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O podcast pode ajudar no 
marketing de conteúdo?

O senador José Medei-
ros, que assumiu nesta se-
mana a presidência estadual 
do Podemos, afirmou que 
o partido está trabalhando 
para ter nomes fortes em 
Mato Grosso nas próximas 
eleições e fortalecer a candi-
datura do também senador 
Álvaro Dias a presidência da 
República em 2018. Segun-
do ele, já houveram conver-
sas com  o  ex-prefeito Mau-
ro Mendes (PSB) para uma 
possível candidatura.

A Secretaria de Estado 
das Cidades (Secid) está con-
cluindo o levantamento do 
valor venal de referência dos 
imóveis dados pelo ex-gover-
nador Silval Barbosa (PMDB) 
em garantia à devolução de 
quase R$ 47 milhões ao Te-
souro de Mato Grosso, como 
parte da sua confissão e 
colaboração premiada com 
a Procuradoria Geral da Re-
pública (PGR), homologada 
pelo Supremo Tribunal Fede-
ral (STF).

O ex-prefeito está insa-
tisfeito no PSB desde que o 
deputado federal Valtenir 
Pereira retornou a sigla e as-
sumiu o comando da legenda 
no Estado. “O Mauro tá que 
nem noiva bonita, todo mun-
do quer casar”, explicou em 
entrevista. No encontro do 
Podemos além de Álvaro Dias 
e a deputada federal Renata 
Abreu estiveram presentes 
lideranças de outros partidos, 
como os ex-senadores Júlio e 
Jayme Campos (DEM).

O senador também 
afirmou que por ter se fi-
liado ao Podemos no mês 
passado está deixando a 
vice-liderança do presi-
dente do presidente Mi-
chel Temer (PMDB) no se-
nado. “Já comuniquei ao 
Romero Jucá e vou estar 
comunicando o presiden-
te nesta semana. Agora 
estou em um partido que 
está fora da base e não 
faria sentido continuar”, 
finalizou.
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AtendimentosServiços

Quebra de sigilo Favores

Detalhamento

À conselheiros

Números

Diferença

142.369 atendimentos 
foram realizados pela Vigi-
lância Ambiental, quando 
cabe ressaltar que, 34.480 
residências foram vistoria-
das; 8.218 Comércios vis-
toriados; 7.171 terrenos 
baldios passaram por vis-
toria  e 651 depósitos de 
água também passaram 
por inspeção. Além des-
ses trabalhos, a Vigilância 
Ambiental vacinou 2.188 
Animais.

Sob a responsabilidade 
da Central de regulação, 572 
pacientes foram encami-
nhados a Cuiabá para con-
sultas especializadas; 134 
para  tratamento fora do do-
micílio (outros estados); 3.106 
atendidos na Casa de Apoio  
(Cuiabá). Já a  Farmácia Po-
pular do Brasil disponibilizou 
aos usuários 30.100 atendi-
mentos, com destaque para 
a distribuição de 25.776 
itens de medicamentos.

O  CAPS elevou esses  
números e fez 1.104 aten-
dimentos. A  Vigilância Sani-
tária 7.615 atendimentos  e 
o  SAMU 192, 7.599 atendi-
mentos. Aqui chamamos a 
atenção para 2.608 trotes. A 
Central de Regulação 2.164 
atendimentos, com 412 exa-
mes de Mamografia, 572 To-
mografias, 165 Ressonâncias 
Magnética, 365 Ultrassono-
grafia e 127 teste da Orelhi-
nha. Todos eletivos.

Acompanhando pes-
soalmente passo a passo, 
o secretário das Cidades, 
deputado Wilson Santos 
(PSDB), explicou que cum-
priu determinação da juíza 
Selma Rosane Arruda, da 7ª 
Vara Criminal de Cuiabá. Ele 
observou que o valor decla-
rado por Silval e o apurado 
pela equipe da Secid possui 
diferença de variação mer-
cadológica inferior a 5%, o 
que é considerado normal. 

O ministro Raul Araújo, do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), determinou a quebra do 
sigilo telefônico do procurador 
aposentado Francisco Gomes 
Lima Filho, o “Chico Lima”, e 
do ex-secretário de Estado 
de Planejamento, Arnaldo 
Alves. A decisão, dada em 
processo que tramita em se-
gredo de Justiça, é de agosto 
deste ano e visa a apurar su-
posto esquema de pagamento 
de propina de R$ 50 milhões.

Ao autorizar a quebra de 
sigilo telefônico, o ministro 
Raul Araújo citou que a de-
lação de Nadaf deu conta de 
que Silval teria feito o ajuste da 
propina de R$ 50 milhões com 
os conselheiros, em troca da 
aprovação de contratos re-
ferentes às obras da Copa de 
2014 e das contas do ex-go-
vernador. O acordo teria sido 
intermediado pelo presiden-
te do TCE-MT à época, conse-
lheiro José Carlos Novelli.

O relatório especifica ainda 
os atendimentos prestados 
pela Vigilância  Epidemiológi-
ca, sendo no total de 38.068, 
destacando 36.678 doses 
de vacinas aplicadas.  Já no 
Centro de Saúde 8.891 aten-
dimentos foram realizados, 
dentre eles, destacando 377 
exames de ultrassonografia, 
além dos 6.743 atendimentos 
realizados pelo CTA/SAE exa-
mes teste rápido para detec-
ção HIV/Sífilis e Hepatite.

Os pagamentos teriam 
sido feitos a cinco conselheiros 
do Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE-MT) - Sérgio Ricardo, 
José Novelli, Valter Albano, 
Antonio Joaquim e Waldir 
Teis. A medida foi baseada 
em documentos e depoi-
mentos contidos na delação 
do ex-secretário de Indústria, 
Comércio, Minas, Energia e 
Casa Civil, Pedro Nadaf, cujo 
acordo de colaboração foi ho-
mologado em março.

O Supremo Tribunal Federal (STF) deverá definir se sorteia um novo relator 
para a investigação aberta contra o ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP) 

suspeito de ter recebido R$ 12 milhões em propina da Odebrecht. A medida 
será tomada depois que o antigo relator, ministro Edson Fachin, entendeu que 

os fatos narrados no inquérito, embora tenham sido revelados nas colabora-
ções premiadas dos executivos e ex -executivos da empreiteira, não guardam 
relação com a Operação Lava Jato, que tramita sob a responsabilidade do ma-

gistrado.
A investigação contra Blairo, de fatos que teriam ocorrido quando ele era go-

vernador de Mato Grosso, foi remetida para a presidente do STF, ministra Cár-
men Lúcia, que deverá nos próximos dias decidir se a investigação prossegui-
rá com Fachin ou se haverá um sorteio para a escolha do novo relator. Como o 
inquérito foi instaurado após a revelação dos fatos por parte dos executivos da 

Odebrecht, não houve um sorteio à época. O caso foi encaminhado por pre-
venção a Fachin, que já cuidava de todos os atos relativos à Lava Jato.

Com o advento da tecnologia, saber se posicionar 
na internet é fundamental para as marcas, dentre as 
várias maneiras de se colocar entre as empresas mais 
comentadas na rede está o Marketing de Conteúdo que 
é uma maneira de envolver o público-alvo e aumentar a 
rede de clientes e potenciais clientes através da criação 
de conteúdo relevante, atraindo e gerando valor para as 
pessoas de modo a criar uma percepção positiva da sua 
marca e assim gerar mais negócios.

Mas utilizar o marketing de conteúdo não é tão simples 
quanto se pensa, para obter resultados é preciso 
planejamento e engajamento, não basta ter um blog 
ou uma página em redes sociais, é necessário ter uma 
estratégia documentada, incluindo um cronograma de 
conteúdos importantes para serem postados e, então, 
gerarem visitação e interação do público alvo com a 
marca.

Dentre as várias maneiras de atuar com o marketing 
de conteúdo está o podcast, que é uma forma de trans-
missão de arquivos multimídia na Internet criados pelos 
próprios usuários. É como se fosse um programa de 
rádio sob demanda que o ouvinte pode escutar quando 
for mais apropriado para ele, principalmente através 
dos aplicativos de smartphones, seja na academia, no 
carro ou em qualquer outro lugar. Nestes programas, as 
pessoas falam e expõem suas opiniões sobre os mais 
diversos assuntos, como empreendedorismo ou dicas 
de negócios, entre outros. Pense no podcast como um 
blog, só que ao invés de escrever, as pessoas falam.

O podcast é a mídia perfeita para o compartilhamento 
de conhecimento ao público, de forma irreverente e 
diferenciada, que possui impacto direcionado. É uma 
tática poderosa dentro do marketing de conteúdo. O 
formato oferece grande apelo de conexão com o público, 
através das vozes e da forma leve e descontraída que o 
constitui, aproximando a marca do público e sendo um 
ponto determinante para tornar a empresa referência no 
assunto discutido no programa.

A acessibilidade ao podcast é muito maior do que a 
de um blog, por não exigir leitura e pela possibilidade 
do ouvinte poder exercer outras atividades enquanto 
consome as informações. Empresas prestadoras de 
serviços, por exemplo, tem o podcast como um aliado 
que pode gerar valor para os usuários que a seguem, 
pois transmite confiança e prioridade nos assuntos 
envolvidos.

Para tanto, é preciso que você conheça o seu público e 
saiba o que ele espera e que o conteúdo seja altamente 
direcionado e relevante para gerar o impacto esperado.

O podcast além de colocar a empresa como referência 
do assunto em que atua, ainda aproxima a marca do 
público, já que os usuários ouvem as vozes das pessoas 
no rádio de um jeito muito mais leve e descontraído.

Para empresas que prestam serviços, um podcast é 
um conteúdo que pode gerar valor para seus usuários 
e ainda por cima transmitir confiança, já que a mídia vai 
mostrar que sua empresa sabe do que está falando.

No entanto, quem vai dizer se um programa como 
esse faz sentido para sua empresa é seu público. Pois 
de nada adiantaria você investir em uma produção como 
essa e seus potenciais clientes não ouvirem o programa.

Ricardo De Lucia Leite

SUS Municipal  disponibiliza relatório de Atendimentos
A secretaria Municipal de Saúde de Tangará disponibilizou ontem, relatório 

específico sobre o quantitativo de atendimentos e procedimentos realizados no 
quadrimestre maio/junho/julho/agosto do corrente ano.Segundo o relatório, na 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA), foram realizados 109.116 atendimentos 
no total, sendo assim especificados:14.747 administração de medicamentos; 99 
tomografias e 65 ultrassonografias, em caráter de urgência/emergência. O labora-
tório municipal realizou 76.752 exames. Já o  Centro de Especialidades fez 4.483 
atendimentos. Dentre esses: 1.453 consultas de ortopedia. A Unitan foi respon-
sável por 5.907 atendimentos e procedimentos. As Unidades de Saúde da Família 
disponibilizaram 305.153 atendimentos.Nos Postos de Saúde Satélites, os mora-
dores tiveram acesso a 2.817 atendimentos, enquanto que o  Centro de Reabilita-
ção realizou 3.792 atendimentos. A Unidade Móvel Odontológica foi responsável 
por 5.003 atendimentos realizados.

STF definirá sobre relator de inquérito contra Maggi 


