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MERENDA ESCOLAR EM CUIABÁ É ASSIM:
JÁ OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

FAZEM CHURRASCO
NO EXPEDIENTE
( E A CERVEJINHA TAVA BEM GELADA )

CRIANÇA
PARA A REFEIÇÃO DE UMA

VOCÊ NÃO LEU ERRADO...
METADE DO OVO

METADE
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 Um ovo para duas 
crianças comerem na merenda 
escolar. É isso que a prefeitura 
de Cuiabá estaria dando para 
os alunos das escolas, creches 
e nos Cemeis (Centro Muni-
cipal de Educação Infantil) do 
município. A constatação das 
merendas ‘fracas’ e sem acom-
panhamento nutricional foi feito 
no decorrer da semana passa-
da, pelos vereadores Abílio Jr. 
(PSC) e Diego Guimarães (PP).
Já o secretário Municipal de 
Educação, Alex Vieira Passo, 
nega a falta de alimentos e de-
safia qualquer pessoa provar 
a falta de comida. Ele contou 
ainda que o município pas-
sou, recentemente, por visto-
ria do Ministério da Educação 
e a merenda obteve nota A. 
Já os vereadores contam que 
receberam informações que nas 
escolas, creches e Cemeis, a

 qualidade da merenda teria caí-
do bastante de agosto para cá. 
Ambos visitaram uma creche no 
Jardim União onde constataram 
que era um ovo para cada duas 
crianças comerem. Além disso, o 
freezer estava vazio com apenas 
uma quantidade de carne que 
não seria suficiente para atender 
a demanda. Sobre esta denuncia 
o secretário informou que rece-
beu a denuncia na tarde desta 
segunda-feira e irá apurar a in-
formação. Ele garantiu, que caso 
seja comprovada a redução, irá 
reestruturar o cardápio escolar. 
 A Prefeitura serve em 
média 120 mil refeições dia, algo 
em torno de 2 milhões por mês, 
para atender as mais de 160 uni-
dades e 53 mil alunos. O gasto 
anual com a alimentação escolar 
é de no máximo R$ 8 mi-lhões, 
ou seja, cada prato servido a 
criança sai, em média, R$ 3. 

  Enquanto isso, no 
barracão de distribuição de 
alimentos para as unidades 
educacionais do município os 
servidores estavam em horário 
de expediente fazendo churras-
co e consumindo bebida alcoó-
lica na tarde de sexta-feira (8). 
O fato foi denunciado aos ve-
readores Abilio Brunini (PSC) 
e Diego Guimarães (PP) que 
foram ao local e filmaram a fes-
ta com dezenas de latinhas de 
cerveja em sacos de lixos e a 
carne assando na churrasqueira. 
Após repercussão, o prefeito 
Emanuel Pinheiro determinou 
a exoneração da coordenadora 
de Alimentação Escolar, da Se-
cretaria de Educação de Cuia-
bá. Além disso, o secretário 
da Pasta, Alex Vieira, informou 
que todos os envolvidos foram 
identificados e tratam-se de

servidores de carreira, portanto, 
um Procedimento Administrativo 
foi aberto para apurar os fatos 
e eles devem ser afastados das 
funções neste período, porém, 
com a remuneração mantida, 
até a conclusão do processo. 
De acordo com o gestor, os ser-
vidores descumpriram o estatuto 
do servidor e podem sofrer pena-
lidades que vão desde advertên-
cia até a demissão. O secretário 
repudiou a atitude dos servido-
res, diz que não há qualquer 
justificativa para o ato, apesar de 
estarem no horário de almoço. 
Não se é permitido consumir 
bebida alcoólica nos órgãos pú-
blicos, muito menos trabalhar al-
coolizado, como ocorreu quando 
os vereadores chegaram, pois os 
funcionários correram para as sa-
las para continuar o expediente 
como se nada tivesse acontecido.
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Cruzadas

Professora xinga aluna de preta 
e dá ‘pisão’ em garoto

 Uma aluna de 12 anos e o primo sofreram agressões ver-
bais e físicas de uma professora de 45 anos, identificada apenas pe-
las iniciais A.P.M.L.D.A.. O caso ocorreu na Escola Estadual Antônio 
Epaminondas no bairro Lixeira, em Cuiabá, na quinta-feira (7.11). 
O caso foi parar na polícia e a professora foi acusada de racismo e 
deve responder por injúria, além de lesão corporal contra o menor.
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SEM DISCIPLINA “ENEM”  MODOS

OLHA A COBRA !!!! É VERDADE !!!
Homem é preso por assustar

pessoas com cobra
 Um homem, identificado como José Roberto Correia 
Gonçalves, foi preso nessa sexta-feira (8), por assustar pessoas 
com uma cobra jiboia no bairro 24 de Dezembro, em Várzea 
Grande. A Polícia Militar foi acionada por moradores, que foi até o 
local e encontrou o homem com a cobra nas mãos. A polícia am-
biental compareceu no local e levou o animal para ser solto próxi-
mo ao bairro Engordador. O animal não tinha nenhuma lesão. O 
homem foi detido.
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