenadora do evento, Fabiana
Silva.
No dia 15 de dezembro o
contexto foi tratado por meio de
conferências e mesa redonda, no
dia 16 foram desenvolvidas cartas
de ações vinculadas as temáticas
das oficinas e hoje três grupos de
discussão trarão a pergunta
norteadora para a plenária final. O
momento científico pode ser visto
na exposição de posters que
acontece, das 18h às 19h, no
Museu de Arqueologia da
Unemat, na Cidade Universitária.

EM CHAMAS

Mulher tem 90% do corpo queimado em
Cáceres, incêndio está sendo investigado
Da Redação

Foto: Divulgação

ALMOÇO E BAILE

Idosos participam de encerramento das
atividades dos Serviço de Convivência
Joner Campos

A

Secretaria Municipal de
Ação Social de Cáceres
por meio do Centro de
Referência de Assistência Social
realizou nesta sexta-feira (16),
encerramento das atividades do
grupo de idosos.
A equipe da Secretaria de
Ação Social, desenvolveram no
decorrer deste ano ações
socioeducativas mensalmente
visando à prevenção e a proteção
com os idosos, através de
palestras, oficinas, dinâmicas
lúdicas e orientações, focando
temas como: autoestima,
convivência familiar e

comunitária, qualidade de vida,
envelhecimento saudável,
Direitos Sociais cidadania,
proteção e cuidado a pessoa
Idosa. Na sexta-feira foi realizado
o encerramento de todas essas
atividades com o tradicional
almoço e baile da terceira idade.
Cerca de 350 idosos são
atendidos pela SMAS.
Para a Secretária Eliane
Batista que ressalta que o
objetivo do grupo de
Convivência é oferecer garantia
de convívio ao idoso com
oportunidades e ações para o
enfretamento das condições de

vida; promover o fortalecimento
de laços de pertencimento e
construção de projetos pessoais e
Sociais; proporcionar a
socialização ou ressocialização
através de atividades sociais,
físicas, culturais, recreativas e
intelectuais aos idosos e
incentivar a inclusão social do
idoso evitando o isolamento
social.
O evento contou com a
presença da Vice Prefeita Eliene
Liberato no ato representando o
prefeito municipal, a Secretária
de Fazenda Marli Fátima, o
Secretário de Administração
Vitor Miguel de Oliveira, Wilson
Kishi Secretário de Governo e a
C o o r d e n a d o r a d e
Desenvolvimento do Turismo
Elza Eli Izidoro.

Foto: Joner Campos

Mulher teve 90% do corpo queimado

U

ma mulher identificada
pelas iniciais J.M., de 26
anos, foi socorrida no final
da tarde de quarta-feira, com
praticamente 90% do corpo
queimado.
O fato aconteceu no Jardim
Lucélia em Cáceres, onde vizinhos
narraram aos policiais que
atenderam a ocorrências, que a
vítima chegou em sua residência
carregando um recipiente contendo
um líquido amarelo. Logo que ela

adentrou a casa, foi ouvido uma forte
explosão e a vítima saiu da
residência correndo com o corpo em
chamas. Vendo a cena os vizinhos
rapidamente jogaram água na vítima
na intenção de apagar as chamas. A
GU acionou o Corpo de Bombeiros,
que prestou os primeiros socorros e
encaminhou a vítima ao hospital
para tratamento médico.
Ainda não se sabe as causas
do incêndio, agora o caso segue sob
investigação da polícia civil.

Almoço dançante marcou encerramento das atividades do Centro de Referência de Assistência Social
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Sistema vai permitir melhor serviço prestado à população

Corpo de Bombeiros passa a
trabalhar com rádio digital
Assessoria/Sesp-MT

Foto: Assessoria

E

xatamente às 15h30 desta
quinta-feira (15.12) os
primeiros sinais da
tecnologia digital foram enviados
via rádio à militares do Corpo de
Bombeiros de Cuiabá e Várzea
Grande.
A transmissão oficial foi
feita pelo secretário de Segurança
Pública, Rogers Jarbas, no Centro
Integrado de Operações de
Segurança Pública (Ciosp), e
marcou o início do processo de
digitalização da comunicação via
rádio da Segurança Pública em Mato
Grosso.
Na primeira mensagem via
rádio digital, o secretário Rogers
desejou um bom trabalho aos
militares e pediu a todos que
empreguem bem a nova ferramenta.
Até então, o Corpo de
Bombeiros operava com o sistema
de comunicação analógico, assim
como as demais forças de Segurança
Pública ainda operam.
Para conseguir avançar no
sistema de comunicação, a
Secretaria de Estado de Segurança
Pública (Sesp), por meio do Corpo
de Bombeiros, adquiriu 122 rádios
portáteis e 45 móveis, que estão
instalados nas viaturas. Foram
investidos cerca de R$ 900 mil por
meio de um convênio com o Fundo
Nacional da Amazônia. Para
acompanhar a tecnologia, o Ciosp já
possui a infraestrutura digital.
Comunicação digital - O rádio
digital permite mandar a localização
por satélite, enviar pequenos textos,

Especialista alerta para os cuidados com a pele no verão
O sol é uma das principais causas de câncer não melanoma, tumor
maligno que mais atinge os brasileiros. Saiba quais procedimentos podem evitar
danos à saúde na época mais quente do ano. De acordo com meteorologistas, a
previsão para o verão de 2017 é de calor ainda mais intenso do que o ano de 2016.
Por isso, é preciso que os cuidados com a pele sejam dobrados para evitar os
efeitos nocivos dos raios solares, fator tido como uma das causas principais do
aumento nos índices de tumores de pele entre a população brasileira. Segundo o
Instituto Nacional do Câncer (Inca), o país registrará até o final de 2016 cerca de
180 mil novos casos de câncer de pele - valor que corresponde a 30% de todos os
casos de tumores malignos no Brasil.
Os melanócitos e queratócitos (células da pele) são os principais
envolvidos no processo de fotoproteção e quando expostos ao sol podem
aumentar em número e tamanho. O câncer de pele ocorre quando há um
crescimento excessivo dessas células que compõem a pele, podendo ser
distinguidas em melanoma e não melanoma. De acordo com a Dra. Daniela
Pezzutti, oncologista do Centro Paulista de Oncologia – CPO (Grupo
Oncoclínicas), em geral, as pessoas tendem a relacionar o câncer de pele
exclusivamente ao melanoma. Contudo, 95% dos casos de tumores cutâneos
identificados no Brasil são classificados como não melanoma, um índice que está
diretamente relacionado à constante exposição à radiação ultravioleta (UV) do
sol. Por isso, é preciso estar atento aos sinais de alerta.“Geralmente, os principais
sintomas de câncer não melanoma são lesões cutâneas com crescimento rápido,
com sangramento, ulcerações que não cicatrizam, seguidas de coceira e algumas
vezes dor aparentes em áreas muito expostas ao sol como rosto, pescoço e
braços”, explica a Dra. Pezzutti.
Fique atento às precauções que previnem o câncer de pele - Para pessoas que
costumam ficar expostas ao sol, é preciso reforçar o uso do protetor solar
diariamente, principalmente no rosto. Se a exposição aos raios solares for maior,
como na praia ou piscina, por exemplo, é importante abusar do protetor no corpo
todo, usar chapéus e evitar horários em que a incidência solar esteja mais forte.
“Pessoas de pele clara, cabelos claros e sardas são mais propensas a
desenvolver o câncer de pele. A idade é um fator que também deve ser
considerado, pois quanto mais tempo de exposição da pele ao sol, mais
envelhecida ela fica, aumentando também a possibilidade de surgimento do
câncer não melanoma.”, destaca a Dra. Daniela.
É importante a avaliação frequente de um especialista
(dermatologistas) para acompanhamento das lesões cutâneas. A análise da
mudança nas características destas lesões é de extrema importância para um
diagnóstico precoce. O dermatologista tem o papel de orientar uma proteção
adequada para descobrir os possíveis riscos que os raios solares de verão podem
causar na pele.
Entenda os diferentes tipos de câncer de pele e os possíveis tratamentos - O
câncer de pele não melanoma pode ser classificado em: carcinoma basocelular,
que é o tipo mais frequente, em que o crescimento normalmente é mais lento. O
diagnóstico se dá usualmente por um aparecimento de uma lesão nodular rosa
com aspecto peroláceo na pele exposta do rosto, pescoço e couro cabeludo e
carcinoma espinocelular, mais comuns em homens, formando um nódulo que
cresce rapidamente e com ulceração (ferida) de difícil cicatrização. “Tanto o
carcinoma basocelular quanto o espinocelular ocorrem pela alta exposição dos
raios solares e devem ser prevenidos com protetor solar e consultas frequentes
com dermatologista”.BO câncer de pele melanoma é o mais agressivo. São
geralmente os casos que iniciam com o aparecimento de pintas escuras na pele,
que apresentam modificações ao longo do tempo. As alterações a serem
avaliadas como suspeitas são o “ABCD”- Assimetria, Bordas irregulares, Cor e
Diâmetro. “A doença é de fácil diagnóstico quando existe uma avaliação prévia
das pintas”, finaliza a Dra.
É recomendável à ressecção cirúrgica destas lesões por especialista
habilitado para adequada abordagem das margens ao redor da mesma.
Posteriormente, dependendo do estágio da doença, pode ser necessária a
realização de tratamento complementar. Quimioterapia ou radioterapia são
raramente necessárias visto que, se diagnosticado precocemente, a cirurgia pode
resolver na maioria dos casos. (Por DIGITAL TRIX)

O rádio digital permite mandar a localização por satélite

identificar melhor o rádio que está
fazendo uma chamada, além de
oferecer uma comunicação de maior
qualidade, porque está menos
exposto a interferências.
“Esperamos que isso resulte
em mais agilidade nos atendimentos
e um melhor serviço para a
sociedade”, disse o diretor
operacional do Corpo de
Bombeiros, coronel BM Cesar
Viana de Brum.
O comandante geral do
Corpo de Bombeiros, coronel BM
Júlio Cesar Rodrigues, disse que um
sistema de comunicação eficiente é
fundamental para que o Corpo de
Bombeiros consiga cumprir a sua

missão. “É uma grande aquisição de
modernização para a instituição.
Primeiro porque teremos uma
melhor resposta quando a
emergência entrar via Ciosp. Além
da comunicação durante as
ocorrências e pós-ocorrências
ganhar muito em eficiência e
eficácia”, destacou.
O secretário de Segurança
Pública, Rogers Jarbas, parabenizou
a instituição por ser a primeira das
forças a digitalizar a comunicação.
“A ferramenta não vai apenas
atender melhor à toda a população
da região metropolitana, mas
também todos os profissionais da
instituição”, disse.

NA JUSTIÇA

Defensor de Araputanga garante
cirurgia a menor com doença grave
Assessoria

O

Defensor Público que
atua no Núcleo da
Defensoria Pública de
Araputanga, Carlos Wagner
Gobati de Matos, garantiu, na
Justiça, a realização de cirurgia de
urgência para retirada de tumor
associado à embolização prévia

em uma criança de dois anos de
idade portadora de neoplasia
benigna da nasofaringe.
De acordo com o
Defensor, o pedido de tutela de
urgência em Ação de Obrigação
de Fazer foi deferido pelo Juiz em
setembro deste ano, na qual foi

determinado que o Estado e o
município de Campos de Júlio
providenciassem vaga hospitalar
para a realização de cirurgia e
demais procedimentos
necessários ou custeassem os
procedimentos em rede privada,
no prazo de cinco dias.
"Cientificados
formalmente da decisão judicial,
no entanto, os entes requeridos se
mantiveram inertes, o que
motivou a Defensoria Pública a
postular o bloqueio de ativo
financeiro das contas bancárias
registradas em nome do Estado,
com a transferência do valor
constrito para o município para
que esse adotasse todas as
providências necessárias a
viabilizar o tratamento em favor
do menor autor", explicou Gobati
de Matos.
Ainda conforme o
Defensor, o pedido também foi
deferido pelo Juízo da Comarca,
viabilizando assim a efetiva
satisfação do direito postulado
pelo menor autor e assegurado na
Constituição Federal.

Foto: Assessoria

Defensor Público Carlos Wagner Gobati de Matos
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PERÍODO CHUVOSO

Secretaria de Saúde alerta para prevenção
ao foco de Dengue, Zika e Chikungunya
Assessoria SES-MT

Foto: Ilustrativa

Dengue, seguido de 24.535 Zika e
1.442 de Chikungunya.
A comissão de investigação
de óbitos do programa da Dengue
vem acompanhando 46 casos sob
suspeita de mortes provocadas pela
dengue, dos quais cinco foram
confirmados até o momento.
Já a febre Chikungunya, o
número de casos neste ano é de
1.442. A incidência acumulada é de
44 casos por 100 mil habitantes.
Segundo uma análise dos casos por
município, três cidades apresentam
alto risco: Acorizal, Querência e
Campo Novo do Parecis.
Ainda no mês de novembro,
foram notificados casos de
Chikungunya em sete municípios,
sendo eles: Cuiabá, Querência,
Campo Novo do Parecis, Nova
Olímpia, Guarantã do Norte, Matupá
e Nova Ubiratã. Já em dezembro,
foram três municípios com casos de
Chikungunya: Cuiabá, Matupá e
Nova Ubiratã.
Os casos de Zika vírus neste

SES orienta a população para evitar criadouros dos mosquitos

E

m tempos de chuvas, que
propicia facilidade de
acúmulo de água, a
Secretaria de Estado de Saúde
(SES), através da Vigilância

Epidemiológica, alerta para os altos
índices de D engue, Zik a e
Chinkungunya em Mato Grosso.
Dados monitorados até o dia 3 de
dezembro apontam 27.680 casos de

ano é 24.535. A incidência
acumulada é de 751 casos por 100
mil habitantes. Segundo a análise
por município, em 13 cidades do
Estado não ocorreram casos de Febre
pelo vírus Zika. Glória dOeste,
Gaúcha do Norte, Santo Afonso,
Canabrava do Norte, Santa Cruz do
Xingu, Santa Terezinha, São José do
Xingu, Vila Rica, Ponte Branca,
Castanheira, Cotriguaçu, Vale de
São Domingos e União do Sul.
Prevenção - No último dia 02
dezembro, foi realizada o Dia de
Combate ao mosquito Aedes
Aegypti em todo o país. A SES
orienta a população para evitar os

SERRA DE RICARDO FRANCO

Após terem sido acionados pelo MPE,
proprietários fazem acordo judicial preliminar
Clênia Goretth
epresentantes de três propriedades
acionadas pelo Ministério Público
Estadual por desmatamentos
irregulares no Parque Estadual Serra de
Ricardo Franco firmaram Termo de Acordo
Judicial preliminar comprometendo-se a
promover a reparação integral dos danos
ambientais. No prazo de 90 dias, eles
deverão efetuar o pagamento de
aproximadamente R$ 104 mil por dano
moral coletivo. Já os valores dos danos
materiais não passíveis de recuperação, no
valor mínimo de aproximadamente R$ 376
mil, serão pagos no prazo máximo de 11
meses.

R

De acordo com a promotora de
Justiça Regiane Soares de Aguiar, em 90
dias serão definidos os prazos e a forma
para reparação integral dos danos
ambientais. “Com a celebração desse
acordo preliminar, o Ministério Público
manifestou-se pela substituição da
indisponibilidade de bens realizada por
meio do Bacenjud pela garantia real
oferecida nos autos”, informou a promotora
de Justiça. Assinaram o acordo os
representantes dos proprietários Reunidas
Serra Negra – Administração e
Participações S/C Ltda, Antônio Sanches
Filho, Karina Sanches Valério e Sabrina

Sanches Andreotti. Ao todo, 51
propriedades respondem a ações civis
públicas propostas pelo MPE.
LOCALIZAÇÃO: O Parque Serra
Ricardo Franco faz parte do bioma
amazônico e recebe recursos do Governo
Federal por meio do Programa Áreas
Protegidas da Amazônia – ARPA, maior
programa de conservação de florestas
tropicais do planeta.
A Unidade de Conservação faz
fronteira com o Parque Nacional Noel
Kaempf Mercado da Bolívia, o qual
encontra-se nitidamente mais preservado
do que o Parque brasileiro, conforme
comprova imagem de satélite do mês de
agosto de 2016. A criação do Parque
Estadual Serra Ricardo Franco, por meio do
Decreto Estadual nº 1.796/97, decorreu de
compromisso internacional para liberação
de empréstimo junto ao Banco Mundial. E
ainda, a criação da Unidade de
Conservação de Proteção Integral foi
precedida de estudos técnicos sobre a
relevância ecológica da área.
De acordo com informações do
Observatório de Unidades de Conservação,
a Serra Ricardo Franco apresenta alta
prioridade para a conservação da
diversidade biológica, sendo de suma
relevância a preservação do Rio do
Guaporé, vez que é considerado um
verdadeiro corredor de conexão de flora e
fauna entre as bacias Amazônica e Platina.
Segundo informações da
Promotoria de Justiça da Comarca de Vila
Bela, os desmatamentos ocorridos após a
criação do parque ultrapassam mais de 18
mil hectares, conforme dados oficialmente
fornecidos pela SEMA ao Ministério
Público.

Foto: Divulgação

Serra de Ricardo Franco

Editoria

JOVEM É MORTO A TIROS NO BAIRRO NOVA ERA
Um jovem de 17 anos foi morto a
tiros no início da noite desta
quinta-feira (15), no bairro Nova
Era em Cáceres - MT. O crime
teria sido motivado por conta da
dívida de drogas da vítima. As
informações foram confirmadas
por testemunhas. Uma
testemunha relatou que a vítima
Walison (17 anos) estava
discutindo na rua com um tal
Renato, que este ligou para o
suspeito de alcunha “Boneco”
que chegou no local em uma motocicleta Honda Broz acompanhado de uma
mulher, que este passou a agredir a vítima com coronhadas, que o Renato
incentivava o Boneco a efetuar disparo contra a vítima que em determinado
momento o boneco efetuou o disparo na vítima, e o jovem saiu correndo entrou em
uma residência, vindo a cair na cozinha e entrou em óbito no local. O corpo da
vítima foi levado para a Polícia Técnica. Ainda conforme a PM, os responsáveis
pelo crime ainda não foram localizados até o momento. (Fonte: Joner Campos e
Foto: PM)
OPERAÇÃO INTEGRADA COMBATE TRÁFICO
DE DROGAS EM ALTO GARÇAS
Uma ação integrada reuniu 28
policiais civis e militares para
cumprimento de ordens judiciais
em residências na cidade de Alto
Garças para enfrentamento ao
tráfico de drogas no município. A
operação “Fecha Bocas” foi
deflagrada na manhã desta sextafeira (16).
Foram cumpridos 04 mandados de
busca e apreensão domiciliares em
diferentes regiões da cidade. Em
um dos locais, os policiais prenderam em flagrante Fernando Alexandre da Silva,
reincidente por tráfico de drogas. Na casa do suspeito, localizada no bairro Boa
Esperança, foram encontradas 07 munições intactas de revólver calibre .38, além
de porções de substância análoga à maconha. Ele vai responder por posse irregular
de munição e também por tráfico de drogas. A ação recuperou ainda diversos
objetos de origem suspeita, podendo ser provenientes de
roubo/furtos.Participaram da ação conjunta 16 policiais militares e 12 policiais
civis, incluindo os que compõem o Grupo Armado de Resposta Rápida (GARRA)
da cidade de Rondonópolis. (Fonte e Foto: PJC-MT)
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criadouros dos mosquitos
transmissores da doença e prevenir,
além da dengue, a febre
chikungunya e o zika vírus. O Estado
monitora semanalmente a
progressão dos casos e faz o trabalho
de orientação junto aos municípios
para que as ações sejam
intensificadas, mas de 80% dos
criadouros do mosquito estão nas
residências, por isso é importante o
envolvimento da população.
Para reduzir os impactos
causados pelo mosquito, a SES
alerta para o diagnóstico precoce da
doença e o manejo correto para que
mortes sejam evitadas.

MEIO AMBIENTE
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Implementação do Instituto de Pesquisa
do Pantanal será no mês de fevereiro

Durcy Arévalo

Foto: Aluisio Metelo

acompanhou a reunião em
Brasília por conta de problemas de
saúde.
O INPP foi inaugurado em
setembro de 2013 e desenvolve
atividades de pesquisa e pós-

graduação. O Instituto ainda é
ligado a base avançado do Museu
Paraense Emílio Goeldi, apesar
de ter sede no campus da UFMT.
O INPP é um núcleo
fundamental de formação de

conhecimento científico e de
estudo sobre a biodiversidade e a
realidade sociocultural formada
em meio a maior planície alagada
do mundo.

EXERCÍCIO 2015

TCE dá parecer favorável a aprovação
das contas da Prefeitura de Indiavaí
Assessoria TCE

O

Reunião em Brasília, definiu a data para 02 de fevereiro de 2017

A

implementação do
Instituto de Pesquisas do
Pantanal (INPP), de forma
independente, deve ser no dia 02
de fevereiro de 2017, em Cuiabá,
com a presença do presidente da
República Michel Temer, e do
ministro de Ciência, Tecnologia,
Inovação e Comunicações,
Gilberto Kassab.
A data foi definida em
reunião na tarde de quarta-feira
(14.12), em Brasília, entre o
ministro Kassab, o vicegovernador Carlos Fávaro, e o
professor da Universidade Federal
de Mato Grosso (UFMT) Paulo
Teixeira de Souza Júnior, um dos
coordenadores da Comissão do
Plano Científico que criou o INPP.
A data escolhida é o Dia
Mundial das Áreas Úmidas,
instituído pelo Comitê
Permanente da Convenção de
Ramsar. Com o aumento da
preocupação mundial em relação
aos eventos climáticos extremos.
A Convenção de Ramsar
escolheu como tema de 2017 a
discussão sobre a importância das
Áreas Úmidas para a Redução de
Riscos de Desastres.
Na ocasião, o ministro
Kassab se comprometeu em
interceder para aprovação no

Ministério do Planejamento para a
contratação de um diretor local
para início das atividades no
Instituto em Mato Grosso.
O vice-governador
pontuou a disposição do governo
em auxiliar em questões que vão
de encontro com as necessidades
da sociedade, bem como que
venham contribuir para o
desenvolvimento do estado.
«O Instituto é patrimônio
da humanidade e trará pesquisas
de direcionamentos para o nosso
pantanal."
Para o professor Paulo
Teixeira, a reunião foi bastante
positiva. "O ministro se
comprometeu em se empenhar
para que essa situação se resolva.
O apoio do vice-governador foi
muito importante. Ele vestiu a
camisa, afinal Mato Grosso é
parceiro nesse projeto e o vice teve
essa sensibilidade para nos
apoiar".
Teixeira explicou que a
luta para essa implementação já
vem de tempo. Inclusive, abaixo
assinados de pesquisadores já
foram feitos. A própria reitora da
Universidade Myrian Serra e ele já
estiveram em Belém do Pará no
Museu para tratar dessa questão,
pontua. A mesma só não

Pleno do Tribunal de
Contas de Mato Grosso
(TCE-MT) emitiu parecer
prévio favorável à aprovação das
contas de governo da Prefeitura de
Indiavaí, relativas ao exercício de
2015, sob a responsabilidade do
gestor Valteir Quirino dos Santos.
Durante a sessão ordinária do dia
13/12, o relator, conselheiro
Moisés Maciel, ainda fez
recomendações em seu voto no
sentido de que o Poder Legislativo
municipal cobre do prefeito o
aperfeiçoamento das políticas
públicas de Educação e Saúde.
Dentre os índices que
carecem de melhorias, foi
identificado um número inferior
ao exercício anterior quanto à taxa
de Cobertura Potencial na

Educação Infantil (0 a 6 anos) e pelos demais membros do Pleno
quanto à taxa de detecção de por unanimidade.
Foto: TCE-MT
hanseníase. Apesar destes
apontamentos, entretanto,
considerou o relator em seu voto
que não foi possível observar
irregularidades no cumprimento
d o s
l i m i t e s
constitucionais/legais, no
resultado das ações de governo,
no processo orçamentário, nos
resultados orçamentários, no
sistema de controle interno, na
transparência dos atos públicos
de governo, e no cumprimento
das recomendações e
determinações do Tribunal de
Contas.
Assim, votou pela
emissão de parecer prévio
favorável e foi acompanhado
Conselheiro Relator Moises Maciel

Jornal
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Flávio Adauto diz que não fez contato com Vanderlei Luxemburgo e Guto Ferreira,
revela que Reinaldo Rueda foi oferecido, mas que clube trabalha só com um nome

Diretor do Corinthians diz que técnico
está definido: "Falta ele nos escolher"
A

Globo Esporte

Foto: Daniel Augusto Jr

demissão de Oswaldo de
Oliveira do comando
técnico do Corinthians
agitou o mercado brasileiro. Alguns
nomes já foram cotados no clube
paulista, como Guto Ferreira,
Vanderlei Luxemburgo e até o
colombiano Reinaldo Rueda, do
Atlético Nacional. Mas o diretor de
futebol do clube, Flávio Adauto,
negou que tenha entrado em contato
com qualquer um dos três nomes.
Ele afirma que o Corinthians tem um
nome definido para 2017, que o
profissional é brasileiro e diz esperar
que este treinador "escolha"
trabalhar no Alvinegro.
- Atualmente estamos
fixando um nome para que não
apareça depois que tem plano b,
plano c. Não tem. Estamos
trabalhando apenas com um único

nome porque temos pressa, mas não
excessiva. É brasileiro. Se dermos
os detalhes corremos risco de dar um
passo errado. E isso não queremos
fazer. Vamos segurar. É um
profissional vencedor, tem trabalhos
bem feitos no Brasil. É um nome que
se conseguirmos tê-lo, acredito que
vamos atingir o que pretendemos.
Se não der certo, vamos partir para
um segundo. Já escolhemos o
treinador. Esperamos que ele nos
escolha também - afirmou, evitando
dizer se o profissional está
empregado atualmente.
Flávio Adauto reforça que
não entrou em contato com Guto
Ferreira nem com Vanderlei
Luxemburgo, e revela que Reinaldo
Rueda foi oferecido ao clube, mas
que não interessou.
- Não houve a procura. A

partir do momento em que
mantivermos contato, não vamos
negar nunca.
Não mantivemos nenhum
contato com ninguém (ligado ao)
G u t o n e m a o Va n d e r l e i
Luxemburgo. Só posso adiantar
uma coisa: não é por esse caminho.
Também não tivemos contato com
Reinaldo Rueda. Eu não conheço.
Recebi um e-mail com tudo que ele
fez, com todas as vitórias. Ele foi
oferecido. Mas não me chamou
atenção. Mas ninguém decide nada
sozinho. O Alessandro é quem está
fazendo os primeiros contatos. Em
conversas que tivemos com o
presidente ontem (quinta-feira), não
tínhamos falado disso até anunciar a
saída do Oswaldo. Depois disso
tivemos uma reunião, mas também
houve reunião do Conselho

Corinthians está sem técnico após demissão de Oswaldo

DE VOLTA PRA CASA

Alan Ruschel deixa o hospital e vai
ao dentista para poder dar entrevistas
Globo Esporte

A

surpreendente
recuperação de Alan
Ruschel teve seu ápice às
16h21 desta sexta-feira, quando o
jogador deixou o hospital da
Unimed, em Chapecó, a caminho
de casa. O lateral-esquerdo é um
dos seis sobreviventes da queda
do avião que transportava a
delegação da Chapecoense, além
de jornalistas e tripulantes, e
deixou 71 mortos no dia 29 de
novembro.
Recebido por familiares e

pelo companheiro de equipe
Hyoran, em quem deu um forte
abraço, Alan Ruschel saiu do
hospital numa cadeira de rodas
por procedimentos protocolares,
mas se levantou perto do carro
que o esperava e acenou para os
jornalistas e admiradores que se
encontravam no local. Como se
pedisse aplausos, bateu as mãos e
foi atendido.
No primeiro dia de vida
normal, Alan Ruschel pediu para
ir ao dentista. Uma das maiores
Foto: Marcelo Siqueira

Alan Ruschel deixa o hospital e vai para casa depois de 18 dias do acidente aéreo

preocupações do lateral-esquerdo
antes de aparecer publicamente é
corrigir dentes que foram
quebrados na queda do avião. Na
manhã de sábado, ele dará a
primeira entrevista coletiva na
Arena Condá, estádio da
Chapecoense.
Encontrado com vida,
atendido com eficiência na
Colômbia, e transferido para o
Brasil na última terça-feira, já
recuperado de lesão na coluna,
Alan Ruschel deixou o corpo
médico espantado pela evolução
de seu estado. Em duas noites no
hospital, comeu normalmente,
conversou, esteve o tempo todo
com os familiares, não se queixou
de dores e até tentou visitar o
zagueiro Neto, seu companheiro
de equipe que chegou na última
quinta-feira ao hospital.
Alan Ruschel e as
médicas têm falado muito sobre
voltar a fazer exercícios. Em casa,
o jogador não terá necessidade de
tratamentos específicos, a não ser
fisioterapia. A possibilidade do
retorno à prática do futebol é
considerada muito precoce por
quem tem cuidado do
sobrevivente.

Deliberativo à noite. Então foi um
dia muito corrido. Hoje estamos um
pouco mais calmos - disse.
O diretor de futebol pediu
também que acabem as
comparações com Tite. Flávio
destaca a importância do treinador
na história do Corinthians, mas
afirma que a vida tem que seguir.
- O Tite foi fantástico,
maravilhoso. Talvez uma das
melhores coisas que apareceram na

história do Corinthians. Mas não
podemos cultuar uma “viuvisse” do
Tite eternamente. Temos que seguir
a vida. Ele foi para a seleção
brasileira, fez uma história que
ninguém vai apagar no Corinthians.
Caráter, competência, amizade,
tudo. Mas ele passou. Então temos
que pensar em alguma coisa que nos
faça retornar ao Corinthians de
2012, de 2014, que não é esse
Corinthians de 2016 - concluiu.

Cáceres-MT, 17 e 18 de dezembro de 2016

Noite de homenagens ISM

Esotérico
Marcúrio unido a Plutão em
Capricórnio recebe um tenso
aspecto de Urano indicando
dias de decisões importantes
relacionadas à sua vida
profissional. Um projeto, que vem sendo
amplamente discutido e que você está
diretamente envolvido, começa a trazer as
mudanças esperadas por você. Você
estará dinâmico e comunicativo.

Mercúrio unido a Plutão em
Capricórnio recebe um tenso
aspecto de Urano indicando dias
de mergulho emocional e
necessidade de voltar a algumas
emoções do passado, para uma
reorganização interna. Um de seus pais,
pode estar passando por um momento de
fragilidade e precisar de sua companhia
e ajuda.

Mercúrio unido a Plutão em
Capricórnio recebe um tenso
aspecto de Urano indicando
dias de maior envolvimento
com projetos de médio prazo, além de
pessoas e empresas estrangeiras. Uma
longa viagem internacional pode ser
planejada ou realizada neste período. O
momento pede cuidado com as palavras.

Mercúrio unido a Plutão em
Capricórnio recebe um tenso
aspecto de Urano, indicando
dias em que você deve tomar
cuidados redobrados com a
comunicação, pois sua assertividade
pode ser mal interpretada. Você estará
mais direto e objetivo, com relação a um
contrato, que pode ser assinado a
qualquer momento.

Mercúrio, seu regente, unido a
Plutão em Capricórnio recebe
um tenso aspecto de Urano
indicando um dia de
interiorização e sentimentos de
frustração, especialmente relacionados à
comunicação ou a uma sociedade
financeira. O momento pede calma,
discernimento e racionalização nas ações
e decisões.

Mercúrio unido a Plutão em
Capricórnio recebe um tenso
aspecto de Urano indicando
dias em que você deve tomar
cuidados redobrados com seus gastos,
um tempo de economia e não de abusos
financeiros. Não se envolva, sob
nenhuma hipótese, com novos
investimentos, especialmente os de
risco.

Mercúrio unido a Plutão em
Capricórnio recebe um tenso
aspecto de Urano indicando dias
de enfrentamentos e alguns
rompimentos nos relacionamentos,
pessoais ou profissionais. Uma sociedade
ou um namoro, ou meso uma perceria ou
casamento, pode estar passando por
dificuldades. Mantenha a calma e seja
racional.

Mercúrio unido a Plutão em seu
signo recebe um tenso aspecto
de Urano, indicando dias em
que você deve tomar muito
cuidado com o que fala e ouve. Suas
palavras podem ser mal interpretadas,
pois você estará muito dinâmico e
agressivo. Mantenha a calma, reflita
antes de falar ou responder.

Mercúrio unido a Plutão em
Capricórnio recebe um tenso
aspecto de Urano indicando
uma rotina intensa,
especialmente de trabalho.
Tome cuidados redobrados com as
palavras, pois você está mais agressivo e
pode criar problemas com colegas de
trabalho e superiores. O momento pede
discernimento e paciência.

Mercúrio unido a Plutão em
Capricórnio recebe um tenso
aspecto de Urano indicando dias
de introspecção e
interiorização, além de nervosismo e
necessidade de deixar algumas emoções
no passado. Procure escrever sobre o que
sente, concretize, através das palavras,
as suas emoções. Medite e reflita.

Mercúrio unido a Plutão em
Capricórnio recebe um tenso
aspecto de Urano indicando
dias em que o nervosismo
pode tomar conta de você. Procure
manter a calma e, principalmente, tomar
cuidados redobrados com a
agressividade. Um romance pode passar
por algumas dificuldades momentâneas.

Mercúrio unido a Plutão em
Capricórnio recebe um tenso
aspecto de Urano indicando dias
de dificuldades no convívio
social. Se puder, distancie-se um pouco
das atividades sociais, dos amigos não tão
próximos, pois pode haver problemas de
relacionamentos. Um amigo pode estar
em apuros e pedir sua ajuda.

By Rosane Michels

Requinte e sofisticação marcaram o jantar de
despedida dos freis holandeses em Cáceres e as boas
vindas aos Padres Salesianos. Como num conto de
fada da vida real, por momentos emocionantes os
freis viram passar na tela a história de uma vida,
construída com muito trabalho e dedicação durante
58 anos. Legado que fica para a cidade, que jamais
esquecerá o que cada um de vocês Freis Gumaru
Sterke, Marino Vermcer, Matheus Feijen e Maurício
Oomen fizeram por esta terra, honrando a missão que
um dia receberam com muita dignidade, amor e
comprometimento. A família do Instituto Santa Maria
se despediu em grande estilo e saudou com alegria os
Padres Salesianos Paulo Vendrame, Marcelo
Fugimura, Sandro Giancola e Mestre Altair Monteiro
da Silva, que assumem a partir de 2017 a missão de
dar continuidade a uma educação de qualidade com
formação religiosa. Nosso Adeus aos freis e boas
vindas ao Salesianos. Confira os melhores momentos
nas lentes de Lucas Garcia.
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