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Confirmado 400 milBom seria... Por 4 meses

*Artigo

O eleitor vota mal. O eleito 
vota pior!

O Governo do estado 
assinou ontem,  portaria nº 
195/ 2017, onde pactua um 
repasse mensal de R$ 400 
mil ao Hospital Municipal de 
Tangará da Serra. O anúncio 
do aporte aconteceu na úl-
tima sexta-feira, 20, quan-
do o governador Pedro 
Taques,  esteve presente 
a 10ª Caravana da Trans-
formação que acontece no 
município.

De acordo com o secre-
tário de Saúde de Tangará 
da Serra, Itamar Bonfim, o 
aporte chega em uma hora 
muito boa, dada a situa-
ção financeira enfrentada 
pelos municípios, o que 
possibilitará que o executi-
vo municipal possa realizar 
melhorias na unidade, que 
de imediato, seria a contra-
tação de mais profissionais 
da Saúde.

O governador ressaltou 
que o ideal mesmo seria que 
em Tangará da Serra hou-
vesse um Hospital Regional, 
assim como nos municípios 
de Sorriso, Colíder, Sinop, 
Alta Floresta, Cáceres e Ron-
donópolis, para atender as 
demandas da cidade e dos 
municípios próximos. Em 
função dessa necessidade, o 
Governo passará a auxiliar fi-
nanceiramente o município.

A previsão é de que o repas-
se seja feito durante um perío-
do de quatro meses. Após esse 
prazo, será feita uma avaliação 
da produção do hospital, para 
que se analise a necessidade de 
aumentar, diminuir ou manter 
o valor. “É visível a necessidade 
de um hospital regional aqui, 
mas como não existe, o Estado 
irá ajudar o hospital municipal, 
assim como faz com os outros”, 
finalizou  Taques.
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Tangará da SerraPró Estradas

Novos projetos Reta final

‘doe lenços’  

Balanço

Pró Leite

Incremento

 A segunda audiência 
pública ocorrerá na segunda-
feira,30.10, a partir das 9h, no 
município de Alto Araguaia, 
no auditório da Associação 
dos Funcionários da Fazenda 
de Mato Grosso (Affemat). 
Já a terceira audiência está 
prevista para quarta-feira, 
01.11, às 15h, no auditório 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), no município de 
Tangará da Serra.

O Governo de Mato 
Grosso realiza nesta quinta-
feira, 26, em Alta Floresta, 
a primeira audiência públi-
ca para discutir as rotas do 
Pró Estradas Concessões: 
Programa de Parcerias com 
o Setor Privado para Inves-
timentos na Logística de 
Mato Grosso. Além de Alta 
Floresta, em mais dois mu-
nicípios serão realizadas au-
diências públicas.

O Governo de Mato 
Grosso realizou na última 
sexta-feira, 20, dia de campo 
do Programa de Desenvol-
vimento da Cadeia Produti-
va do Leite – Pró Leite, com 
técnicos multiplicadores, na 
zona rural de Barra do Bu-
gres. A iniciativa é da Secreta-
ria de Estado de Agricultura 
Familiar e Assuntos Fundiário 
(Seaf). O dia de campo ocor-
reu na Gleba Jatobá.

“Esperamos com esse 
aporte poder aumentar o nú-
mero de leitos para interna-
ção, que hoje são cerca de 20. 
Precisamos aumentar esse nú-
mero, para mais 54, que daria 
74,  mas para isso, temos que 
contratar mais profissionais, 
o que faremos a partir de en-
tão”, destacou o gestor da pas-
ta, ao informar que tudo será 
feito para que o repasse seja 
permanente.

“Após esse prazo de 
quatro meses farão essa 
análise, mas nós faremos 
tudo para garantir esse 
aporte, inclusive com no-
vos projetos, como realizar 
aqui, as cirurgias que hoje 
encaminhamos para a ca-
pital do estado”, comentou 
Itamar, ao lembrar que o 
aporte solicitado ao gover-
no para ajudar nas despe-
sas foi de 740 mil.

Iniciada no dia 17 de 
outubro, a Caravana da 
Transformação segue até 
o dia 27, sendo que ontem, 
23, foi o último dia para a 
realização de consultas e 
exames. A partir de hoje, 
terça-feira, apenas cirurgias 
serão realizadas no even-
to, bem como, exames pós 
operatórios, que já estão 
agendados para acontecer 
até o final do mês.

O mês de outubro já está 
quase no final, mas ainda dá 
tempo de ajudar e chamar 
a atenção para o câncer de 
mama, doença que matou 
14.786 pessoas em 2014. 
Na Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso (ALMT), a ação 
‘doe lenços’ segue até esta 
sexta-feira, 27, com o objeti-
vo de auxiliar no processo de 
autoimagem das mulheres 
submetidas à quimioterapia.

O prefeito Fábio Martins 
Junqueira publicou ontem 
em sua página na internet, 
o balanço dos atendimentos 
realizados na 10ª Caravana 
da Transformação somente 
no dia 21, foram: 778 con-
sultas; 408 cirurgias; 5.013 
procedimentos oftalmo-
lógicos. Durante todos os 
dias foram: consultas 4.594; 
2.029 cirurgias, 27.717 pro-
cedimentos oftalmológicos.

Não faltam referências ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gil-
mar Mendes e a sua família na Unemat de Diamantino, alvo de um inqué-

rito civil do Ministério Público Estadual (MPE). Na placa que oficializa a 
estatização do campus, datada de 16 de setembro 2013, lê se que “temos de 

agradecer à família Mendes, em especial ao ministro do STF Gilmar Mendes, 
pelo esforço em construir uma sociedade mais justa e igualitária por meio da 

oferta do ensino superior”. Dois meses meses antes, a instituição, que ofe-
rece direito e outros três cursos, havia sido vendida por R$ 7,7 milhões ao 

governo estadual, comandado na época por Silval Barbosa (PMDB). Até en-
tão, tinha o nome de Uned (União de Ensino Superior de Diamantino) e era 
comandada pela irmã de Gilmar Mendes, Maria Conceição Mendes França.  
O ministro foi um dos sócios fundadores, em 1999. Lotado em Diamantino, 

o promotor Daniel Balan Zappia abriu um inquérito civil para investigar 
a compra, em meio a indícios de que a transação tenha ocorrido de forma 

apressada, sem estudo prévio.

É fato repetitivo o questionamento sobre a 
qualidade do voto popular. O eleitor é em geral 
despreparado politicamente para exercer esse 
direito cívico. Então, ocorre que vota influenciado 
por diversos fatores, até por pedido, sugestão 
ou indicação de amigos e familiares e acaba 
elegendo um candidato a quem não conhece 
e nem sabe se presta ou não. Além disso, o 
voto pode ser determinado pela popularidade 
do candidato, por suas juras de honestidade 
e pelas pregações feitas na campanha, o que, 
evidentemente, não é prova de competência 
política e honradez pessoal. 

A falta de discernimento é tamanha que temos 
exemplos de políticos corruptos e até condenados 
por delitos comuns que se afastam, renunciam 
ao mandato para se livrar da cassação, porém 
na eleição seguinte se apresentam e são eleitos 
novamente. O voto deveria funcionar também 
como “julgamento”, mas não é o que acontece. 

Quando o eleitor faz uma opção equivocada 
o Congresso passa a refletir os equívocos do 
cidadão. Quando se critica o Congresso, é a de-
cisão do eleitor que está sendo criticada. Bom ou 
mau, o Congresso Nacional é a cara do brasileiro 
que vota. O eleitor é relativamente desculpado 
pela má escolha que tenha feito, considerando-se 
a falta de preparo e de participação política. 
Indesculpável é o procedimento dos eleitos, 
principalmente nos parlamentos – Câmaras 
municipais, Assembleias estaduais, Câmara 
federal e Senado. 

Em resumo, ante a constante deterioração da 
visão e das ações na política mais evidente se tor-
na a urgente necessidade de uma ‘reforma moral’ 
e isso depende também do eleitor, que não deve 
ficar alheio, mas sim participar e compreender que 
política é tudo, ela permeia todas as atividades 
na sociedade. Pode e deve ser decente. O voto 
popular é direito antigo, vem do tempo do Brasil 
imperial. Quando irá o eleitor brasileiro se dar 
conta da importância de sua participação, de 
seu voto? A política sempre existiu e continuará 
existindo. Ignorá-la não é solução.

*Luiz Carlos Borges da Silveira é em-
presário, médico e professor. Foi Ministro 

da Saúde e Deputado Federal.

Centro de previsão alerta para vendaval e tempestades
Cuiabá e mais 114 cidades de Mato Grosso receberam novo alerta para a possibi-

lidade de tempestades, vendavais e muita chuva a partir desta  segunda-feira, 23. O 
aviso de atenção foi emitido pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos 
(CPTEC), que é ligado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Na capi-
tal mato-grossense, a probabilidade de precipitação é de 80%. Conforme a previsão, 
para Cuiabá e essas cidades está previsto pelo menos um dos seguintes fenômenos: 
tempestade de raios, chuvas intensas, vendaval e acumulado de chuva. O alerta ain-
da completa que nestes locais poderão ocorrer “pancadas de chuva, que localmente 
serão de forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento, 
podendo gerar acumulados expressivos de precipitação em alguns pontos. No sudes-
te de Mato Grosso, essas pancadas têm a chance maior de ocorrer na parte da tarde. 
Entre os municípios citados estão: Rondonópolis, Tangará da Serra, Cáceres, Nova Ma-
rilândia, Chapada dos Guimarães, Sinop, entre outros.

Promotor questiona negócio de irmã de Gilmar Mendes em MT


