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Vai sobrar alguém?

As provas para o con-
curso público da Perícia 
Oficial e Identificação Téc-
nica (Politec) serão aplica-
das neste domingo, 21, às 
14h (hora de Mato Grosso).  
Ao todo 13.649 pessoas se 
inscreveram no concurso, 
sendo 10.441 candidatos 
para as vagas de papilosco-
pista e 3.208 para técnicos 
em necropsia.

Consórcio Intermunici-
pal de Saúde da Região Cen-
tro Norte de Mato Grosso 
(CISCN/MT) recebe até o dia 
21 de maio as inscrições de 
um processo seletivo com 
49 vagas. De acordo com o 
edital, os salários variam en-
tre R$ 937 e podem chegar 
a R$ 2.808. As provas obje-
tivas serão realizadas no dia 
28 de maio.

Os polos com os maiores 
números de inscritos, res-
pectivamente, são: Cuiabá, 
Cáceres, Tangará da Serra e 
Barra do Garças. Os locais de 
realização da prova já estão 
disponíveis para consulta. A 
prova, de caráter elimina-
tório e classificatório, será 
composta por 70 questões 
de múltipla escolha e terá 
duração de quatro horas.

Dados do Ministério 
do Trabalho mostram que 
Mato Grosso apresentou 
uma redução no número 
de desempregados no mês 
de abril. O destaque para o 
estado foi o setor da cons-
trução civil. Ao contrário do 
que houve em outros esta-
dos, o mês de abril em Mato 
Grosso fechou com 1.157 
novos postos de trabalho. 
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“O principal fundamen-
to do projeto é a transpa-
rência e a participação do 
cidadão na gestão da saú-
de municipal”, defende o 
vereador Ronaldo Quintão 
ao lembrar que a propos-
ta prevê que a afixação 
de quadro de plantonistas 
também será obrigatória 
para instituições públicas 
ou conveniadas, localiza-
das no município. 

Ainda de acordo com 
a proposta, a jornada de 
trabalho dos plantonis-
tas deverá ser comprova-
da mediante controle de 
ponto eletrônico e nas 
Unidades de Atendimen-
to contínuo, deverá existir 
uma rotação no gozo do 
intervalo para o repouso 
médico e alimentação, 
mantendo-se pelo menos 
um médico à disposição.

Assim como já veiculado 
pelo DS, o quadro informa-
tivo deverá ser fixado em 
local visível, de fácil acesso, 
devendo conter informa-
ções como nome comple-
to, número de registro no 
órgão profissional, especia-
lidade, dias e horários dos 
plantões, atendimento e 
sobreavisos, jornada de tra-
balho e número de telefone 
para denúncias. 

Já em relação a fiscali-
zação, esta ficará a cargo 
da Ouvidoria Municipal do 
SUS, que deverá receber as 
denúncias através de seus 
contatos disponíveis: tele-
fones, emails ou pessoal-
mente, dentre outros, e dar 
os encaminhamentos ne-
cessários. E no prazo de 30 
dias o Município deve edi-
tar norma regulamentando 
a aplicação.

Ainda falando em Câ-
mara, o vereador Professor 
Vagner Constantino apro-
veitou a oportunidade para 
esclarecer que a CEI das 
Férias não tem, de forma 
alguma, juízo final a respei-
to das acusações que cons-
tam no requerimento que a 
originou. Ele foi o escolhido 
como relator da Comissão 
que vai apurar se houve ou 
não irregularidade.

O governador Pedro 
Taques (PSDB) entrou com 
uma representação no Mi-
nistério Público do Estado, 
no Conselho Nacional do 
Ministério Público e na 
Procuradoria-Geral da Re-
pública contra o promotor 
Mauro Zaque. Taques acu-
sa Zaque de falsificação de 
documento público, pre-
varicação e denunciação 
caluniosa. 

O vereador Ronaldo 
Quintão (PP) teve aprova-
do na Câmara o Projeto 
de Lei 05/2017 que torna 
obrigatório aos hospitais e 
outras unidades de saúde 
de Tangará da Serra, afixar 
diariamente quadro infor-
mativo com a escala dos 
médicos, médicos planto-
nistas, médicos de sobrea-
viso e do responsável pelo 
plantão diário.

“Não temos o objetivo 
de punir ninguém. Vamos 
analisar, o trabalho será 
transparente em todos 
os sentidos e com todas 
as garantia e o resultado 
é só ao final das investi-
gações. Se estiver correto 
vamos pedir arquivamen-
to, se estiver errado, va-
mos pedir a punição. Esse 
é o papel da comissão”, 
afirmou Constantino.

Um acordo voltado ao comércio, indústria e agricul-
tura foi firmado pelo governador de Mato Grosso, 

Pedro Taques, e pela vice-governadora de Iowa, Kim 
Reynolds, nesta quinta-feira, nos Estados Unidos. O 

documento propõe a exploração mútua, de forma que 
facilite as oportunidades de desenvolvimento eco-

nômico e promoção do investimento internacional. 
Acompanhado de uma comitiva, o chefe do Executivo 

Estadual está cumprindo uma agenda compromissos 
no país, em busca de novos investidores. Nesta sex-

ta-feira, Taques visitará a planta de etanol de milho e 
outras operações de valor agregado na cadeia do agro-

negócio e terá contato com líderes do setor de etanol 
para debater o impacto dos investimentos.

O célebre e saudoso José Bezerra da Silva profetizou 
quando compôs uma de suas pérolas, “Se gritar pega 
ladrão”.

Aquele bom samba-pagode diz assim: “Se gritar pega 
ladrão, não fica um meu irmão // Se gritar pega ladrão, 
não fica um // Você me chamou para esse pagode, e me 
avisou: ‘Aqui não tem pobre!’ // Até me pediu pra pisar 
de mansinho, porque sou da cor, eu sou escurinho... // 
Aqui realmente está toda a nata: doutores, senhores, 
até magnata // Com a bebedeira e a discussão, tirei a 
minha conclusão: // Se gritar pega ladrão, não fica um 
meu irmão...”

A sucessão de escândalos que eclodem através 
dos desdobramentos da Operação Lava Jato causa 
estarrecimento pela variedade de casos de corrupção 
e pelo volume de dinheiro envolvido nas roubalheiras. 
Mas, ao mesmo tempo, esta pouca vergonha não causa 
tanta surpresa pela ciência que temos do apodrecido 
ambiente político brasileiro.

Exatamente isso: Sabemos como é o nosso quintal. 
Sabemos que o político brasileiro, no vigor de sua 
constituição ontológica, deseja ardentemente tirar o 
máximo proveito e todas as vantagens possíveis do seu 
mandato. E aí voltamos aos versos do velho Bezerra 
da Silva: “Tem ladrão que não acaba mais // Você vê 
ladrão quando olha pra frente // Você vê ladrão quando 
olha pra trás...”.

A dura realidade é que tudo o que assistimos hoje 
nos noticiários é culpa inteiramente nossa. Sabemos 
reclamar, mas não sabemos exigir. Somos nós que 
sustentamos o país com o nosso trabalho, mas não 
sabemos impor nossos anseios aos nossos represent-
antes na política, em qualquer esfera, seja no Executivo, 
seja no Legislativo.

Ou seja, assistimos passivamente aos descalabros 
na saúde, na educação, nas estradas, na infraestrutura 
urbana, na habitação, na administração do dinheiro 
público, enfim. Assistimos, com resignada mansidão, 
a forma como os nossos gestores administram o que 
é nosso!

Temos as nossas necessidades e não sabemos 
cobrar, não sabemos impor metas aos políticos que 
são por nós mantidos e, portanto, a nós subordinados. 
Permitimos aos políticos fazerem dos seus mandatos 
um negócio, e não uma função pública. Permitimos 
que os partidos políticos nos imponham, goela 
abaixo, fulanos e cicranos para serem candidatos aos 
postos do poder. Trocando em miúdos, a cada eleição, 
entregamos o galinheiro aos cuidados das raposas.

E agora? Se Michel Temer renunciar, vamos continuar 
admitindo que os vermes do Congresso Nacional sigam 
dando as cartas para, segundo suas sujas vontades, 
escolherem um novo presidente através de eleições 
indiretas? Ou vamos exigir a edição, por exemplo, de 
uma emenda constitucional que garanta a realização 
de eleições gerais e diretas?

E a coisa vai indo assim. Dilma já foi e Lula irá 
também. Já foi o Aécio, o Renan está por um fio e o 
Temer sabe que é só escolher a porta. E vai mais gente 
lá de Brasília... Aqui em Mato Grosso, Silval e Riva já 
foram faz tempo e vão levar muitos outros com eles. 
Então, fica a pergunta: Será que sobra alguém?

      
Sergio Roberto Reichert

O autor é um indignado cidadão brasileiro

Inscrições para o Enem 2017 terminam hoje 
Interessados em fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 po-

dem se inscrever até o final do dia de hoje, exclusivamente pela internet. Para 
isso, os futuros candidatos deverão acessar o site oficial do Enem (http://enem.
inep.gov.br/participante/) e seguir as orientações. Será necessário criar uma se-
nha de acesso pessoal para a página do participante, cujo login será o número 
de CPF. Depois disso, deverão ser preenchidos todos os dados pedidos na ficha 
de inscrição, imprimir o boleto para o pagamento da taxa de inscrição (caso não 
seja isento) e pagar dentro do prazo. A taxa de inscrição subiu de R$ 68,00 para 
R$ 82,00 e o boleto precisa ser pago até 24 de maio. O coordenador de Ensino 
Médio da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc-MT), Rogério 
Gomes, alerta para as mudanças promovidas pelo Ministério da Educação (MEC) 
este ano. “As provas não serão mais realizadas em um único final de semana, e 
sim em dois domingos consecutivos: nos dias 05 e 12 de novembro”.

MT e Iowa firmam acordo para estabelecer relações comerciais 


