
Número de casos confirmados 
de dengue cai 54% em Tangará
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Leilão de Gado tem lote  
para Hospital de Câncer

Prefeito doa o próprio 
salário ao município

SAPEZAL

O número de casos 
confirmados de dengue 
caiu em Tangará da Ser-
ra, de acordo com rela-
tório divulgado nessa 
segunda-feira, dia 10 de  
abril, pela Vigilância Epi-
demiológica. Conforme 
o boletim, nos três pri-
meiros meses de 2016 
foram notificados 201 
casos suspeitos, sen-
do 178 confirmados 
e 23 descartados. No 
mesmo período nesse 
ano,  foram notificados 
193 casos  e somente 
81 confirmados, o que 
representa a queda de 
54,49% no número de 

confirmações.
De acordo com a 

coordenadora da Vigi-
lância Epidemiológica, 
Juliana Herrero, ape-
sar da diminuição nos 
casos diagnosticados 
a população não pode 
descuidar. “É impor-
tante frisar que não é 
porque a maioria dos 
casos estão sendo des-
cartados que vamos 
descuidar. Temos que 
eliminar o criadouro, 
a dengue é uma doen-
ça febril aguda, de eti-
mologia viral e que se 
manifesta de maneira 
variável, desde uma for-
ma assintomática até 
quadros graves e hemor-
rágicos, podendo levar 
ao óbito”, alertou a enfer-
meira, ao lembrar que em 

março do ano passado 
Tangará da Serra regis-
trou uma morte causada 
pela dengue.

Ainda segundo o bo-
letim epidemiológico, 
nos três últimos meses 
foram notificados apenas 
13 casos de zika vírus, 
não vitimando nenhu-
ma gestante. “O relatório 
mostra uma queda muito 
grande no número de no-
tificações de zika, porque 
foram registradas 1241 
casos suspeitos no de-
correr do ano passado”, 
informou a responsável.

Já em relação a   
Chikungunya, nesse ano 
foram notificados quatro 
casos suspeitos, sendo 
que um foi confirmado 
e outros três estão em in-
vestigação.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Chefe do executivo doou salário no valor de R$ 22.184,05

Valcir Casagrande 
(PSC), prefeito do muni-
cípio de Sapezal, a 258 
quilômetros de Tangará 
da Serra, realizou uma 
ação vista com bons 
olhos pela população da 
cidade. Trata-se da doa-
ção de seu próprio salá-
rio do mês de março aos 
cofres do município.

A importância no va-
lor de R$ 22.184,05 foi 
inteiramente destinada 
à Secretaria Municipal 
de Saúde. Em pronun-
ciamento divulgado 
através de um vídeo nas 
redes sociais, Valcir de-

clarou que a doação ser-
viu exclusivamente para 
a aquisição de medica-
mentos para a Farmácia 
Municipal.

“Esse salário do mês 
de Março que estou 
doando para a compra 
de medicamentos para 
o município, eu já vi-
nha com o pensamento 
de fazer essa doação há 
muito tempo para mos-
trar para a população 
que eu não sou político 
de carreira, que eu não 
vivo de política. Então, 
a gente faz essa doação 
para as pessoas mais ca-
rentes. É só um salário, 
mas ajuda quem está 
precisando”, afirmou.

No vídeo, divulgado 

na página da Prefeitura 
Municipal de Sapezal, a 
sapezalense Luzia Perei-
ra avalia positivamente 
a atitude do gestor.

“A nossa cidade está 
precisando de gente as-
sim, porque a população 
carente precisa muito 
desses medicamentos 
da Farmácia Popular. A 
atitude dele foi muito 
humana, por pensar no 
próximo e não nele”, 
afirmou a munícipe.

Para o secretário de 
saúde de Sapezal, Jarce-
di Hahn, a doação atinge 
diretamente as pessoas 
que dependem do esto-
que público de medica-
mentos no município.

“É uma atitude lou-

vável, que dignifica o 
político. Pois o políti-
co, deveria ser lapida-
do mais ou menos des-
te tipo, para trabalhar 
realmente pela popula-
ção. O prefeito está de 
parabéns pela atitude e 
quem agradece é a po-
pulação, principalmente 
a mais carente, que tan-
to necessita”, destacou o 
secretário.

A ação de Valcir Ca-
sagrande lembra a do 
prefeito de São Paulo, 
João Dória (PSDB), que 
firmou compromisso de 
doar seus salários en-
quanto comandar o Exe-
cutivo para instituições 
filantrópicas da capital 
paulista.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Nesse ano foram notificados 193 casos  e somente 81 confirmados

O Leilão de Gado da 
feira de agrotecnologia 
Parecis Super Agro, 
que começou no come-
ço da tarde de domin-
go,  09, terá um lote de 
30 cabeças cujos valo-
res negociados serão re-
vertidos ao Hospital de 
Câncer de Mato Grosso. 
Entre as cabeças, um 
Wagyu, raça japonesa 
de alto valor agregado.

Conforme explica a 
integrante da diretoria 
do Sindicato Rural de 
Campo Novo do Pare-
cis e coordenadora da 
Campanha do Hospital 
de Câncer em Campo 
Novo, Marli Mariussi, 
a ação visa beneficiar 
a instituição localizada 

no estado e que tem tra-
zido grandes resultados 
à população de Mato 
Grosso.

A representante do 
Hospital de Câncer, Ele-
nice Manssur, a Lelé, 
destaca que os atendi-
mentos ao município 
também acontecem no 
hospital, que fica loca-
lizado em Cuiabá.

O espaço para o lei-
lão do lote que será 
revertido ao Hospital 
do Câncer é cedido 
pela organização da 
Parecis SuperAgro e a 
mobilização para a ar-
recadação dos animais 
é feita pela sociedade 
civil organizada, que 
envolve Lions, Rotary, 
Igreja Católica, Loja 
Maçonica, produtores 
rurais e empresários 
da cidade.

>> Olhar Direto

O hospital fica localizado em Cuiabá
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