
O
s profissionais técnicos da Universidade 
de Mato Grosso (Unemat) encerraram 
a greve contra o atraso nos salários e o 
descumprimento por parte do governo do 

acordo para o pagamento parcelado da Revisão Geral 
Anual (RGA) - recomposição inflacionária - referente a 
2017, que deveria ter sido concedido em 2018. A greve 
teve início na sexta-feira, 25, e foi encerrada na terça-feira, 
29. A decisão da categoria foi tomada durante assembleia 
da categoria. Cerca de 51% dos presentes votaram pelo 
encerramento da greve, enquanto 33% optaram pela 
manutenção do movimento grevista.
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Desde esta quarta-feira, 
30, estudantes que desejam 
ingressar no ensino supe-
rior por meio do Programa 
Universidade para Todos 
(ProUni) já podem consul-
tar as bolsas disponíveis e 
as instituições participan-
tes do processo seletivo do 
primeiro semestre de 2019. 

Aumentou em R$ 1 milhão 
o repasse da Concessionária 
Rota do Oeste às prefeituras 
dos 19 municípios lindeiros à 
BR-163 em Mato Grosso. Em 
2018, o montante chegou a 
R$24 milhões, o que represen-
ta uma média de R$ 2 milhões 
mensais investidos em vários 
setores públicos. 

No estado do Mato Gros-
so, serão ofertadas 3.019 bol-
sas, sendo 2.123 integrais e 
896 parciais. As inscrições 
começam hoje, 31, e acabam 
dia 3 de fevereiro, seguindo o 
horário oficial de Brasília. A 
consulta pública de bolsas do 
Prouni está disponível na pá-
gina do programa na internet. 

Gastos 
O governador Mau-

ro Mendes (DEM) alugou 
uma casa em um condomí-
nio de luxo de Cuiabá para 
que os seguranças dele 
possam morar por R$109,2 
mil. O contrato, que tem 
duração de 12 meses, cha-
ma a atenção devido ao 
momento de crise pelo 
qual passa o estado.
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Dr. João na base do governo 
Mesmo fazendo parte da base do governador 

Mauro Mauro, que vem enfrentando dificuldades 
com o funcionalismo público e agricultores nesse 
início de mandato, o deputado estadual por 
Tangará da Serra, Dr. João José de Matos, sinaliza 
apoiar somente pautas benéficas à população. A 
intenção do parlamentar é recompensar os quase 
20 mil votos recebidos, sendo que mais de 14 mil 
foram registrados em Tangará. 

Envie Pautas, Fotos Sugestões e 
Vídeos para o whatsapp do
DIÁRIO DA SERRA
(65) 99809.2921 
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Nota Escalonamento 
O governo de Mato Gros-

so confirmou, nesta quar-
ta-feira, 30, a continuidade 
do escalonamento da folha 
de pagamento dos servido-
res no mês de fevereiro. No 
início do ano, o Executivo 
anunciou o parcelamento 
dos salários em janeiro ale-
gando dívidas acumuladas 
da antiga gestão.

O governo afirmou, por 
meio de nota oficial, que 
desde o governo de Blairo 
Maggi, o estado promove 
a locação de imóvel para 
garantir a segurança e 
integridade do chefe do 
Poder Executivo, sempre 
no local mais próximo 
possível da residência do 
governador.

Seguindo a ideia do artigo anterior, onde explanei 
sobre barreiras (dificuldades) de locomoção quanto 
às pessoas com deficiência e até mesmo as que não 
possuam deficiência, trago aos vossos olhos uma outra 
forma de barreira, barreira esta que não impede apenas 
a locomoção de um único indivíduo, mas sim de uma 
sociedade inteira. Vejo importância em trazer o assunto à 
tona, pois se trata de um empecilho do desenvolvimento 
da sociedade por completo, destrói vidas e se é pouco 
pensado acerca das suas consequências. Tal entrave está 
disciplinado pelo inciso IV c/c alínea “e” do artigo 3°, da 
Lei 13.146/2015. O texto normativo prevê que barreiras 
sejam: “(...) qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 
comportamento que limite ou impeça a participação social 
da pessoa, (...)” e continua descrevendo que as barreiras 
atitudinais são: “(...) atitudes ou comportamentos que 
impeçam ou prejudiquem a participação social da 
pessoa com deficiência em igualdade de condições e 
oportunidades (...).”

Embora estejamos vivendo no atual século, o das 
garantias fundamentais e proteção das desigualdades, 
ainda podem ser analisados tais comportamentos 
embaraçosos, principalmente em vídeos da internet, 
onde tentam trazer e tornar a situação (da deficiência) 
como algo jocoso e em condição de inferioridade, 
além do uso de termos pejorativos e humilhantes por 
muitas pessoas no cotidiano, sem contar o desprezo e 

a segregação que é sofrido 
por muitas pessoas que 
evitam transmitir seu 
sofrimento e reprimem 
suas angustias e aflições 
sofridas. São tais atitudes, 
que inferiorizam a pessoa 
com deficiência, que a Lei 
visa combater e evitar que 

se propaguem na sociedade.
Por fim, para que joguemos uma pá de cal na questão, 

a pessoa com deficiência não se depara em seu cotidiano 
apenas com obstáculos físicos que impedem o seu 
devido prosseguimento em equidade com as demais 
pessoas, na verdade, a pessoa com deficiência se depara 
também com diversas barreiras morais, com atitudes 
e comportamentos que dificultam (mas não impedem) 
o seu devido desenvolvimento profissional, cultural, 
educacional etc. Enfim, estas formas de barreiras 
impedem não só o avanço da pessoa com deficiência, 
mas impedem o avanço de uma sociedade inteira, uma 
vez que tais atitudes (impeditivas) corroboram para a 
formação de uma mentalidade retrógrada e improdutiva 
para a coletividade.

Artigo escrito por Erick Matheus Rabelo Nogueira, 20 
anos, estudante do curso de Direito, estagiário na segunda 
vara cível, do Fórum da comarca de Tangará da Serra/MT.

Barreiras que não 
tocamos com as mãos, 
mas sentimos no coração.

Formas 
de barreiras 
impedem(...) 
o avanço de uma 
sociedade inteira

Duodécimo Calamidade
A Assembleia Legislativa 

aprovou emendas que garan-
tem um acréscimo de R$ 50,5 
milhões nos duodécimos de 
poderes e instituições previstos 
no Projeto de Lei Orçamentária. 
Um dos aumentos no montan-
te é referente ao acréscimo  de 
repasse para o Tribunal de Jus-
tiça, em R$ 42 milhões.

Vale lembrar que no dia 
17 de janeiro, Mendes de-
cretou estado de calamida-
de financeira por causa de 
dívidas deixadas pela admi-
nistração anterior, estimadas 
em R$ 4 bilhões, e despesas 
acima da arrecadação previs-
ta para este ano. A estimativa 
de déficit é de R$ 1,7 bilhão.


