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OSTEOPATIA: TRATAMENTO 
INOVADOR PARA DORES  
NA COLUNA

O Ministro do Esporte, 
Leonardo Carneiro Monteiro 
Picciani recebeu na última 
quinta-feira, 26, em Brasília, o 
prefeito de Nova Olímpia, José 
Elpídio de Moraes Cavalcante 
e os senadores Wellington 
Fagundes, José Medeiros e os 
deputados Ezequiel Fonseca e 
Ságuas Moraes. Durante a au-
diência, o prefeito apresentou 
demandas do município rela-
cionadas ao esporte local.

O conselheiro afastado 
Antonio Joaquim afirmou que 
o governador Pedro Taques 
(PSDB) está descumprindo a 
Constituição Federal quando 
não repassa o duodécimo aos 
Poderes e pode até ser afas-
tado. Isso porque o artigo 168 
da Constituição garante aos 
poderes,  receber recursos cor-
respondentes às dotações orça-
mentárias, em duodécimos, até 
o vigésimo dia de cada mês.

O novo secretário de 
Segurança Pública (Sesp), 
Gustavo Garcia, também 
pode ter participação no es-
quema de grampos ilegais, 
que ocorreram em Mato 
Grosso. A suspeita é da de-
legada Ana Cristina Feldner, 
que investigava o esquema 
de escutas clandestinas no 
Estado, até que o caso fosse 
encaminhado ao Superior 
Tribunal de Justiça (STJ).

As investigações aponta-
ram que o novo secretário 
teve participação na obten-
ção do depoimento da de-
legada Alana Cardoso, que 
contou ter sido constrangi-
da em uma oitiva ilegal feita 
por Gustavo e pelo ex-secre-
tário de segurança, Rogers 
Jarbas. O fato teria ocorrido 
no fim de maio deste ano. 
Gustavo teria feito várias li-
gações para a delegada.
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O estudo também mostra 
que a empresa SLC Agrícola 
possui 384 mil hectares nos Es-
tados de Mato Grosso, Mara-
nhão, Piauí, Bahia, Mato Gros-
so do Sul e Goiás. A Vanguarda 
Agro possui 224 mil hectares 
de soja em Mato Grosso, na 
Bahia e no Piauí e tem entre 
seus acionistas, além de in-
vestidores internacionais, o ex
-prefeito de Lucas do Rio Verde 
Otaviano Pivetta.

Com relação à quantidade, 
os imóveis pertencentes a es-
trangeiros concentram-se em 
São Paulo, com 35,7% do total, 
Paraná, 14,9%, Minas Gerais, 
7,7%, e Bahia, 6,4%. A pesquisa 
aponta quatro grandes grupos 
econômicos que controlam ter-
ras em Mato Grosso. O maior 
deles é o truste argentino El Te-
jar, controlado pelo fundo britâ-
nico que possui, sozinho, 300 mil 
hectares no Estado.

Mato Grosso lidera o 
ranking nacional de controle 
de terras por estrangeiros em 
relação ao volume da área to-
tal. Ao todo, 19,4% das terras 
mato-grossenses têm dinheiro 
de fora do país investido em 
sua compra e administração. 
O dado está presente em uma 
pesquisa da Fundação Friedrich 
Ebert. O Estado tem uma lide-
rança folgada, sendo seguido 
por Minas Gerais e São Paulo.

Na última semana se es-
peculou uma possível inter-
venção do Poder Judiciário 
no Executivo Estadual, isso 
porque não foram repassados 
os duodécimos de agosto, se-
tembro e outubro. Além disso, 
o Governo deve ainda cerca 
de R$ 350 milhões de duodé-
cimos do ano de 2016. “Esse 
é o retrato do Pedro Taques, 
incompetência, ineficiência e 
arrogância”, disse Joaquim.

O governador Pedro Ta-
ques deve assinar esta sema-
na um decreto que tem como 
objetivo promover um enxu-
gamento nos gastos do Estado 
para que o Executivo consiga 
finalizar o ano com as dívidas 
quitadas. De acordo com secre-
tário-chefe da Casa Civil, Max 
Russi, aos cortes são necessá-
rios até para que o governo 
consiga fechar o ano dentro da 
Lei de Responsabilidade Fiscal.

O fato se dá, porque no ano 
passado Taques o fez desistir 
de uma reeleição quase certa 
à Câmara de Cuiabá, para ser 
vice na chapa de Wilson Santos 
(PSDB) que buscava o coman-
do da prefeitura. Após a eleição 
perdida para o prefeito Ema-
nuel Pinheiro (PMDB), Leonar-
do foi convidado para assumir 
a pasta adjunta da Seduc e tem 
aproveitado para percorrer o 
Estado e fortalecer o nome.

Mato Grosso voltou a ser 
destaque negativo na impren-
sa nacional. Neste sábado, o 
Jornal Hoje, da Rede Globo, 
exibiu reportagem sobre o 
descarte de 20 toneladas de 
remédios, fraldas e leite espe-
cial no Estado porque já estão 
com prazo de validade vencido. 
A Secretaria de Saúde alegou 
que a responsabilidade pela 
Farmácia de Alto Custo era de 
uma empresa terceirizada.

Atualmente titular da se-
cretaria adjunta estadual de 
Educação, o ex-vereador Leo-
nardo de Oliveira, mira em uma 
candidatura a deputado esta-
dual nas eleições de 2018. Ele 
deve continuar a se apoiar na 
imagem do tio, o ex-governa-
dor Dante de Oliveira, falecido 
em 2006. Além disso, Leonardo 
irá contar com a retribuição do 
grupo liderado pelo governa-
dor Pedro Taques.

Um grupo de parlamentares teria adulterado um documento que desviou uma 
emenda para saúde de Mato Grosso no valor de R$ 156 milhões. Parte desse 

valor era pra ser destinado ao pronto socorro de Cuiabá. A situação foi denun-
ciada pelo deputado federal Nilson Leitão (PSDB), durante o programa Chama 
Geral da rádio Mega FM. Leitão chamou o ato de criminoso e que os responsá-

veis serão identificados e devidamente punidos.
Ela afirmou que foi apresentado um pedido na Comissão de Orçamento da 

Câmara Federal, em Brasília, para alterar a emenda sem a anuência dos prin-
cipais líderes da bancada federal de Mato Grosso, como os deputados Fábio 

Garcia e Adilton Sachetti (sem partido), além do senador Wellington Fagundes 
(PR). “Um documento no mínimo suspeito de ter sido alterado. É muito grave. 

São R$ 156 milhões para saúde que foram revertidos em 100% para custeio”, 
afirmou o deputado durante entrevista na rádio, sem dar detalhes para onde o 

recurso foi desviado.
No entanto, Leitão garantiu que “a história não ficará assim”.

É muito comum encontrarmos pessoas que sofrem ou 
já sofreram com dores nas costas. Só para ter uma ideia, 
de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) 80% da população sofrem com dores na lombar, 
que é ainda a segunda causa que mais leva pessoas ao 
médico. E um método de tratamento muito eficiente para 
problemas na coluna como a hérnia de disco lombar e 
cervical é a Osteopatia, uma técnica que enfatiza a ação 
no paciente, ao invés do sistema convencional centrado na 
doença. É uma prática de medicina alternativa, que consiste 
na utilização de técnicas de mobilização e manipulação das 
articulações, que ajuda o corpo a se curar sozinho, evitando 
em até 90% dos casos a necessidade de cirurgia.  

O tratamento foi concebido após mais de 16 anos de 
experiências clínicas e acadêmicas e funciona como um 
sistema autônomo de cuidados de saúde primário, que se 
baseia no diagnóstico diferencial, em que são estudados 
exames complementares, como radiografias, tomografias 
e ressonância nuclear magnética. Bem como o tratamento 
de várias disfunções e prevenção da saúde, sem o auxílio 
de fármacos ou cirurgia.  

E em Cuiabá na clínica Doutor Hérnia é possível encon-
trar especialistas em patologias na coluna e tratamento 
com métodos exclusivos para esse esse tipo de problema, 
que pode ser considerado uma das maiores causas de 
afastamento de trabalho entre pessoas com menos de 45 
anos.

A hérnia de disco, por exemplo, é uma das doenças que 
mais afetam a população brasileira. No interior do disco 
existe uma substancia chamada de núcleo, esse núcleo 
tem a consistência de creme dental. O desgaste gradativo 
do disco faz com que esse núcleo “vaze” para fora do 
disco e quando isso ocorre, ele se choca contra os nervos 
da coluna, o que gera a dor da hérnia de disco, e como 
os nervos da coluna se dirigem para as pernas e braços 
o paciente pode sentir irradiações tanto para as pernas 
quanto para os braços.

E quem sobre com a hérnia, um dos principais problemas 
está na predisposição genética, mas outros fatores também 
influenciam no aparecimento da patologia e dos sintomas. 
Em muitos casos não é possível evitar o aparecimento, 
no entanto, alguns hábitos podem prevenir ou diminuir as 
chances de que isso ocorra. Evitar o sobrepeso, manter 
uma postura correta, exercitar-se regularmente, evitar o 
consumo de álcool e de cigarro são algumas dicas que 
podem ajudar na prevenção da patologia.

Com base no alto índice de pessoas afetadas pela 
doença, a clínica Doutor Hérnia, oferece atendimento com 
11 protocolos distintos, que são constituídos de técnicas 
de ajuste biomecânicos precisos, para que o corpo possa 
ter suas funções da absorção e dissipação de forças bem 
preservados evitando sobrecarga no disco.

Além disso, técnicas de descompressão/distração com 
auxílio de equipamentos de última geração, promovem a 
reabsorção da hérnia e a descompressão dos nervos.

(Luciano do Nascimento Gregório, fisioterapeuta 
especializado no tratamento da Hérnia de Disco 
e patologias da coluna, por meio de técnicas da 

Osteopatia).

Crianças e adolescentes participam de Pedalada Missionária
A Infância Missionária de Nova Olímpia realizou a quinta edição da Pedalada 

Missionária na manhã do último sábado, 28. O evento contou com centenas 
pessoas envolvendo crianças, adolescentes, pais, catequistas das comunidades 
e o pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, padre Marcílio. A Pedalada 
iniciou defronte a Igreja Santa Rosa, praça Padre Cícero, com a benção das bici-
cletas pelo Padre Marcílio e percorreu as ruas e avenidas fazendo uma parada 
na Igreja São Paulo e seguiu até o Salão Paroquial, anexo a Igreja Matriz, onde 
foram sorteados diversos brindes à criançada e ainda servido lanche e suco. Du-
rante todo o trajeto era visível a empolgação e alegria dos participantes, assim 
como, das diversas comunidades aonde a pedalada passou. A Infância Missio-
nária foi criada na França por dom Carlos de Forbin-Janson em 1843, no 19 de 
maio de 2017.  A Obra foi declarada Pontifícia em 1922, pelo papa Pio XI, e tem 
por finalidade educar as crianças e adolescentes na fé.

Deputado denuncia fraude em emendas para Saúde de MT e prevê cassações


