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Sem prejuízo EsquemaSem arrependimento Denunciada 

*Artigo

Saúde ocular

O governador Pedro 
Taques afirmou que as re-
centes prisões de membros 
de seu secretariado não 
trouxeram qualquer tipo de 
prejuízo à sua administração. 
No último dia 27, os então 
secretários de Segurança e 
de Justiça e Direitos Huma-
nos, Rogers Jarbas e Airton 
Siqueira foram presos em 
investigações relativas ao 
esquema de grampos ilegais 
operado no Estado.

O grupo é acusado de 
promover dispensa in-
devida de procedimento 
licitatório para a contra-
tação direta de empresa 
de agência de publicida-
de no valor de R$ 240 mil. 
Conforme o MPE, a reali-
zação da dispensa de lici-
tação foi totalmente ilíci-
ta, pois não observou os 
requisitos exigidos pelo 
artigo 24, inciso V, da Lei 
nº 8.666/93.

Desde que foi deflagra-
da a Operação Esdras, que 
resultou na prisão de mem-
bros do Poder Executivo, Ta-
ques não tem dado muitas 
declarações a respeito. Na 
última semana, por exem-
plo, ao ser questionado 
sobre o assunto, limitou-se 
a dizer que não tinha ar-
rependimento por não ter 
exonerado os secretários 
Jarbas e Siqueira ainda du-
rante as investigações.

O Ministério Público Es-
tadual denunciou a prefeita 
de Juara, Luciane Bezerra 
(PSB), por fraude em licita-
ção. A ação foi protocola-
da pelo Núcleo de Ações 
de Competência Originária 
(Naco), já que ela tem foro 
especial por prerrogativa de 
função. Além dela, foram 
denunciados outras autori-
dades públicas do municí-
pio, que compõe cargos no 
Poder Executivo. 
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Pensado para ampliar a 
divulgação das propostas 
elaboradas pelos organis-
mos envolvidos, no intuito 
de modificar os sistemas 
públicos no Estado e co-
brar a devida punição aos 
usurpadores do erário, o 
encontro congregará to-
dos os interessados em 
conhecer o manifesto re-
digido pelas entidades e 
aderir ao movimento.

O movimento Reage MT, 
idealizado conjuntamente 
por 57 entidades da socie-
dade civil organizada como 
uma resposta aos escândalos 
que instalaram a crise ética, 
moral e política em Mato 
Grosso, terá seu primeiro ato 
cívico nesta terça-feira, 10, 
no auditório da Ordem dos 
Advogados do Brasil – Seccio-
nal Mato Grosso (OAB-MT), a 
partir das 17 horas.

Em 2017, as vendas de 
combustíveis em Mato Gros-
so registram aumento em 
relação ao restante do país 
quando comparadas às de 
2016. No etanol  hidratado, 
o volume de 2017 come-
ça a ultrapassar os valores 
de 2016, apresentando um 
crescimento de 3,1% quan-
do comparamos o período 
de janeiro a agosto de 2016 
com 2017.

Luciane Bezerra 
(PSB), que é ex-deputa-
da estadual, foi citada 
na delação premiada do 
ex-governador Silval Bar-
bosa (PMDB) por, supos-
tamente, receber men-
salinho na administração 
do peemedebista. Inclu-
sive, ela chegou a ser fil-
mada recebendo dinhei-
ro das mãos do ex-chefe 
de gabinete Sílvio Araújo, 
no Palácio Paiaguás.

O Deputado estadual 
Oscar Bezerra (PSB) foi de-
nunciado pelo Ministério 
Público Estadual (MPE) de 
Mato Grosso por ter agre-
dido o jornalista Maurílio 
Trindade, no dia 20 de se-
tembro, durante a inaugu-
ração da Escola Estadual 
Luíza Nunes Bezerra, locali-
zada em Juara. A denúncia, 
feita na sexta-feira, 06, é 
pelos crimes de lesão cor-
poral leve e ameaça.

Além de provocar a le-
são, o deputado também é 
acusado de ameaçar o jorna-
lista e de proibi-lo de entrar 
no evento. No mesmo dia 
em que sofreu a agressão, 
a vítima também recebeu 
em sua residência a visita 
de algumas pessoas, dentre 
elas um cunhado do parla-
mentar, que o intimidaram 
a entregar os exemplares re-
manescentes da edição que 
trazia a notícia dos vídeos.

Candidatos a uma vaga 
de delegado em Mato 
Grosso que fizeram prova 
da primeira fase do con-
curso conduzido pela Ce-
braspe – Cespe/UnB neste 
domingo, 08, na capital, 
denunciam falhas na apli-
cação do certame. Uma 
das falhas teria sido come-
tida na abertura de envelo-
pes com as provas. Eles es-
tariam sem o devido lacre.

O jornalista registrou 
boletim de ocorrência e 
denunciou o caso à polí-
cia. Segundo o MPE, Oscar 
Bezerra deu uma cotove-
lada no nariz do jornalista 
Maurílio Trindade. Consta 
na denúncia, que a agres-
são ocorreu em razão do 
jornalista ter divulgado 
uma matéria com o título 
‘Prefeita Luciane coloca 
Juara em destaque a nível 
estadual e nacional’.

Após o cadastramento biométrico de cerca de 64 milhões de elei-
tores para a votação por meio de impressões digitais, a Justiça 

Eleitoral encontrou aproximadamente 25 mil registros de título 
de eleitor duplicados ou múltiplos, segundo Giuseppe Dutra 

Janino, secretário da Secretaria de Tecnologia da Informação do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “No momento de confrontar 

as digitais, se percebe que é a mesma pessoa. Muitas vezes, é 
evidente a intenção de fraude, da falsidade ideológica”, afirmou 

Janino ao Estado.
Segundo o responsável pela secretaria, uma única pessoa foi en-

contrada com 52 títulos de eleitor. “Ele tinha 52 títulos de eleitor, 
logo 52 identidades, 52 CPFs. Se tem 52 CPFs, poderia retirar 52 

benefícios do governo como o Bolsa Família ou o INSS”. O cadas-
tramento de biometria, diz, tem ajudado a encontrar fraudes no 

sistema documental do País.

Ainda hoje, em pleno terceiro milênio, ouve-se nos consultórios médicos 
que a falta de informação e de exames preventivos leva a maioria das 
pessoas a procurar auxílio apenas quando a doença se encontra em 
estágio avançado.

Diante dessa realidade, vi-me no dever de utilizar este espaço para 
também trazer à população esclarecimentos de especialistas das mais 
variadas áreas de saúde.

Assisti, no programa Viver é Melhor, na Boa Vontade TV (Oi TV — canal 
212 — e Net Brasil/Claro TV — canal 196), ao valioso bate-papo da 
jornalista Angélica Beck com o dr. Jorge Mitre, oftalmologista e diretor do 
Hospital de Olhos de São Paulo.

Destaco, a seguir, alguns trechos dessa entrevista:
Boa Vontade TV: “A questão da saúde dos olhos é algo que as pessoas 

costumam deixar para cuidar só quando algo incomoda mais seriamente?”.
Dr. Mitre: “Só vamos tratar de nossa saúde quando já estamos com 

algum problema. Isso é um erro grave. O olho é o órgão que mais fornece, 
por toda a vida, informações para o ser humano. A criança, por exemplo, 
não sabe dizer se está enxergando bem ou não. Portanto, quando começar 
a frequentar a escola, necessitará fazer uma avaliação dos olhos. Talvez 
ela tenha uma vista boa e a outra ruim e a mãe não saiba. E se tiver 
doenças prévias na família? Daí a criança já terá de ser monitorada para 
se avaliar se ela está com boa visão”.

Boa Vontade TV: “A partir de que idade a criança deve ser examinada?”
Dr. Mitre: “Aos 4 ou 5 anos já é uma boa idade, é óbvio, se ela não 

apresentar nenhum distúrbio antes disso. Por exemplo, um estrabismo, 
um olho com a pupila branca ou alteração que a mãe ou o pai notem, 
deve-se procurar imediatamente um oftalmologista”.

Boa Vontade TV: “Um bebê pode desenvolver já nos primeiros meses 
de vida uma patologia?”

Dr. Mitre: “Algumas doenças são próprias da infância. Por exemplo, o 
globo ocular vai se formar totalmente por volta do sexto mês de vida in-
trauterina. Uma criança que nasça com 6 meses tem grande possibilidade 
de tê-las extremamente graves na retina, porque o sistema vascular do 
olho não foi totalmente completado. Então, ao sair do útero materno, a 
colocamos numa incubadora sob alta concentração de oxigênio. A retina 
sente esse oxigênio muito alto e pode descolar. Com isso, a criança corre 
o risco de perder a visão. Portanto, ela tem de ser examinada dentro 
da incubadora pelo oftalmologista e tratada antes que saia, senão será 
tarde demais”.

Boa Vontade TV: “Os olhos também podem refletir outras alterações no 
organismo apontando o surgimento de alguma patologia?”

Dr. Mitre: “O olho é o único órgão em que você consegue ver as artérias 
e as veias ao vivo. As do cérebro, do estômago, do fígado, do pulmão, 
você não as vê. Vamos supor que a pessoa tenha pressão arterial alta. 
O organismo dispõe de mecanismos de defesa para diminuir a pressão 
sanguínea. Os vasos se contraem e se fecham para diminuir o fluxo de 
sangue, a fim de proteger o coração que está bombeando muito forte. Ao 
realizar o exame de fundo de olho, podemos perceber esse problema. 
Outro exemplo é a artrite reumatoide que, também, dá reflexo na visão. 
O diabetes é outra doença extremamente traiçoeira, que atinge demais 
as vistas. Depois da catarata, da degeneração de mácula, o diabetes, na 
população ativa dos 20 aos 50 anos, é o que mais leva à cegueira nos 
países desenvolvidos. Todo mundo tem um parente ou um amigo diabético 
cego. Há muita gente perdendo a visão e não está fazendo nada contra 
isso. (...) Tenho obrigação de alertar o povo do perigo do diabetes. Você 
que come açúcar, tem excesso de peso e acha que não está acontecendo 
nada com seu organismo, saiba que está aos poucos perdendo a visão. Na 
hora em que procurar o oftalmologista, já será tarde demais. Para ilustrar, 
imagine um cano d’água que passa dentro das paredes da sua casa, se 
ele tiver um furinho vai provocar umidade, pois é uma área de vazamento. 
É isso que o diabetes produz dentro do olho. Ele vai produzindo furos 
nos vasos. O sangue, no lugar de caminhar dentro de um tubo, começa 
a sair antes da hora, criando micro-hemorragias que podemos identificar 
no exame de fundo do olho. Depois de algum tempo, isso leva à cegueira. 
O tratamento exige raio laser ou aplicação de drogas dentro do olho para 
tentar preservá-lo (...)”.

Boa Vontade TV: “É, portanto, fundamental controlar a glicose...”.
Dr. Mitre: “O controle é importante, contudo, mesmo assim, o diabético 

não está totalmente imune de perder a visão. Depois de oito a dez anos já 
começa a apresentar lesões, mesmo que haja controle. Se não cuidar, em 
três, quatro anos, poderá estar cego, principalmente com o diabetes do 
tipo 1, que é o de jovem, aquele que tem 18, 19 anos. Você que é garoto 
se cuide, sua glicemia tem de estar 90, 100 todo dia”.

Eis aí a nossa contribuição para que tenhamos um cuidado maior com 
a saúde do corpo.

José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

Samu recebeu mais de 2600 trotes em quatro meses 
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192 de Tangará da Ser-

ra recebeu 2608 trotes entre os meses de maio e agosto de 2017, uma média 
de 652 trotes por mês, ou seja, 21 chamadas falsas por dia.As informações são 
da Secretaria Municipal de Saúde e constam num relatório divulgado na última 
sexta-feira, 06, pelo secretário municipal Itamar Bonfim.De acordo com ele, entre 
maio e agosto o SAMU de Tangará da Serra realizou 7.599 atendimentos com o 
alarmante número de 2.608 trotes que acabam representando gasto de dinhei-
ro público e o impedimento do serviço estar atendendo ocorrências verdadeiras, 
atendendo pessoas que realmente precisam de socorro médico.Pelo Código Pe-
nal, ‘interromper ou perturbar o serviço telefônico e provocar a ação de autorida-
de, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se 
ter verificado é crime’. O infrator poderá incorrer em pena de detenção de um a 
seis meses ou multa.

Biometria detecta 25 mil títulos de eleitor duplicados


