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BOMBA NA SAÚDE

Auditoria revela que em Cáceres, empresa realizou
cirurgias e quimioterapias, sem diagnóstico de câncer
Foto: Divulgação

A auditoria foi realizada no ano passado pela AGSUS (Auditoria
Geral do SUS) e teve como alvo a execução do contrato firmado entre o
Hospital Regional de Cáceres e a empresa M.M.S. Serviços de Saúde
LTDA-EPP. Levantamento dos anos de 2012 a 2017 revelaram que
dezenas de pacientes foram submetidos ao tratamento de quimioterapia e
procedimentos cirúrgicos sem terem exames comprobatórios de
diagnóstico de câncer. Página 06

NOVA TITULAR

Bom filho a Casa torna: Gisela Simona
assume novamente o Procon de MT
Foto: Jana Pessôa

Hospital Regional de Cáceres, alvo da auditoria

PONTAPÉ INICIAL

Reunião de secretários em Cáceres inicia criação
da Instância de Governança do Turismo na região
Foto: Assessoria

Secretários de Turismo de
várias prefeituras da região se
reuniram em Cáceres na manhã
desta quinta-feira (13), na
Secretaria Municipal de Turismo e
Cultura (SMTC). São
representantes dos municípios que
compõem a Região Turística
Pantanal Mato-grossense.

A nova titular pretende levar a comunicação de forma mais facilitada e direta à sociedade

Com perfil técnico, nova titular tem como meta mudar sede do
Procon do Estado e também trabalhar em conjunto com unidades
municipais. A advogada Gisela Simona assumiu nesta quarta-feira (13), a
Superintendência Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-MT).
Página 05

SAÚDE PÚBLICA

Saúde de Cáceres encaminha pacientes a Cuiabá
para atendimento no Mutirão de Especialidades
Foto: Arquivo

Encontro deu início a criação da
Instância de Governança do Turismo

Página 03

A MÃO ARMADA

Dupla de moto assalta
lotérica em Curvelândia
Foto: Reprodução

Dois homens assaltaram
casa lotérica em Curvelândia. Um
dos criminosos armado entrou na
lotérica e anunciou o assalto,
enquanto seu comparsa esperava
em uma motocicleta Honda 150.
Conforme o BO, a dupla usava
capacete, calça e blusa de manga
comprida dificultando assim o
reconhecimento pelas autoridades
de segurança.

Secretário de Saúde Antonio Mendes

A Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres, através do setor de
regulação do município realizam em parceria com o Estado, o Mutirão de
Especialidades, que acontece neste sábado,16, em Cuiabá. O mutirão faz
parte da estratégia de ampliação dos serviços e procedimentos do SUS.
Página 03
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Circuito interno de câmeras registraram o assalto
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Taxas e catástrofes
Com as tragédias de
Brumadinho e agora do Ninho do
Urubu, nos trazem a triste
lembrança de Mariana e Santa
Maria.
Tragédias anunciadas e a
total incapacidade do Estado de
gerir e aplicar o produto da
arrecadação das taxas e mais taxas
exigidas dos contribuintes. Na
década de sessenta, quando foi
instituído o Código Tributário
Nacional, foi editada uma regra
ainda em vigor, que dispõe que a
natureza jurídica do tributo
independente da destinação do
produto arrecadado.
Tal desprezo conceitual deve
ficar apenas restrita à definição de
tributo, porém, o Direito Tributário
não trata apenas da relação Estado e
contribuinte, mas principalmente
conforme já decidido pelo Supremo
Tribunal Federal, da relação
Estado, contribuinte e,
inevitavelmente, retorno social ao
cidadão.
Já mencionei em artigos
anteriores que de acordo com a
Constituição Federal, o valor das
taxas deve remunerar apenas o
custo do serviço estatal ou a
fiscalização, ou seja, sem qualquer
exceção, o produto da arrecadação
não pode ser destinado para outras

NOVO HORÁRIO MPF
A partir do próximo dia 18 de fevereiro, o
Ministério Público Federal em Mato Grosso
(MPF/MT) passará a atender o público
externo em um novo horário, das 11 às 16
horas. O novo horário de atendimento é válido
para as unidades do MPF de: Cáceres, Barra
do Garças,
Cuiabá e Sinop. Apenas
Rondonópolis permanecerá com o horário das
12 às 17 horas. Com este novo horário de
atendimento ao público, o cidadão poderá
acessar os serviços do MPF no período
matutino e vespertino, garantindo mais acesso
para a sociedade. A decisão foi tomada com
base em solicitações e sugestões feitas por
usuários dos serviços do órgão, para um
melhor horário de atendimento.
RGA MUNICÍPIO
O Projeto de Lei do Executivo de Cáceres que
reajusta os vencimentos dos funcionários
públicos municipais foi aprovado na Sessão
Ordinária do Legislativo. Pelo projeto, fica
reajustado, a título de revisão geral anual, o
vencimento base dos servidores públicos do
Município de Cáceres, em 3,43%. Os
profissionais do Magistério Público da
Educação Básica do Município, conforme o
Projeto aprovado, têm de seus vencimentos
reajustados em 4,17%. O Projeto aprovado
segue para sanção do prefeito para entrar em
vigor com data retroativa, ou seja, com efeito a
partir de 1º de janeiro deste ano.
FIM DO PRAZO PSE
Termina hoje o prazo de adesão ao Programa
Saúde na Escola - PSE. Até o momento, 115
municípios efetuaram cadastro, sendo que a
expectativa é de pactuação integral em Mato
Grosso. Em números, a adesão já registrada
representa 1.273 escolas públicas estaduais e
municipais, sendo 1.019 unidades
consideradas prioritárias pelo Estado. Os
registros atuais contemplam um universo de
383.045 alunos dos ensinos médio e
fundamental e um total de 36.769 bebês e
crianças das creches municipais. O Programa
ainda envolve 945 equipes técnicas, que
contam com o auxílio de servidores da Saúde
dos municípios.

finalidades.
Porém, na maioria das vezes
as taxas são fixadas em valores
totalmente desproporcionais e
confiscatórias e ainda assim, nos
surpreendemos com a constatação
de que o trabalho da fiscalização
deixou de apontar uma falha que, de
acordo com laudos técnicos, foi a
causa das tragédias anunciadas.
E quando se trata das
licenças ambientais nos deparamos
com valores flagrantemente altos, o
que poderia justificar no mínimo
um trabalho razoável, a fim de
evitar que falhas estruturais não
viessem a ser determinantes para
causar tais acidentes fatais.
Mas não! Salvo raras
exceções, o contribuinte é obrigado
a pagar taxas e mais taxas de
fiscalização ao Município, Estado e
para a União, inclusive decorrente
do mesmo fato gerador.
No caso de Brumadinho, a
empresa recolhe taxa de
fiscalização para o Município, para
o Estado e para a União, conforme
arrecadado pelo IBAMA.
Contudo, restou
lamentavelmente evidenciado que
nenhum dos entes beneficiários do
produto da arrecadação das
aludidas taxas, tenha apontado
qualquer falha que viesse a resultar

na anunciada tragédia.
Desse modo, entendo que os
órgãos de controle e também de
fiscalização, à exemplo dos
Tribunais de Contas e Ministério
Público, devem “fiscalizar” os
demais órgãos de fiscalização, para
que seja aferido, não apenas se o
valor exigido à título de taxa
corresponde exatamente ao custo
de tal atividade e, principalmente,
se a mesma está sendo realizada de
forma eficaz.
Isso mesmo, de forma
absurda é preciso a criação de
órgãos e órgãos de fiscalização para
fiscalizar demais órgãos e órgãos de
fiscalização.
Portanto, no campo das
reflexões, veste-se como uma luva
o pensamento do filósofo alemão
Friedrich Nietzsche, ao sentenciar
que “se tu olhares, durante muito
tempo, para o abismo, o abismo
olha para dentro de ti”.
Passou da hora de olharmos para os
nossos abismos.
-----------------------------------------VICTOR HUMBERTO
MAIZMAN é advogado e
consultor jurídico tributário.

O novo já nasce velho
Ao Centro de Amparo do Idoso
Cristo Rei – Salto do Céu-MT,
(…) o que a memória ama fica
eterno

MAPA DO TURISMO

Não sei bem quem disse, mas
disseram: qualquer idiota consegue
ser jovem, mas é preciso muito
talento para envelhecer.
Em companhia de Camus
reconhecemos que envelhecer
ainda é a única maneira que se
descobriu de viver muito tempo.
Ora!! A pessoa quer ser eterna, quer
durar pra sempre…Então devemos
reconhecer que somos habitados
pela velhice.
Utilizarei “velho”, não
“idoso”. Tenho um tanto de receio
aos eufemismos; reconheço a boa
intenção deles, entretanto a mim
parece marrancar o conteúdo das

Cáceres e mais 93 municípios que compõem
as 16 regiões definidas como turística pelo
Ministério do Turismo ainda não entregaram a
ficha de atualização de dados, um dos prérequisitos exigidos pelo Governo Federal para
inserção deles no Mapa do Turismo. Vale
lembrar que muitos recursos da União são
concedidos apenas para quem estiver incluso
no sistema. É importante ressaltar que o mapa
é uma das ferramentas do Plano Nacional de
Turismo e uma das principais fontes na
elaboração das políticas públicas e definição
de investimentos e projetos em áreas
prioritárias. O prazo termina nesta segundafeira,18.
JUNTA DIGITAL
A Junta Comercial de Mato Grosso, adotou há
cerca de 20 dias, a ferramenta Chat que
agrega ao processo de transição para a era
digital. Entre os ganhos com a modernização
estão a agilidade e barateamento dos
processos. Os empresários deixaram de
peregrinar entre os órgãos públicos para
conseguir a inserção no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ), essencial para o
empreendedor pleitear financiamentos,
acesso a programas governamentais e até
mesmo fazer as compras de insumos. Durante
o horário comercial, os atendimentos são
instantâneos, mas fora do período, bem como
finais de semana, as dúvidas geram um e-mail,
que é encaminhado aos atendentes e
respondido no próximo expediente.

letras, da semântica que expressa a
nossa vida.
Justo quando as pessoas têm
mais o que “dizer”, a sociedade
tenta confiná-las e esvaziá-las
também nas palavras.
Com efeito, velhice e
sabedoria, de fato, não se
confundem, mas se a gente cultivar
com afinco uma, pode sentir melhor
a outra.
Pensamos que a velhice nos
chega de surpresa. Furtamo-nos,
não a aceitamos, repelimos,
contudo ela – ah! Ela! - nos habita.
Foi Proust que disse “de todas as
realidades, [a velhice] é, talvez,
aquela de que conservamos por
mais tempo, ao longo da vida, uma
noção puramente abstrata.”
Assumir a totalidade da
nossa condição – ser inteiro.
“Paremos de trapacear, o sentido de

EXPEDIENTE

nossa vida está em questão
no futuro que nos espera; não
sabemos quem somos se
ignorarmos quem seremos: aquele
velho, aquela velha, reconheçamonos neles.
Isso é necessário se
quis ermos as s umir em s ua
totalidade nossa condição humana.
(…) Sentiremos que é algo que nos
diz respeito. Somos nós os
interessados.”(Simone de
Beauvoir)
Ademais, é bom ficar velho
num mundo de pressa, de relações e
coisas rápidas, superficiais,
sinóticas e efêmeras. Entusiasmame a intimidade...
----------------------Emanuel Filartiga Escalante
Ribeiro - Promotor de Justiça em
Rio Branco

Administração, Redação e Oficina
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PONTAPÉ INICIAL

O encontro faz parte do Programa de Regionalização do Ministério do Turismo

Reunião de secretários em Cáceres inicia criação
da Instância de Governança do Turismo na região
Foto: Assessoria

Assessoria

S

ecretários de Turismo de várias
prefeituras da região se reuniram
em Cáceres na manhã desta
quinta-feira (13), na Secretaria
Municipal de Turismo e Cultura
(SMTC). São representantes dos
municípios que compõem a Região
Turística Pantanal Matogrossense.
O encontro na sede da SMTC
recebeu Poconé, Santo Antônio do
Leverger, Livramento, Barão do
Melgaço e Porto Esperidião,
representados por secretários e
assessores de Turismo dessas cidades,
além de representantes da sociedade
civil organizada. O objetivo foi o de criar
criação de uma Instância de
Governança, o melhor modelo de
Instância de Gestão Regional, um
requisito importante na organização das
políticas públicas voltadas para o
turismo regional e a inserção no mapa do
turismo brasileiro.
O encontro faz parte do
Programa de Regionalização do
Ministério do Turismo.
A coordenadora de Turismo, Zeli
Carvalho Lima, lembrou que Cáceres
faz parte do Polo Regional Turístico do
Pantanal e afirma que este estudo é uma
tentativa de formalizar uma Instância de
Governança. “Precisamos nos fortalecer
junto ao Ministério do Turismo para ir
em busca de recursos financeiros para
todas as cidades envolvidas nessa união,
de forma consolidada”, disse.
Durante a reunião, segundo
Zeli, foi discutido como se pode obter
mais forças, como fóruns, conselhos,
consórcios e outras maneiras de
parcerias. “Queremos definir quais as

mútua, enfim estruturado,
possam chegar ao formato 'Consórcio',
integrando ideias e interesses em busca
da valorização do turismo regional, para
com isso, todos os municípios serem
fortalecidos em suas ofertas turísticas.
A criação da Instância de
Governança é também uma exigência do
Ministério do Turismo que considera as
Instâncias, responsáveis para definir as
prioridades de cada região. Para tanto,
um plano de trabalho será elaborado
para o alcance dos resultados esperados.
A visão regional quanto à
existência de Instância de Governança é
para que não haja disputa entre os
participantes da Região Turística, mas
sim, cooperação como, estratégia de
desenvolvimento da região.
Assim, para que a Instância de
Governança não perca o foco de sua
missão, que é de ser tripartite, onde a
sociedade como um todo seja

Secretários de Turismo de várias prefeituras se reuniram em Cáceres

melhores estratégias para uma
parceria forte e ser exemplo para que
outros municípios façam o mesmo. Essa
aliás, é uma determinação do prefeito
Francis”, garantiu a coordenadora.
O secretário de Turismo e
Cultura de Poconé disse que a reunião
em Cáceres foi de suma importância
para o Pantanal. “Se a gente não dar um
pontapé inicial, o Pantanal irá sofre
muito. Somos municípios fracos de
recursos e sem união não chegaremos a
lugar algum. Temos que unir e divulgar o
nosso potencial”, garante o secretário.
Para a secretária de Turismo e
Cultura de Porto Espiridião, Fernanda
Ferraz, foi um divisor de águas. “Nós
estamos praticamente abandonados pela

estrutura governamental.
Unidos, vamos chegar aonde
precisamos, gerar emprego e renda nos
municípios e sair do anonimato”, afirma
Fernanda, citando como exemplo o
'Curussé', uma dança típica de Porto
Espiridião que corre o risco de extinção.
“As pessoas que atuam nesta dança são
idosos e nós não temos recursos para
manter essa tradição do município”,
lamenta a secretária.
Após a reunião, a Secretaria
Municipal de Turismo divulgou a
seguinte nota: São vários os formatos
que pode de usar para constituir a
Instância, porém, na reunião decidiu-se
pelo formato de FORUM, para que,
através dos debates, articulação e ajuda

PROJETO DE EXTENSÃO

Negra/Unemat realiza oficinas com vagas para
cotistas negros, indígenas e de escolas públicas
Nataniel Zanferrari

O

Núcleo de Estudos sobre
Educação, Gênero, Raça e
Alteridade (Negra) da
Universidade do Estado de Mato Grosso
(Unemat) está desenvolvendo o projeto
de extensão 'Permanência de cotistas na
Unemat: Capacitação e manejo de
ferramentas acadêmicas'. O projeto será
executado em parceria com a PróReitoria de Extensão e Cultura (Proec)
da Universidade e com a Fundação de
Apoio ao Ensino Superior Público
Estadual (Faespe) e com apoio
financeiro do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNud)
e do Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos (MDH)
As inscrições deverão ser

realizadas na sede do Negra, na
Cidade Universitária, entre os dias 18 de
fevereiro e 1º de março, das 14:30 às
17:30.
O projeto de extensão prevê a
oferta e realização, de forma gratuita, de
cinco oficinas com o objetivo de
contribuir com ações de permanência de
estudantes cotistas (negros, indígenas e
egressos de escolas públicas) da Unemat
no Câmpus Universitário Jane Vanini,
em Cáceres.
As oficinas que serão
realizadas entre os meses de março e
outubro, em datas e horários a serem
definidos logo após a seleção de
interessados e a realização da aula
Foto: Arquivo
inaugural, prevista para o dia 23 de

março. O projeto oferecerá 130
vagas para estudantes regularmente
matriculados entre o 1º e o 4º semestre
dos cursos de graduação existentes em
Cáceres, sendo que cada Oficina terá
carga horária equivalente a 20
horas/aula entre atividades presenciais e
não presenciais. Os certificados serão
entregues em novembro.
Os documentos necessários são
ficha cadastral (fornecida no ato da
inscrição), fotocópia de Registro Geral
(RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF),
fotocópia de comprovante de endereço,
fotocópia de documento de matrícula e
histórico escolar (ou situação histórica
para estudantes do 2º ao 4º semestre) e
fotocópia de documento ou declaração
da modalidade de ingresso (obtido na
Secretaria de Apoio Acadêmico).

representada e não venha a se
tornar um organismo governamental, foi
que, de forma democrática, os
participantes elegeram a organização
inicial do FORUM , assim composta:
Presidente: José Marcos Carpes Vargas
– presidente do COMTUR de Santo
Antônio do Leverger.
Vice-Presidente: Rosângela Cabral
Rosa Lazarim – representante da
UNEMAT e COMTUR Cáceres.
1º Secretário: Luiz Henrique Lemos –
empresário do setor de turismo Cáceres.
2º Secretária: Claudete Ferreira Castro –
turismóloga da Secretaria Municipal de
Cultura de Santo Antônio do Leverger e
secretária Executiva do COMTUR.
A próxima reunião será no próximo dia
14 de março, em Poconé, quando será
criado o Regimento Interno e as
definições para as Câmaras Técnicas.

SAÚDE PÚBLICA

Saúde de Cáceres encaminha pacientes a Cuiabá
para atendimento no Mutirão de Especialidades
Da Redação

A

Secretaria Municipal de Saúde
de Cáceres, através do setor de
regulação do município
realizam em parceria com o Estado, o
Mutirão de Especialidades, que
acontece neste sábado,16, em Cuiabá. O
mutirão faz parte da estratégia de
ampliação dos serviços e procedimentos
do SUS.
A ação será realizada no Centro
de Especialidades Médicas de Cuiabá e
de acordo com a gerente do setor de
regulação, Ronilma da Cunha Martins,
os pacientes de Cáceres serão atendidos
na especialidade da alergologia, sendo
encaminhados 20
pacientes entre
adultos e crianças.
O Secretário de Saúde, Antonio
Mendes, destaca a importância dessas

ações para atendimento de
pessoas que dependem da saúde pública.
"No meio de uma crise, nós
conseguimos atender uma demanda
importante da nossa população. É claro
que dificuldades nós enfrentamos, mas a
responsabilidade que temos, mesmo
com a recessão, é investir mais e mais
para fazer com que Cáceres continue
avançando na saúde", enfatiza ele.
Ainda segundo o secretário,
todo o transporte dos 20 pacientes será
disponibilizado pela secretaria e serão
acompanhados por um enfermeiro.
Antonio Mendes, ressalta que
ações como essa estão sempre
acontecendo em diversas
especialidades, com agendamento do
setor de regulação do município. Foto: JCC

Setor de regulação do município

As oficinas que serão realizadas entre os meses de março e outubro
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A MÃO ARMADA

As imagens do circuito interno de câmeras registrou o momento do assalto e já se encontram em poder da polícia, que ainda não identificou os suspeitos

Dupla de moto assalta
lotérica em Curvelândia
Foto: Reprodução

Da Redação

suspeitos, pois ambos
usavam calças e blusas de
manga longa e em nenhum
momento retiraram os
capacetes.

região foram acionadas,
realizaram diligências mas sem
nenhuma informação dos
suspeitos até o momento.

TRANSPARÊNCIA

Contas do exercício 2018 da Câmara Municipal
de Araputanga estão a disposição dos cidadãos
Da Redação

D

Imagens registradas pela câmera de segurança

O

crime aconteceu na
tarde de terça-feira,
quando bandidos numa
motocicleta chegaram na casal
lotérica situada na principal
Av e n i d a d e C u r v e l â n d i a
anunciando o assalto.
Seguindo o protocolo de
praxe, um dos bandidos entrou

na agência e o comparsa
ficou esperando de prontidão
numa moto Honda 150 de cor
vermelha. Na agência o
suspeito de posse de arma de
fogo rendeu os clientes e o
caixa, exigindo dinheiro. O
colaborador da lotérica,
temendo pela sua vida e dos

clientes, entregou o
dinheiro aos bandidos, que
empreenderam fuga, tomando
rumo ignorado.
As imagens do circuito
interno de câmeras registrou o
momento do assalto e já se
encontram em poder da polícia,
que ainda não identificou os

e acordo com o Edital
de Publicação, o
c i d a d ã o
araputanguense poderá a partir
de hoje,15, ter acesso a
prestação de contas dos
recursos financeiros que foram
empregados no ano de 2018, na
Câmara Municipal de
Araputanga. A publicação
solicitada pelo presidente da
Câmara, Ilídio da Silva Neto, é
em cumprimento ao artigo 57
da Lei Orgânica do Município e
artigo 209 da Constituição
Estadual, bem como a Lei de
Acesso à informação, a LAI (nº
12.527/2011) que objetiva
regulamentar o direito
constitucional de acesso dos
cidadãos às informações
públicas e seus dispositivos.

Além de ser um
importante passo para a
consolidação democrática,
também torna possível ampliar
a participação popular e o
controle social das ações
governamentais, o acesso da
sociedade às informações
públicas e permite que,
consequentemente, a gestão
pública seja aprimorada de
forma contínua.
O Edital foi publicou no
dia 12 do corrente mês,
informando que as contas do
Poder Legislativo estão a
disposição pelo prazo de 60
dias, na sede da Câmara
Municipal, onde o cidadão pode
examinar todos os gatos,
levantando questionamentos se
for o caso.
Foto: Portal da Transparência

20 VAGAS

IFMT-Pontes e Lacerda abre inscrições para o Curso
Técnico em Comércio Integrado ao Ensino Médio-EJA
Assessoria

O

Instituto Federal de
Mato Grosso Campus
Pontes e LacerdaFronteira Oeste abriu inscrições
do Processo Seletivo (Edital
006/2019 disponível no
site:www.plc.ifmt.edu.br para o
preenchimento de 20 vagas
remanescentes do Curso
Técnico em Comércio
Integrado ao Ensino Médio na
Modalidade de Educação de

Jovens e Adultos (EJA), para
ingresso neste semestre.
Os interessados devem
procurar a Secretaria-Geral de
Documentação Escolar do
Campus, até 20 de fevereiro,
com os documentos exigidos no
Item 2 do Edital. Não é cobrada
taxa. O aluno também receberá
uma bolsa de R$ 100
mensalmente.
Para participar do

Foto: Divulgação

Campus IFMT Pontes e Lacerda

Seletivo, o candidato
precisa ter concluído o Ensino
Fundamental ou equivalente até
a data da matrícula e ter idade
mínima de 18 anos completos
até a data da matrícula. De
acordo com o Edital, não haverá
prova de conhecimentos.
A Seleção ocorrerá por
meio de análise do formulário
de inscrição e participação na
Palestra de Esclarecimentos. Os
candidatos aprovados serão
classificados em ordem
decrescente, conforme a
pontuação final obtida. O
resultado será divulgado no dia
22 de fevereiro.
O egresso do curso
deverá mostrar um perfil,
conforme o Edital, que lhe
possibilite aplicar métodos de
comercialização de bens e
serviços; efetuar controle
quantitativo e qualitativo de
produtos; coordenar a
a r m a z e n a g e m n o
estabelecimento comercial;
operacionalizar planos de
marketing e comunicação,
logística, recursos humanos e
comercialização; elaborar
planilhas de custos; verificar a
demanda e comunicar provisões
aos fornecedores, entre outros.
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NOVA TITULAR

Com perfil técnico, nova titular tem como meta mudar sede do Procon
do Estado e também trabalhar em conjunto com unidades municipais

Gisela Simona assume Procon com meta
de facilitar acesso do cidadão aos serviços
Assessoria/Procon-MT

Foto: Jana Pessôa

Código de Defesa do
Consumidor (CDC). Ela pretende levar
a comunicação de forma mais facilitada
e direta à sociedade.Currículo Advogada pós-graduada em Direito do
Consumidor, Gisela Simona tem amplo

conhecimento na área e
assumiu a carreira de conciliadora de
Defesa do Consumidor do Procon desde
2001. Em 2013 passou a integrar a
Comissão Nacional de Proteção ao
Consumidor e Acesso à Justiça,

Conselho Nacional de Justiça,
Conselho Nacional do Ministério
Público e Conselho Nacional dos
Defensores Públicos Gerais. Entre os
anos de 2008 a 2017, ela esteve à frente
da superintendência do órgão.

CARROS E MOTOS

Interessados em participar do leilão
do Detran devem se cadastrar em site
Assessoria

O

Gisela Simona adianta que redes sociais serão aliadas nas divulgações de direito do consumidor

A

advogada Gisela Simona
assumiu, nesta quarta-feira (13),
a Superintendência Estadual de
Defesa do Consumidor (Procon-MT)
com a meta principal de promover a
mudança da sede da instituição para um
local de fácil acesso à população.
“A mudança do espaço físico de
atendimento deve ser realizada ainda no
mês de março, quando é comemorado o
Dia Mundial do Consumidor. Então,
será a nossa mudança deste espaço da
Arena Pantanal para um novo local”.
A integração do Procon
estadual com os Procons municipais é
outro ponto a ser trabalhado em sua
gestão. A meta é promover uma maior
eficiência dos serviços prestados aos
consumidores de todo o Estado. “Mato
Grosso tem 50 municípios com Procon,
e, hoje, esses órgãos estão muito

afastados do Governo.
Precisamos resgatar essa parceria para
que façamos ações conjuntas em prol do
cidadão”.
A
p l a t a f o r m a
www.consumidor.gov.br também
ganhará destaque em 2019, para que os
consumidores possam realizar
denúncias e reclamações de onde
estiverem, dando celeridade aos
trabalhos. “Queremos melhorar a
qualidade dos atendimentos eletrônicos,
durante 24 horas por dia, 7 dias da
semana, com a comodidade de buscar
seus direitos sem precisar deslocar,
porque é possível fazer a interação de
casa ou do trabalho”.
Essa inovação da forma de
comunicação é outra meta da nova
superintendente, que entende a internet
como aliada para esclarecimentos

s interessados em participar do
leilão de 444 veículos, realizado
pelo Departamento Estadual de
Trânsito de Mato Grosso (Detran/MT),
no próximo dia 28 de fevereiro, devem
se cadastrar no site do leiloeiro para
ofertar lances.
Para o leilão, estão destinados
74 carros e 370 motocicletas. O ato será
realizado pelo leiloeiro Flares Aguiar da
Silva e os lances poderão ser ofertados
apenas no portal www.faleiloes.com.br .
Conforme o edital, publicado
no Diário Oficial do Estado no último
dia 30 de janeiro, os veículos serão
leiloados com lances iniciais de R$ 300 a
R$ 16 mil. A expectativa de arrecadação
com a medida é de R$ 1,5 milhão, além
de promover a limpeza dos pátios da
autarquia, na capital do Estado.
Ainda de acordo com o edital,
nos dias 25, 26 e 27 deste mês, o pátio
será aberto para visitação. Os
interessados poderão verificar as
condições dos veículos no horário de 8h
às 12h. Não é necessário agendar
horário.
O presidente do Detran,
Gustavo Vasconcelos, explicou que o

leilão será realizado com
veículos aptos a circular apreendidos e
que estão nos pátios do órgão há mais de
dois anos.
“Esse procedimento deverá ser
realizado a cada dois meses para que

O primeiro está sendo
realizado em Cuiabá, mas os seguintes
ocorrerão no interior.
Nosso objetivo é evitar que os
veículos, que são servíveis, virem
sucata”, disse.
Foto: Mayke Toscano

De 25 a 27, o pátio do Detran será aberto para visitação e verificação das condições dos veículos
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BOMBA NA SAÚDE

Auditoria realizada pela AGSUS analisou a prestação de serviços entre 2012 a 2017

Auditoria revela que em Cáceres, empresa realizou
cirurgias e quimioterapias, sem diagnóstico de câncer
Foto: Ilustrativa

Tarley Carvalho/Folha Max

Pacientes eram submetidos a quimioterapia sem necessidade

U

ma auditoria realizada pela
AGSUS (Auditoria Geral do
SUS), ligada ao Governo do
Estado, revelou que dezenas de
pacientes foram submetidos ao
tratamento de quimioterapia e
procedimentos cirúrgicos sem terem
desenvolvido câncer. A auditoria foi
realizada no ano passado e tem como
alvo a execução do contrato firmado
entre o Hospital Regional de Cáceres
(HRC) e a empresa M.M.S. Serviços
de Saúde LTDA-EPP.
A auditoria, à qual o
FolhaMax teve acesso, constatou o
superfaturamento na prestação de
serviços e fraude nos procedimentos
médicos. As análises foram divididas
por tipos de evidência e por ano de
investigação. Você vê agora os dados
levantados pela equipe da AGSUS, e

que se tornam públicos por
meio desta reportagem.
2012 - A auditoria analisou 25
prontuários do setor de oncologia do
HRC. Destes, 22 não continham o
r e s u l t a d o d o e x a m e
anatomopatológico, procedimento
que identifica a existência ou sinais de
câncer, o que pode sugerir que o
exame sequer foi feito, e 1 paciente
foi submetido à cirurgia de excisão de
órgãos, que retira parte ou totalidade
do órgão. Contudo, o resultado de seu
exame constatou a ausência de sinais
de malignidade, o que, em termos
práticos, significa que não foram
encontradas células cancerígenas ou
outros sinais da existência de câncer.
Além disso, a auditoria
também identificou que nenhum dos
25 prontuários continha a prescrição

de quimioterapia. A
reportagem não teve acesso ao anexo
que indica a quantidade do
procedimento durante o ano.
A auditoria ainda citou que os
prontuários ambulatoriais e
hospitalares também apontam que
naquele ano foram realizados 22
procedimentos cirúrgicos. Contudo,
apenas 4 apresentavam resultado
positivo para câncer no exame
anatomopatológico.
2013 - Já no ano de 2013, a equipe de
auditoria analisou 194 prontuários.
Destes 28 pacientes foram
submetidos à cirurgia de excisão de
órgãos, após o resultado do exame
apontar a inexistência de câncer. Dos
194 casos analisados, a auditoria
também constatou a ausência do
resultado do exame

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

anatomopatológico em 9 deles.
O levantamento também
apontou inconsistência entre o
número de pacientes submetidos à
quimioterapia naquele ano e o
número de prescrições para o
tratamento. Foram encontradas
recomendações para o tratamento a 8
pacientes, correspondendo a um total
de 78 sessões, sendo 10 por via oral e
68 por via endovenosa. A quantidade
não confere com a apresentada no
relatório de produtividade da
empresa.
Os dados listados pela
empresa estão no mesmo anexo ao
qual a reportagem não teve acesso
referente ao ano de 2012. Os
procedimentos cirúrgicos, por sua
vez, contabilizaram o total de 248
naquele ano. Contudo, apenas 87
respaldados pelo diagnóstico de
câncer.
2014 - A auditoria analisou 171 dos
338 prontuários existentes referentes
ao ano de 2014. Deste total, 140
pacientes foram submetidos à
cirurgia de excisão de órgãos, dos
quais 6 tiveram como resultado do
exame a ausência de sinais de
malignidade. Em outra parte da
auditoria, a equipe também elencou
que dos 171 prontuários, 34 não
continham o resultado do exame
anatomopatológico.
Em referência ao tratamento
de quimioterapia, o relatório
apresenta que 43 prontuários
relatavam que o paciente estava
submetido ao tratamento de
quimioterapia via oral. Contudo,
apenas 30 deles continham a
recomendação pelo tratamento.
Não é só isso, o relatório
também aponta que há divergências
entre o quantitativo levantado e o
informado pela empresa na prestação
de contas para recebimento da
prestação de serviços.
Naquele ano, segundo o
levantamento dos auditores, 238
procedimentos cirúrgicos foram
realizados. Porém, destes, apenas 44
estavam embasados num diagnóstico
positivo para câncer.
2015 - Do ano de 2015, 127
prontuários do setor de oncologia
foram analisados. Destes, 28
pacientes foram submetidos à
cirurgia de excisão de órgãos tendo o
resultado do exame negativo para
câncer. Na análise de prontuários sem
r e s u l t a d o d e e x a m e
anatomopatológico, a auditoria
constatou 16 casos.
O documento também
aponta que, naquele ano, dos 127
pacientes submetidos a tratamentos
oncológicos, apenas 1 continha em
seu prontuário a indicação de
quimioterapia. O número não confere
com o apresentado pela empresa no
relatório de prestação de
produtividade para cobrança. A
reportagem não teve acesso aos
números apresentados pela empresa
M.M.S. Serviços de Saúde.
Naquele ano, foram
realizados 272 procedimentos

cirúrgicos oncológicos.
Porém, apenas 44 estavam
respaldados com o diagnóstico
positivo para câncer.
2016 - Já do ano de 2016, 27
prontuários foram analisados. Na
busca, a equipe constatou que 4
pacientes foram submetidos à
cirurgia de excisão de órgãos tendo
como diagnóstico a ausência de sinais
de câncer. A auditoria também
constatou que, dos 27 prontuários, em
4 não continham o resultado do
exame anatomopatológico.
O relatório aponta que 207
procedimentos cirúrgicos foram
realizados naquele ano, destes,
apenas 27 apresentaram diagnóstico
de câncer no exame
anatomopatológico.
ANO EXERCÍCIO 2017 - A
auditoria feita no exercício de 2017
analisou 11 prontuários oncológicos
da unidade. Destes, nem todos foram
continham o resultado do exame
anatomopatológico. O relatório,
porém, não deixa específico a
quantidade de prontuários que não
conta com o resultado do exame
anatomopatológico.
Naquele ano, a empresa realizou 107
procedimentos cirúrgicos. Contudo,
apenas 27 destes pacientes
apresentaram resultado positivo para
câncer no exame anapatológico.
A U D I T O R I A
E
CONSEQUÊNCIAS - A auditoria
realizada pela AGSUS analisou a
prestação de serviços pela empresa
M.M.S. Serviços de Saúde LTDAEPP no HRC entre os anos de 2012 e
2017.
O relatório aponta fraudes na
realização de procedimentos
oncológicos, elencando aí
procedimentos cirúrgicos com
resultados negativos da existência de
câncer, cirurgias de excisão de órgãos
em pacientes sem a doença ou sem o
resultado do exame necessário e à
submissão de pacientes ao tratamento
de quimioterapia, conhecido por ser
um tratamento invasivos e
desconfortável ao paciente, sem
prescrição médica.
Além disso, o relatório
também aponta divergência entre o
número de procedimentos realizados
e o informado pela empresa na
prestação de contas, para
recebimento dos serviços prestados.
Esta divergência, porém, a
reportagem não teve acesso.
A assessoria de imprensa da
Secretaria de Estado de Saúde (SES)
informou que o relatório é sigiloso, o
que significa que não há comentários
a serem feitos. Além disso, a
assessoria também informou que o
relatório é objeto de investigação
criminal.
A reportagem foi orientada a
procurar a assessoria de imprensa da
Controladoria-Geral do Estado
(CGE). Já a assessoria de imprensa da
CGE informou que o relatório foi
produzido pela AGSUS e que, apesar
de ter vinculação técnica às
orientações da CGE, o trabalho é
independente.
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MATOGROSSENSE

O Luverdense ocupa a 5ª colocação com 6 pontos em quatro jogos

Luverdense busca vencer Dom Bosco
no domingo e voltar ao G4 do Estadual
O
Só Notícias

Foto: Arquivo

Luverdense tenta
esquecer a derrota sofrida
para o União de
Rondonópolis, fora de casa, e se
prepara para enfrentar o Dom
Bosco, domingo, pela 5ª rodada

da primeira fase do Campeonato
Mato-grossense Eletromóveis
Martinello.
A equipe quer a vitória
para se reabilitar na competição e
voltar ao G-4 da competição.

Durante a semana, Júnior
Rocha realizou treinos
específicos para acertar o sistema
defensivo, vazado três vezes
contra o União.
Até a partida contra o time

COPA DO BRASIL

Cuiabá vence time do Amapá e
se classifica para segunda fase
Só Notícias

O Dourado brilhou na capital do
Amapá, ao vencer o Ypiranga, por 1
a 0, e se classificar para a segunda
fase da Copa do Brasil. O Cuiabá
deve receber cerca de R$ 600 mil da
cota da CBF. O gol que garantiu o
time mato-grossense na segunda
fase (assim como o Mixto e o
Luverdense) foi de Eduardo Ramos,
aos 45 minutos do primeiro tempo. O
Cuiabá vai enfrentar o Botafogo (RJ)
na próxima etapa.
No primeiro tempo, só deu
Cuiabá e Eduardo Ramos
determinou o ritmo de jogo e as
principais jogadas de criação. Aos 11
minutos, ele cobrou escanteio o
atacante do Cuiabá subiu mais que a
zaga, cabeceou e a bola saiu.
O Ypiranga reagiu aos 14,
com Juninho que chegou pela
intermediária, chutou e passou por
cima. O Cuiabá respondeu com Caio
Dantas que recebeu na grande área a
bola cruzada pela direta e concluiu
com perigo quase abrindo o placar.

Logo depois, Danilo cruzou,
Eduardo Ramos chutou e zaga do
Ypiranga mandou para fora.
Aos 20 minutos, jogadores
do Cuiabá reclamaram de pênalti em
Caio Dantas mas a arbitragem
assinalou impedimento dele, que
havia sido derrubado na grande área.
O Cuiabá continuou
mandando na partida. Com 25
minutos de jogo, o time do Amapá
não acertou uma bola com perigo de
gol. Aos 31, outra jogada
desperdiçada. Dioginho arrancou
pela direita arriscou e novamente e
bola passou longe do goleiro do
Cuiabá.
No último minuto, saiu o gol
do Cuiabá. Eduardo Ramos, aos 45,
dominou na linha da grande área e de
perna esquerda mandou no cantinho:
1 a 0 para o time mato-grossense.
No intervalo, o técnico do
Ypiranga fez uma mudança
colocando o atacante Gean no lugar
do meia Juninho e a equipe
do Nascimento
Foto: Rosivaldo

Cuiabá venceu com gol de Eduardo Marques

Cáceres-MT, quarta-feira 13 de fevereiro de 2019

Amapá começou colocando
pressão em busca do empate. O
primeiro lance do Ypiranga foi
perigoso, com Dioguinho chutando e
a bola passou muito perto. Aos 5
minutos, o goleiro Vitor Souza, do
Cuiabá, fez a primeira importante
defesa para o Dourado. Aos 11
minutos, Dioginho chutou forte e o
goleiro do Cuiabá cortou. Aos 15
minutos, Souza cobrou falta e a bola
passou perto do gol do Cuiabá.
O Dourado passou a ser mais
defensivo na segunda etapa e pouco
atacou. Só aos 19 minutos, ameaçou
com Eduardo Ramos, que mandou
foguete e a bola explodiu na zaga.
O empate não saía e o
Ypiranga mudou novamente.
Deivison saiu o atacante Pedrinho
entrou em busca do gol. O empate
quase saiu. Pedrinho em bonita
jogada mandou para o gol e a bola
por pouco não entrou.
Explorando mais os contra ataques,
aos 30 Cuiabá quase fez o 2º com
Junior Todinho.
O goleiro mandou para
escanteio. O Ypiranga continuou
lutando mas não conseguia 'furar' a
zaga do time mato-grossense.
O árbitro marcou 4 minutos
de acréscimos. O técnico Itamar
mudou o Cuiabá colocando Douglas
Mendes no lugar de Alê para ganhar
tempo. Nos instantes finais, o
Dourado só administrou e volta para
Mato Grosso com a missão
cumprida, com a vaga na segunda
fase.
Os times de Mato Grosso
começaram bem a Copa do Brasil. O
Mixto também se garantiu na
segunda fase da Copa do Brasil ao
vencer o CSA de Alagoas e pega o
Chapecoense. O Luverdense
também avançou ao empatar e
eliminar o Corumbaense e vai
enfrentar o Figueirense.

Luverdence se prepara para enfrentar Dom Bosco

de Rondonópolis, o
Luverdense havia feito cinco
jogos e sofrido apenas um gol.
Nesta quarta-feira, apesar
da chuva que caiu em Lucas do
Rio Verde, o técnico manteve a
programação de treinos, fez
algumas alterações na equipe,
revezando jogadores que atuaram
nas três primeiras partidas do ano,
com jogadores que estiveram em
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Esotérico
Marte e Urano unidos nos
últimos graus de Áries,
indicam dias de intenso
m o v i m e n t o n o s
relacionamentos, que ainda
pedem algum controle e
cuidado, pois a agressividade está no ar,
tanto a sua, quanto das pessoas com que se
relaciona neste período. Procure respirar
fundo antes de reagir.

Marte e Urano unidos nos
últimos graus de Áries,
indicam dias que ainda
pedem algum controle
emocional, mesmo porque,
muitas emoções que
envolvem você nos últimos dias, não são
claramente identificáveis. O período, que
dura alguns dias, pode indicar a finalização
do planejamento de um novo projeto.

Marte e Urano unidos nos
últimos graus de Áries
indicam dias intensos,
especialmente no trabalho.
O auto controle deve ser
mantido diante de
imprevistos, que certamente surgirão. Um
projeto inovador pode ser o carro chefe
deste momento e que pode deixar você
com os nervos à flor da pele.

Marte e Urano unidos nos
últimos graus de Áries,
indicam dias de movimento
intenso na vida social e em
projetos em equipe, que
ainda pedem algum controle
em ações e reações impulsivas. Uma
equipe de trabalho pode ser renovada e
algumas pessoas remanejadas. Dias de
mudanças.

Marte e Urano unidos nos
últimos graus de Áries,
indicam dias de movimento
na vida social e certo
nervosismo, pois sua
energia vital está muito alta. Mantenha a
calma diante de imprevistos e evite
brigas e discussões com amigos e com os
filhos. Pessoas diferentes se aproximam
de você.

Marte e Urano unidos nos
últimos graus de Áries,
indicam dias de movimento
intenso em projetos
profissionais e planos de
negócios, que ainda pedem algum
controle de sua parte, pois pode haver
imprevistos que tentam tirar seu
equilíbrio. Essa energia dura alguns dias,
portanto, mantenha a calma.

Marte e Urano unidos nos
últimos graus de Áries
indicam dias de
movimento intenso em sua
vida doméstica e nos
relacionamentos familiares. O momento
pede cuidados redobrados com
provocações, pois você deve evitar
brigas e discussões domésticas. Dias de
nervos à flor da pele.

Marte e Urano unidos nos
últimos graus de Áries,
indicam dias de movimento
em projetos de médio prazo,
que ainda pedem algum
controle de sua parte diante
dos imprevistos, que podem surgir. Uma
viagem internacional pode estar tirando
seu equilíbrio. Procure manter a calma.

Marte e Urano unidos nos
últimos graus de Áries
indicam dias de nervosismo
e imprevistos, em que você
deve manter a calma e o
autocontrole. O momento
pode envolver adiamento em contatos
comerciais importantes ou reuniões de
negócios. Mantenha a calma, pois essa
energia dura alguns dias.

Marte e Urano unidos nos
últimos graus de Áries,
indicam dias de intensa
atividade e determinação a
alcançar objetivos
financeiros que envolvem
uma parceria. Procure manter o controle
sobre situações imprevistas. Essa energia
segue durante alguns dias, portanto,
mantenha a calma.

Marte e Urano unidos nos
últimos graus de Áries
indicam dias de movimento
intenso na vida material e
financeira, que podem
envolver atrasos e
imprevistos. O período, que dura alguns
dias, pode estar relacionado à reavaliação
de um contrato que envolve lucros e mais
rendimentos.
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Um click especial ao príncipe Miguel
que veio ao mundo para aumentar a
felicidade da mamãe Cinthia Moreira
Assunção, que está curtindo cada
segundo a presença do seu pequeno.
Que Papai do céu derrame muitas
bênçãos de saúde sobre sua vida. Seja
bem vindo Miguel!

By Rosane Michels

Marte, seu regente e Urano
unidos nos últimos graus de
Áries, indicam dias de
nervosismo que ainda
pedem algum controle e
sensatez. A energia
impulsiva e ansiosa pode acometê-lo,
portanto, pense bem antes de agir ou
reagir. O período é ótimo para promover
mudanças em sua vida.

campo contra o União.
O Luverdense ocupa a 5ª
colocação com 6 pontos em
quatro jogos. O Verdão está atrás
de Sinop, União de
Rondonópolis, Operário de
Várzea Grande e Cuiabá.
O Luverdense também
está classificando para a segunda
fase da Copa do Brasil e
enfrentará o Figueirense.

********************
********************
Fazer aniversário é celebrar a vida. E
quem amanheceu festejando mais um
ano foi o amigo Moisés Bandeira a
quem enviamos votos de paz, saúde e
prosperidades. Que Deus te conceda
uma vida repleta de vitórias e
conquistas. Parabéns!!!

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

Uma excelente sexta-feira a Ronilma da
Cunha Martins que com seriedade
realiza um ótimo trabalho o setor de
Regulação da saúde do município. Que
Deus continue abençoando você pela
atenção e carinho que dispensa com as
pessoas que precisam de atendimento.
Sucessos a toda equipe!

Rosas multicoloridas para uma pessoa muito especial que celebra a
vida com muita alegria. Assim é nossa leitora Leonice Menacho
esbanjando simpatia, contagiando as pessoas com quem convive.
Grande abraço e que Deus a conserve sempre assim.

