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Repasses saúde ProblemasAção judicial Quintação

*Artigo

Brincando a gente 
aprende!!!!

A AMM protocolou ação 
judicial contra a Secretaria 
de Estado de Saúde para as-
segurar, de imediato, o re-
passe de R$ 88.113.454,81 
de recursos atrasados aos 
municípios. Os valores se 
referem a diversos progra-
mas. O atraso é relativo aos 
anos de 2016 e 2017, sendo 
R$ 31.657.942,78 do ano 
passado e 56.455.512,03 
deste ano.

Fraga assinalou que 
os problemas foram acu-
mulando e resultaram 
em hospitais fechando as 
portas, unidades de saúde 
sem profissionais suficien-
tes, além da falta de médi-
cos, medicamentos, equi-
pamentos e até mesmo de 
insumos, entre outras de-
ficiências. Ele argumentou 
ainda que os atrasos são 
preocupantes. 

A ação destaca que a Se-
cretaria de Saúde vem rei-
teradamente atrasando os 
repasses, desde o ano pas-
sado, dos recursos aos Fun-
dos Municipais de Saúde. O 
documento aponta várias 
consequências, como de-
sabastecimento de medica-
mentos, falhas assistenciais 
na saúde pública, entre ou-
tras coisas que prejudicam 
diretamente a população. 

O presidente da AMM, 
Neurilan Fraga, disse que 
os municípios não têm 
mais condições de esperar, 
pois a demora na quitação 
dos repasses está compro-
metendo o atendimento à 
população. “Esperamos 
que o Estado pague o que 
deve aos municípios e que 
não ocorram mais atrasos, 
sob pena de um colapso 
no sistema”.
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InscriçõesOportunidade

Sem solução João Emanuel

Outros crimes

Excluídos

Vaga de estágio

Proposta

As inscrições gratuitas 
devem ser efetivadas na 
página eletrônica www.
ciee.org.br até amanhã, 1º 
de outubro. As provas de 
língua portuguesa, atua-
lidades e conhecimentos 
específicos, totalizando 
15 questões, serão realiza-
das provavelmente no dia 
8 de outubro, no horário 
de 10h as 12h (horário de 
MT). 

O estágio destina-se, 
exclusivamente, aos es-
tudantes regularmente 
matriculados, com fre-
quência efetiva nos cur-
sos vinculados ao ensino 
público ou particular nas 
instituições de ensino de 
nível superior, cursando a 
partir do terceiro semes-
tre de Administração, Ar-
quitetura, Contábeis, Di-
reito e Engenharia Civil.

A Prefeitura de Tan-
gará da Serra, através 
do Centro de Integração 
Empresa Escola – CIEE, 
realiza processo seletivo 
presencial para o preen-
chimento de 14 vagas e 
formação de cadastro 
reserva para estágio. O 
estagiário receberá bolsa
-auxílio e auxílio transpor-
te correspondente ao to-
tal de R$ 547,00 mensais.

Neurilan lembrou que a 
AMM apresentou uma pro-
posta ao Governo do Esta-
do, este ano, com ações 
financeiras e de gestão 
para resolver os problemas 
emergenciais de médio e 
longo prazo na área de saú-
de. A proposta foi apresen-
tada na primeira reunião 
realizada pela comissão es-
tadual formada para tratar 
sobre o tema.

“Infelizmente a comis-
são montada pelo próprio 
governador, com o objeti-
vo de encontrar soluções 
para resolver os problemas 
da saúde, não passou da 
primeira reunião. Dessa 
forma os municípios con-
tinuam penalizados com 
a situação, sem recursos 
para atender as demandas 
da população”, assinalou 
Neurilan.

João Emanuel, que foi 
presidente da Câmara de 
Cuiabá, está preso no Cen-
tro de Custódia da Capital 
há mais de um ano, por 
conta da Operação Apren-
diz. Neste mês, ele foi con-
denado pela juíza Selma 
Arruda, da 7ª Vara da Ca-
pital, a 13 anos e 4 meses 
de reclusão, além de 186 
dias-multa pelo crime de 
lavagem de dinheiro.

Além da fatalidade 
com Sabiá, outros dois 
taxistas foram vítimas de 
assaltos em Tangará da 
Serra nas últimas sema-
nas. Em ambos os casos, 
eles tiveram seus veícu-
los levados e foram aban-
donados na zona rural. 
Todos os veículos foram 
localizados. Os crimes 
ainda não foram comple-
tamente esclarecidos.

O conselho pleno da 
OAB-MT excluiu quatro ad-
vogados de seus quadros. 
Entre eles, a punição má-
xima prevista aos profissio-
nais da advocacia foi apli-
cada ao vereador cassado 
João Emanuel, condenado 
a prisão por lavagem de di-
nheiro, e Max Weyzer, que 
teria participado de esque-
ma relacionado à venda de 
sentenças. 

A juíza Célia Regina Vidotti, da Vara de Ação Civil Pública e Ação 
Popular de Cuiabá, afirmou que o jornalista Kleber Lima foi afas-
tado do Gabinete de Comunicação do Estado para não prejudicar 

a instrução processual da ação que responde, por improbidade ad-
ministrativa. Acusado de assédio moral e sexual contra servidores 
do Gcom, Lima foi afastado de suas funções pela magistrada, que 

atendeu a um pedido do MPE. “No caso em comento, analisando os 
elementos que foram colhidos no inquérito civil, estou convencida 

que há indícios suficientes de que se o requerido permanecer no 
exercício do seu cargo irá atuar de modo a prejudicar efetivamente 
a instrução processual”, escreveu a magistrada. A decisão de Célia 

Vidotti traz relatos de servidores que teriam sido sexualmente asse-
diadas pelo secretário afastado.

A educação para obter um ensino mais eficiente aperfeiçoou 
novas técnicas didáticas consistindo em uma prática 
inovadora e prazerosa. Dentre essas técnicas temos o lúdico, 
um recurso didático dinâmico que garante resultados eficazes 
na educação. Através de jogos, por exemplo, os professores 
conseguem estimular os alunos. O professor pode desenvolver 
atividades que sejam prazerosas, que ensine os alunos 
a discernir valores éticos e morais, formando cidadãos 
conscientes de suas responsabilidades, propiciando situações 
em que haja interação entre alunos e professores, numa aula 
diferente e criativa. 

A ludicidade é uma forma de desenvolver a criatividade, os 
conhecimentos, através de jogos, músicas, danças. O intuito 
é educar, ensinar se divertindo e interagindo com os outros, 
ou seja, ensinar e aprender se divertindo.

 Ludicidade pode intervir no aprendizado da criança em 
algumas disciplinas, desenvolvendo seus saberes com 
criatividade e desempenho. O lúdico faz parte das atividades 
essenciais da dinâmica humana, trabalhando com a cultura 
corporal, movimento e expressão (ALMEIDA, 2006).

O jogo na escola apresenta benefício a toda criança, um 
desenvolvimento completo do corpo e da mente por inteiro. 
Por isso, na atividade lúdica, o que importa não é apenas o 
produto da atividade que dela resulta, mas a própria ação, 
momentos de fantasia que são transformados em realidade, 
momentos de percepção, de conhecimentos, momentos 
de vida.  Permite também o surgimento da afetividade cujo 
território é o dos sentimentos, das paixões, das emoções, por 
onde transitam medos, sofrimentos, interesses e alegrias. 
Uma relação educativa que pressupõe o conhecimento de 
sentimentos próprios e alheios que requerem do educador uma 
atenção mais profunda e um interesse em querer conhecer 
mais e conviver com o aluno (ALMEIDA, 2006).

O brincar e o jogar são atos indispensáveis à saúde física, 
emocional e intelectual e sempre estiveram presentes em 
qualquer povo desde os mais remotos tempos. Através deles, 
a criança desenvolve a linguagem, o pensamento, a social-
ização, a iniciativa e a auto-estima, preparando-se para ser um 
cidadão capaz de enfrentar desafios e participar na construção 
de um mundo melhor. O jogo, nas suas diversas formas, auxilia 
no processo ensino-aprendizagem, no desenvolvimento de 
habilidades do pensamento, como imaginação, a interpretação, 
a tomada de decisões, a criatividade, a obtenção e organização 
de dados (CAMPOS, 2006).

Desta maneira, a criança aprende com mais facilidade, 
e dificilmente irá esquecer o conteúdo que foi passado, 
conseguindo se socializar com o próximo. A atividade lúdica 
é uma forma de o indivíduo relacionar-se com a coletividade 
e consigo mesmo.

Os objetos, sons, movimentos, espaços, cores, figuras, 
pessoas, tudo pode virar brinquedo através de um processo 
de interação em que funcionam como alimentos que nutrem 
a atividade lúdica, enriquecendo-a. Outro fator importante da 
atividade lúdica está no fato de que ela prevalece no tempo, 
e se houve um significado este será lembrado, assim como 
a história também ficará marcada na lembrança e vida da 
criança. O lúdico privilegia a criatividade e a imaginação, por 
sua própria ligação com os fundamentos do prazer.

Aline Regina dos Reis
Professora graduada em Licenciatura e Bacharelado 

em Ciências Biológicas pela Unemat e especialista em 
Saúde e Segurança do Trabalhador.

Regiane Pereira de Almeida
Professora graduada em Pedagogia e especialista em 

psicopedagogia.

Taxistas fazem carreata e passeata contra a violência
Um grupo de trabalhadores taxistas de Tangará da Serra fez uma pas-

seata e uma carreata pelas ruas e avenidas da cidade no fim da manhã 
desta sexta-feira, 29, em Tangará da Serra. O ato, contra a violência, reuniu 
a maioria dos profissionais da área, mototaxistas, além de familiares, que 
convivem com a sensação de insegurança nos últimos meses depois que 
três taxistas foram assaltados e um deles foi brutalmente assassinado esta 
semana. De acordo com Adilson ‘Paquito’, da Associação dos Taxistas, a 
classe está com medo e indignada com a crescente violência contra a cate-
goria nas últimas semanas, pede mais segurança e tenta chamar a atenção 
da sociedade para o problema que afeta não apenas este grupo de traba-
lhadores, mas a sociedade como um todo. O ato, que mobilizou parentes 
de vítimas e membros da sociedade civil tangaraense, ocorreu exatamente 
no momento em que acontecia o cortejo fúnebre de Claudionor Alves da 
Cruz, conhecido como Sabiá, de 55 anos, que possuía um ponto de táxi no 
Terminal Rodoviário de Tangará da Serra. (Informações Tangará em Foco).

Secretário prejudicaria instrução processual


