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CIDADANIA

A Secretaria Munici-
pal de Assistência So-
cial segue cumprindo o 
cronograma de atualiza-
ções do Cadastro Úni-
co do Governo Federal. 
Parte das ações dos pro-
gramas, como o Bolsa 
Família, são integradas 
aos setores de saúde e 
educação. O cadastro 
deve ser atualizado no 
máximo a cada dois 
anos.

De acordo com a 
coordenadora das atua-
lizações do cadastro 
único de programas do 
Governo Federal em 
Tangará da Serra, Sônia 

de Fátima Paes Farias, é 
fundamental que as fa-
mílias beneficiárias fa-
çam suas atualizações.

“É preciso compa-
recer até o local de 
atendimento com os 
documentos pessoais 
de todas as pessoas da 
casa, como RG e CPF. 
Essas famílias precisam 
nos procurar para que a 
gente possa atualizar as 
informações. indepen-
dente de qual seja o pro-
grama que elas já parti-
cipam. Se o cadastro 
tem mais de dois anos 
ou vai completar dois 
anos em 2017, já tem 
que atualizar”, afirmou.

Sônia disse ainda 
que a procura está abai-
xo das expectativas, 

mas que o número é ra-
zoável.

“Temos no municí-
pio muitas famílias que 
não atualizam desde 
2013, casos bem defa-
sados de atualizações 
de informações das fa-
mílias. Composição fa-
miliar, renda, se reside 
ainda no mesmo ende-
reço. Essas atualizações 
são importantes para o 
governo”, salienta.

Caso os beneficiários 
não firmem a atualiza-
ção do cadastro, há a 
possibilidade de exclu-
são pelo governo dos 
programas que partici-
pam.

“Até o dia 30, esta-
remos no CRAS da Es-
meralda; dia 31 vamos 

para a Gleba São Jorge 
na Escola Petrônio Por-
tela; de 03 a 07 de Abril, 

estaremos de volta ao 
CRAS da Vila Esmeral-
da e depois na escola 

Laura Vieira, seguindo 
o cronograma”, finali-
zou a coordenadora.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Novo conselho do 
Funrebom é 
empossado em 
Tangará da Serra

UNIÃOVÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

Vereadores sugerem criação de Casa 
para acolhimento de mulheres

Formado por autori-
dades e representantes 
da sociedade civil or-
ganizada, o novo con-
selho do Fundo de Ree-
quipamento do Corpo 
de Bombeiros (Funre-
bom) tomou posse na 
última sexta-feira, 24, 
em Tangará da Serra.

De acordo com o co-
ronel Barbosa do Corpo 
de Bombeiros, a corpo-
ração só tem a ganhar 
com as articulações fei-
tas pelo conselho.  

“A posse é muito 
importante porque o 
conselho é que dá le-
gitimidade ao Funre-
bom. Sem o conselho, 
todas as nossas neces-
sidades ficam sem ter 
resposta porque o pre-
feito fica impedido de 
nos atender em razão 
de não passar pelo con-
selho”, destaca ao re-
forçar a autonomia do 

conselho e sua impor-
tância para melhorias 
no material de trabalho 
e serviço do Corpo de 
Bombeiros.

O novo presidente 
do conselho, José Ber-
nadino, avalia a função 
de conduzir as solicita-
ções como uma enor-
me responsabilidade e 
julga o conselho como 
fundamental.

“O presidente con-
duz as reivindicações 
da corporação valiosa 
do Corpo de Bombei-
ros dentro dos recursos 
que os munícipes con-
tribuem. A gente expõe 
isso para os membros 
do conselho e procu-
ra ser transparência  
dentro daquilo que se 
tornar necessário uma 
aprovação ou reprova-
ção. Teremos que agir 
com imparcialidade 
analisando sempre com 
muita dedicação às so-
licitações da corpora-
ção”, declarou.

De acordo com os 
vereadores, as 

informações são de 
que algumas mulheres 

que vivem situações 
assim, optam por não 

denunciar a 
violência que sofrem.

Nilton Dalla Pria 
(PMDB), Melquezedeque 
Ferreira Soares (PMDB) e 
Ronaldo Quintão (PP) su-
geriram que a Prefeitura 
crie um local específico 
para o acolhimento de 
mulheres que sofreram 
violência doméstica em 
Tangará da Serra. Os ve-
readores argumentam 
que o serviço é necessário 
porque há relatos de que 
mulheres que passaram 
por isso acabaram fican-
do sem ter para onde ir.

“É necessário um lo-
cal adequado para este 
tipo de acolhimento, pois 
ainda existem muitas 
mulheres que sofrem ca-
ladas o horror da violên-
cia, causada por seus par-
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>> Marcos Figueiró
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Atualização de cadastro é fundamental para manutenção de benefícios

Zedeca, Quintão e Niltinho comungam do mesmo pensamento

ceiros. E quando elas os 
denunciam, não podem 
voltar mais para casa 
porque serão agredidas 
novamente”, diz o do-
cumento encaminhado 
pelos parlamentares ao 
prefeito Fábio Junqueira 
(PMDB).

De acordo com os ve-
readores, as informações 
são de que algumas mu-
lheres que vivem situa-
ções assim, optam por 

não denunciar a violência 
que sofrem. O resultado, 
lamentam os parlamenta-
res, é que a inexistência 
de uma Casa de Acolhi-
mento resulta na manu-
tenção de uma vida mar-
cada por agressões que, 
em casos mais extremos, 
chegam a resultar em cri-
mes ainda mais graves, 
como lesões corporais ou 
até mesmo morte.

“Nosso pedido ao pre-

feito Fábio é que olhe 
com carinho a situação 
dessas mulheres tanga-
raenses que estão pas-
sando por isso e atenda 
essa solicitação que, te-
nho certeza, vai mudar a 
vida de pessoas que estão 
fragilizadas e precisando 
da atenção do poder pú-
blico”, conclui o vereador 
Niltinho, que assina a in-
dicação ao lado de Zede-
ca e Quintão.

Mutirões de atualização do Cadastro 
Único seguem em Tangará da Serra


