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Jacson Wutke conseguiu realizar o que é um sonho para muitos brasileiros: saiu de 

um imóvel alugado e conseguiu erguer um próprio. Só que esse feito não foi na vida 

particular, mas na profissional. O delegado de 31 anos foi o responsável pela construção 

de uma nova unidade da Polícia Civil em Augustinópolis, no interior do Tocantins. 

O prédio que abrigava a delegacia da cidade era um dos 46 imóveis alugados pela 

Secretaria da Segurança Pública (SSP) de Tocantins, responsável por 180 delegacias em 

58 prédios - somente 12 deles são próprios. De acordo com dados do governo do Estado, 

os custos mensais para manter as unidades da Polícia Civil em imóveis alugados passam 

de R$ 389 mil. Em Augustinópolis, o complexo que reunia três delegacias, duas 

convencionais e uma de atendimento à mulher, demandava R$ 4,5 mil por mês. 

"A estrutura era extremamente precária, sendo que, assim, tomamos a iniciativa de 

iniciar um projeto para viabilizar a construção de uma sede própria, especialmente 

pensada e desenhada para atender às necessidades da Polícia Civil", afirma o delegado 

Wutke, que é paranaense e atua, desde 2017, no Tocantins, onde esteve à frente de 

operações contra quadrilhas de roubos de banco e de cargas de caminhões. 

Após conseguir estudos sobre um terreno adequado para abrigar as três 

delegacias e obter o projeto, com os custos e propostas de onde poderiam sair os 

recursos, o delegado deu início às articulações com potenciais colaboradores, entre 

entidades públicas e privadas, e até presidiários. 

Em março de 2019, a prefeitura de Augustinópolis doou um imóvel de 1.150 m² à 

Polícia Civil, com uma cláusula exclusiva: construção e funcionamento do complexo local 

de delegacias. Mais tarde, o termo do convênio incluiu, ainda, membros do Legislativo 

Municipal, do Judiciário e do Ministério Público (MP).  

O orçamento inicial da obra ficou em R$ 850 mil em uma licitação normal, mas caiu 

para R$ 500 mil graças a apoio da iniciativa privada e de cinco presos da cadeia local, 

que trabalharam na obra. Em troca, eles tiveram remição da pena, reduzida em um mês 

para cada 90 dias trabalhados. Para conseguir a quantia de meio milhão de reais, o 

delegado e outros envolvidos no projeto foram atrás de emendas parlamentares, além de 

verba municipal.(...) 

(Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/conheca-a-delegacia-no-to-feita-por-presos-com-

pena-reduzida,5f656e7656d6c100d2adb0f395e709e21na21p2r.html Acesso jan. 2022) 
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O presidente da Câmara Municipal de Embu das Artes (SP), Renato Oliveira 

(MDB), foi detido e indiciado pelos crimes de injúria racial e resistência, após confusão 

dentro de um condomínio em Curicica, na zona oeste do Rio, neste domingo (23). Os 

registros gravados e divulgados por testemunhas no local mostram que o parlamentar 

resistiu à ordem de prisão, fazendo com que um policial militar precisasse entrar na 

piscina para conseguir deter o vereador. 

Oliveira foi retirado do local escoltado pelos policiais, que receberam aplausos dos 

moradores pela ação. Ele foi conduzido à 32ª Delegacia de Polícia do Rio, localizada em 

Taquara. 

A Polícia Civil confirmou que o vereador foi indiciado pelos crimes de injúria racial e 

resistência. Ele responderá em liberdade e o caso será remetido à justiça. Segundo 

testemunhas, o vereador ofendeu os moradores e um dos funcionários com frases 

racistas. 

O vereador, no entanto, contraria a Polícia Civil. Ele afirmou à reportagem que não 

foi indiciado. "Houve um desentendimento com algumas pessoas pela manhã, conversei 

amigavelmente me desculpando pelo mal entendido e mesmo assim solicitaram para que 

eu me retirasse da piscina, eu me neguei. Como não tinham crime algum contra mim, 

inventaram uma acusação absurda de injúria racial, e sequer me dirigi a palavra ao 

senhor que me acusa", contou ao Estadão. 

Oliveira disse estar arrependido por não ter saído da piscina a pedido da Polícia e 

afirmou ter indiciado as pessoas que o acusaram por denunciação caluniosa e falso 

testemunho. 

Ao Estadão, a Câmara Municipal de Embu das Artes disse não ter nada a declarar 

sobre o assunto. Segundo a assessoria, não foi repassado para a Casa nenhuma 

informação sobre o ocorrido, o que inviabiliza uma posição. 

Renato tem 28 anos e vive o seu primeiro mandato como vereador em Embu das 

Artes. O emedebista foi o 12º parlamentar mais votado nas eleições de 2021, com 1.958 

votos. Ao todo, o município elegeu 17 vereadores. 

(Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/pm-pula-na-piscina-para-prender-presidente-da-camara-

de-embu-das-artes,3402bde279f775190b0781c8b1a070867dlqnuwa.html Acesso jan. 2022) 
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No estado de São Paulo, as chuvas deixaram pelo menos 24 mortos, em oito 

municípios. Busca por desaparecidos continua em Franco da Rocha; estão confirmadas 

oito mortes em deslizamento no município. 

Em entrevista à CNN, o capitão André Elias, porta-voz do Corpo de Bombeiros de 

São Paulo, afirmou que a possibilidade de serem encontrados sobreviventes após 

deslizamento de terra no município de Franco da Rocha é “bastante diminuta”. 

Segundo ele, as chances de resistir a um desmoronamento de estruturas são 

maiores do que em deslizamentos de terra. O capitão Elias informa que 63 (sessenta e 

três) homens trabalham no deslizamento de Franco da Rocha e a previsão é de que as 

buscas continuem por toda a madrugada. 

No caso de novas chuvas ou da possibilidade de novos desabamentos, os 

trabalhos devem ser interrompidos, temporariamente. 

“A condição climática nesse exato momento, a meteorologia, não é uma aliada 

para o Corpo de Bombeiros, ela oferece novos riscos. As chuvas encharcam ainda mais o 

terreno. É possível verificar novos pequenos deslizamentos de terra. Então é um fator que 

atrasa os trabalhos e que coloca em risco toda a segurança da operação”, concluiu. 

Também nesta segunda-feira, a meteorologista da ClimaTempo, Josélia Pegorim, 

explicou à CNN o que provocou os temporais. “Essa situação que tivemos agora, que 

começou na quinta-feira [27], foi a organização de um episódio de Zona de Convergência 

do Atlântico Sul. Esse é um sistema típico do verão no Brasil“, disse. 

Segundo a meteorologista, esse é foi o mesmo causador das fortes chuvas que 

atingiram a Bahia e Minas Gerais, recentemente. 

Para os próximos dias, Pegorim afirmou que as chuvas começam a enfraquecer 

gradativamente, com maiores períodos ensolarados. 

“Ainda tem mais chuva prevista para os próximos dias, só que já não é essa chuva 

constante, como a gente viu no fim de semana e ainda vê hoje. A partir de amanhã, os 

períodos com sol já começam a aumentar.” (...) 

 

(Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/chance-de-haver-sobreviventes-apos-chuvas-em-sp-

e-diminuta-dizem-bombeiros/ Acesso jan. 2022) 
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 A COVID-19 pode estar começando a perder força em Belo Horizonte. A sensação 

é essa mesmo, se for levada em conta somente a evolução da taxa de transmissão da 

doença ao longo de janeiro, com base nos boletins epidemiológicos diários divulgados 

pela prefeitura da capital.  

Os dados da PBH mostram que, entre 17 e 24 de janeiro, o Rt, indicador que mede 

a contaminação na capital, permaneceu em alta. Os dias com o maior índice de 

transmissão foram 19 e 21 de janeiro, com o Rt em 1,19 (veja gráfico abaixo). 

Isso significa que, naqueles dias, cada 100 pessoas transmitiam a doença para 

outras 119. De acordo com infectologistas, o ideal é que o Rt fique abaixo de 1. Desde 25 

de janeiro, porém, os dados mostram queda. Ontem (31/1), o Rt estava em 1,1. No 

boletim desta terça-feira (1/2), a taxa indica estabilidade, permanecendo em 1,1.  

Depois de viver um janeiro com a maior incidência de casos de coronavírus, com 

quase 500 mil infectados, Minas terá em fevereiro seu maior pico de contaminações 

desde o início da pandemia, segundo estimativa da Secretaria de Estado de Saúde (SES-

MG). 

Na semana passada, o secretário de estado de Saúde, Fábio Baccheretti, havia 

afirmado que Belo Horizonte atingiria o pico das contaminações pela Ômicron antes do 

restante do estado, justamente porque a variante apareceu na capital primeiro. 

Os primeiros registros ocorreram em meados de dezembro, quando o estado 

estava no controle de casos. A expectativa da SES-MG é de que Belo Horizonte chegue à 

curva mais acentuada de testes positivos justamente nesta semana, enquanto outras 

regiões do estado terão seu pico de infecções em duas ou três semanas. 

A PBH opta pela cautela e informa, por meio de nota, que não é possível afirmar se 

o pico da onda já foi alcançado ou se está na parte ascendente ou descendente do 

número de casos. "A Secretaria Municipal de Saúde monitora diariamente os números 

epidemiológicos e assistenciais da doença no município e qualquer agravamento que 

comprometa a capacidade de atendimento será tratado da forma devida, com o objetivo 

de preservar vidas", informou a prefeitura na nota. (...) 

(Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2022/02/01/interna_gerais,1341793/covid-taxa-de-

contaminacao-em-queda-em-bh-e-bom-sinal-entenda.shtml Acesso jan. 2022) 
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A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais publicou, nesta sexta-feira 

(28/1), a resolução Nº 7.991, que estabelece o repasse de R$ 47,5 milhões aos 

municípios, para custeio de ações e serviços de saúde. O incentivo deverá ser utilizado 

para atenção hospitalar, urgência/emergência, e para o enfrentamento à covid-19, 

especialmente neste momento, em que o estado passa por um novo pico da doença. 

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, a recomendação aos 

municípios é para que o recurso seja destinado à compra de medicamentos, insumos, 

melhoria do atendimento nas UPAs, nos hospitais, em leitos clínicos e UTI covid-19. 

“Também é recomendada a aquisição de equipamentos de proteção individual, para 

assegurar profissionais dos serviços de saúde”, explica Baccheretti. 

“Os recursos serão repassados às cidades mineiras em parcela única”, completa o 

secretário, destacando que, para fins de acompanhamento, controle e avaliação, será 

utilizado como indicador a apresentação, pelos beneficiários, do Plano de Ação 

Assistencial para o Enfrentamento à Covid, no prazo de 45 dias, a contar da data da 

Assinatura do Termo de Compromisso, conforme orientações da resolução. 

O documento detalha os valores destinados a cada município (confira a íntegra 

aqui) e os critérios adotados para distribuição dos recursos. Do valor total, as Unidades de 

Pronto Atendimento (UPAs) habilitadas ou outras portas de entradas de 

urgência/emergência receberão R$ 40 mil cada; os hospitais com leitos de enfermaria 

receberão R$ 100 mil; e os hospitais com leitos de Unidades de Terapia Intensiva e 

enfermaria receberão R$ 200 mil cada. 

Para definir os municípios contemplados pela resolução, foram considerados os 

seguintes critérios: estabelecimentos de saúde elencados nos Planos de Contingência da 

Grade Hospitalar, e disponibilidade de leitos covid em cada macrorregião; UPAS 24h 

habilitadas; e portas de entrada de urgência e emergência identificadas a partir de 

solicitações de internação via SUS Fácil. 

 A resolução Nº 7.991 foi precedida pela deliberação CIB-SUS/MG Nº 3.709, da 

Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Estado de Minas Gerais, 

que aprovou o repasse e foi publicada na quinta-feira (27/1).  

 (Disponível em: https://www.saude.mg.gov.br/cidadao/banco-de-noticias/story/16298-estado-detalha-

distribuicao-de-r-47-5-milhoes-aos-municipios-para-investir-na-saude Acesso jan. 2022) 
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Na manhã desta quinta-feira (3), no auditório do Colégio Tiradentes, unidade 

Argentino Madeira, no bairro Santa Tereza em Belo Horizonte, a Solenidade de 

Transmissão e Assunção conjunta do Comando de Policiamento de Meio Ambiente, 

Comando de Policiamento Rodoviário e do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária. 

Assumiu o Comando de Policiamento de Meio Ambiente, a coronel Gracielle Rodrigues 

Santos. Para o Comando de Policiamento Rodoviário foi designado o coronel Fábio 

Oliveira de Almeida e para o Comando do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, o 

tenente-coronel Carlos Alberto Silva Aleixo júnior.  

 A solenidade contou com a presença do vice-governador do estado de Minas 

Paulo Brant, do deputado federal subtenente Gonzaga, do deputado estadual Bernardo 

Bartolomeo, do deputado estadual Noraldino Junior Moreira, do comandante-geral da 

Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, do chefe do estado-

maior, coronel Eduardo Felisberto Alves, do chefe do gabinete-militar do governador e 

coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Osvaldo de Souza Marques, da secretária 

de estado de meio-ambiente e desenvolvimento sustentável (Semad), Marília Carvalho de 

Melo, do presidente do Clube dos Oficiais Mineiros (COMM), coronel veterano José 

Guilherme do Couto, do presidente a Associação dos Oficiais da PMMG (AOPM/BM), 

coronel veterano Ailton Cirilo da Silva, do vice-presidente da Associação dos Praças 

Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais (Aspra/PMBM), sargento veterano Marco 

Antônio Bahia Silva,  além de autoridades civis, do Judiciário, do Ministério Público, do 

Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Rodoviária Federal, prefeitos da Região 

Metropolitana, Polícia Federal, Polícia Civil, Departamento de Edificações e Estradas de 

Rodagem (DER) e representantes da sociedade civil. 

 Em seu discurso de despedida o coronel Cássio Eduardo Soares Fernandes, 

afirmou que durante o comando do CPMAmb a lealdade foi recíproca e destacou os 

investimentos na área de pessoal, operacional, EPI e melhorias nas instalações físicas 

das unidades. Agradeceu o apoio do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, 

SEMAD e a todos os órgãos, engajados ou com responsabilidade na causa ambiental.(...) 

(Disponível em: https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-

pm/noticiaspoliciais/conteudo.action?conteudo=241492&tipoConteudo=noticia Acesso jan. 2022) 
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 De acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde mental é um estado de 

bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do 

estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. 

A atenção em saúde mental é oferecida no Sistema Único de Saúde (SUS), através 

de financiamento tripartite e de ações municipalizadas e organizadas por níveis de 

complexidade. A Rede de Cuidados em Saúde Mental, Crack, Álcool e outras Drogas foi 

pactuada em julho de 2011, como parte das discussões de implantação do Decreto nº 

7508, de 28 de junho de 2011, e prevê, a partir da Política Nacional de Saúde Mental, os 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPs), os Serviços Residenciais Terapêuticos, os 

Centros de Convivência e Cultura, as Unidades de Acolhimento e os leitos de atenção 

integral em Hospitais Gerais.  

Além de atender pessoas com transtornos mentais, estes espaços acolhem 

usuários de álcool, crack e outras drogas e estão espalhados pelo país, modificando a 

estrutura da assistência à saúde mental. E vêm substituindo progressivamente o modelo 

hospitalocêntrico e manicomial, de características excludentes, opressivas e reducionistas 

(leia mais no artigo Desafios da reforma psiquiátrica no Brasil, de Benilton Bezarra Jr.), na 

tentativa de construir um sistema de assistência orientado pelos princípios fundamentais 

do SUS (universalidade, equidade e integralidade). 

Essa forma de atendimento é fruto de um longo processo de luta social que 

culminou com a Reforma psiquiátrica, em 2001. Sua principal bandeira está na mudança 

do modelo de tratamento: no lugar do isolamento, o convívio com a família e a 

comunidade. 

O maior desafio para as políticas de saúde mental no Brasil hoje é o enfrentamento 

do uso do crack. Com a desospitalização promovida a partir dos princípios da Reforma 

pisquiátrica e o consumo crescente da droga em todas as esferas sociais, o SUS tem 

atuado de forma interdisciplinar, objetivando construir uma estratégia eficaz de 

enfrentamento do problema, já considerado uma epidemia por diversas instituições.  

(Disponível em: https://pensesus.fiocruz.br/saude-mental Acesso jan. 2022) 
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O primeiro passo para o respeito para com os outros é o respeito para conosco 

próprios. Não há respeito sem entendimento e renúncia do nosso egocentrismo. 

Há quem se julgue mais do que as outras pessoas, esses indivíduos normalmente 

são arrogantes, quando não quase sempre e são pessoas solitárias, que levam as suas 

vidas sem um ponto divergente para com a sociedade e a comunidade em que estão 

inseridas e deviam ser parte ativa sócio ou económico. 

Como é do bom senso comum a pessoa que não se respeita é uma pessoa triste e 

abandonada ao acaso de sua sorte. São pessoas mal-humoradas a que nada lhes traz 

alegria ou convergência para com os outros. Indivíduos sem compromissos com ninguém, 

pois fogem deles, passam pela vida sem nada que as console ou lhes traga a 

tranquilidade necessária para esboçar um sorriso sequer no rosto, quando sozinhas nas 

suas lides ou quando passam pelas outras pessoas na rua. É confrangedor ter de lidar 

com estes indivíduos, pois nunca sabemos como vão corresponder à nossa aproximação, 

para elevar um diálogo. 

Para essas pessoas toda a sociedade é um peso são dissimuladas e encobrem a 

sua vida fazendo uso das mais variadas máscaras, consoante as suas necessidades 

prementes para fugir dos outros. É escusado usarmos de boa índole e chamarmos a nós 

estas pessoas, pois elas se cobrem com um manto de mentira a todo o instante de sua 

passagem por este mundo. 

Nada generosas acham que a culpa de todas as coisas é sempre dos outros e 

culpam as pessoas que as rodeiam de serem as causadoras de seu carácter pouco ou 

nada recomendável. Seres humanos desprovidos de piedade são capazes das coisas 

mais atrozes para sustentar o seu egoísmo natural. Rancorosas vão na vida e nada lhes 

muda a opinião. De um elevado ego julgam-se mais que os outros, tanto na inteligência 

quanto na esperteza, quando é disso mesmo que fazem uso: a esperteza dos 

tendenciosos. Muitos fazem de sua beleza física o pretexto para diminuir os demais, de 

sorriso sarcástico nos lábios, como quem está a saborear o momento como um manjar 

dos deuses, deuses do infortúnio, digo eu. (...) 

(Disponível em: https://www.luso-poemas.net/modules/news/article.php?storyid=142853 Acesso jan. 2022) 
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