
Prefeito e Primeira Dama prestigiam 
abertura de curso em Tangará

OvOs de PáscOa

dOna neide

“Já é hora de receber cursos 
de Medicina e Veterinária”

William Waack participará 
da Parecis SuperAgro

caMPO nOvO

O Prefeito de Tangará 
da Serra, Fábio Martins 
Junqueira, prestigiou 
acompanhado da Primei-
ra Dama e Coordenadora 
da Sala da Mulher, Hele-
na Simões Matias Jun-
queira, a abertura do cur-
so de Confecção de Ovos 
de Páscoa, no CRAS Rio 
Preto, promovido pela 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social.

“É uma grande satisfa-
ção observar tantas mu-
lheres dedicadas a des-
cobrir talvez uma nova 
profissão, ou mesmo uma 
maneira de ampliar suas 
habilidades dentro de sua 

própria casa. A Secretaria 
de Assistência Social, 
através do Secretário 
Aguinaldo Garrido, tem 
desenvolvido de maneira 
muito produtiva e posi-
tiva essas qualificações 
profissionais”, destacou o 
Prefeito.

 De acordo com o Se-
cretário Aguinaldo Gar-
rido, as participantes 
são mulheres que já são 
atendidas pelo CRAS. Ao 
todo, segundo ele, são 
90 participantes. O cur-
so acontece de segunda 
a sexta-feira, totalizando 
20 horas de duração.

 “A previsão é que se-
jam confeccionados 900 
ovos de páscoa através 
desse curso. Esse dado é 
muito significativo. Para-
benizo por isso a equipe 

da Assistência Social e 
às participantes que são 
dedicadas e buscam cada 
vez mais sua valorização 
no mercado de trabalho”, 
salientou Helena Jun-
queira.

O curso ministrado 
pela instrutora Marize-
te Monticelli é realizado 
através de recursos do 
Município e do Programa 
de Assistência a Família 
(PAF), em parceria da As-
sistência Social e da Mu-
lher. Além do Prefeito, 
da Primeira Dama e do 
Secretário de Assistência 
Social, estiveram presen-
tes o Presidente da Câma-
ra Municipal, Vereador 
Hélio da Nazaré, os ve-
readores Zedeca e Ronal-
do Quintão e as coorde-
nadoras dos CRAS.

>> Assessoria de Imprensa

Waack tem experiência também na área do agronegócio

O jornalista William 
Waack estará em Mato 
Grosso no dia 10 de 
maio para proferir a 
palestra de abertura da 
10º edição da feira de 
agrotecnologia Parecis 
SuperAgro, em Campo 
Novo do Parecis.

A palestra acontece-
rá a partir das 8 horas e 
abordará o tema “Cená-
rios Econômicos e Polí-
ticos: Onde Estamos e 
Para Onde Vamos?”. O 
jornalista, que também 
é sociólogo, é reconhe-
cido por sua atuação 
como corresponden-
te internacional, onde 
teve a oportunidade de 
registrar conflitos, guer-

ras e importantes acon-
tecimentos políticos do 
mundo nas últimas dé-
cadas, em mais de 40 
países.

Waack tem expe-
riência também na área 
do agronegócio. E, em 
2015, participou como 
moderador no Congres-
so Brasileiro do Agrone-
gócio, promovido anual-
mente pela Associação 
Brasileira do Agronegó-
cio (Abag) desde 2002.

Na oportunidade, 
moderou um painel 
onde foi debatido o tema 
“Alimento e Energia”, 
que contou com a parti-
cipação de especialistas 
da área como Adriano 
Pires, diretor do Centro 
Brasileiro de Infraestru-
tura (CBIE); Almir Dal-
pasquale, presidente da 

Aprosoja Brasil; Eduar-
do Bastos, diretor de Re-
lações Institucionais da 
DOW Brasil; Fernando 
Figueiredo, presidente
-executivo da Associa-
ção Brasileira da Indús-
tria Química (Abiquim); 
e Luís Roberto Pogetti, 
presidente do Conselho 
Deliberativo da União 
das Indústrias de Cana-
de-Açúcar (UNICA).

BIOGRAFIA - Jor-
nalista da Rede Globo, 
nascido em 30 de agosto 
de 1952, se formou pela 
USP, cursou também So-
ciologia, Comunicação e 
Ciência Política na Uni-
versidade de Mainz na 
Alemanha. Seu mestra-
do foi em Relações In-
ternacionais.

Com este conceitua-
do currículo, Waack já 

tem quatro livros pu-
blicados e recebeu o 
prêmio Esso duas vezes 
pelo seu trabalho de co-
bertura sobre a Guerra 
do Golfo, em 1991, por 
suas revelações sobre 
a Intentona Comunista 
de 1935, e trabalhou em 
conceituadas redações 
do país como Veja, o Jor-
nal do Brasil e O Estado 
de São Paulo. 

No seu extenso cur-
rículo tem 20 anos de 
carreira como repórter 
internacional no Reino 
Unido, Rússia e Oriente 
Médio e pode testemu-
nhar vários aconteci-
mentos como a Guerra 
Fria, Revolução do Irã, 
o desmanche da União 
Soviética e a queda do 
Muro de Berlim entre 
outros.
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Prefeito, Primeira Dama, Secretário e Vereadores participam do evento

Dona Neide (PMDB) 
voltou a defender a ins-
talação de mais dois 
cursos superiores em 
Tangará da Serra: Me-
dicina e Veterinária. A 
vereadora encaminhou 
pedido ao deputado es-
tadual Wagner Ramos 
(PSD) para que empe-
nhe esforços junto ao 
Governo do Estado para 
viabilizar os cursos para 
atender a cidade.

“Hoje Tangará da Ser-
ra é polo da região e é 
conhecida como cidade 
universitária, com cerca 
de 100 mil habitantes e 
com os estudantes das 
cidades vizinhas. Tan-
gará da Serra está pre-
parada para receber os 
cursos de Medicina e 
Veterinária, que são o 
sonho de profissionali-
zação de muitos jovens 
que não têm condições 
de morar em na capital 

do Estado e se manter”, 
explica a vereadora 
Dona Neide.

A parlamentar justi-
fica ainda que a insta-
lação do curso de me-
dicina deve ter impacto 
relevante na melhoria 
dos serviços de Saú-
de de Tangará da Ser-
ra com a ampliação do 
número de médicos, e 
outros profissionais da 
área.

Já o curso de veteri-
nária – outra reivindi-
cação dos estudantes – 
deve influenciar numa 
maior oferta de mão 
de obra no setor, com 
reflexos positivos tam-
bém no setor produtivo 
(agropecuária, suino-
cultura, etc.).

“Se queremos impul-
sionar o desenvolvimen-
to, temos que qualificar 
nossos jovens. E isso 
chegou a hora de Tanga-
rá da Serra receber esses 
cursos que são essen-
ciais para isso”, defende 
a vereadora Dona Neide.

>> Marcos Figueiró
Assessoria de Imprensa

Vereadora Dona Neide
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