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600 Famílias

Em companhia da 
primeira dama do muni-
cípio, Helena Simões, e 
do vice-prefeito Renato 
Gouveia, o Prefeito de 
Tangará da Serra, Fábio 
Martins Junqueira esteve 
ontem na capital do esta-
do onde participou  jun-
tamento com prefeitos 
de outros municípios, 
de reunião com o gover-
nador do Estado, Pedro 
Taques.

Durante a reunião fo-
ram vários os assuntos 
abordados e aconteceu 
ainda, a assinatura do 
termo de adesão ao pro-
grama Pró Família, lan-
çado pelo Governo do 
Estado, que assim como 
outros programas já de-
senvolvidos, contem-
plará famílias de baixa 
renda ou em extrema 
situação de pobreza. “O 
programa pró família é 
um programa desenvol-
vido pelo governo de 
Mato Grosso, que tem 
a duração de um ano, 

onde as famílias que dele 
participarão são as que 
estejam em situação de 
extrema pobreza ou que 
não tenham alcançado 
nenhum outro progra-
ma, podendo também al-
cançar aquelas mães que 
tenham muitos filhos e 
que mesmo com o auxí-
lio do bolsa família ain-
da estejam em situação 
de pobreza”, explica o 
secretário de Assistência 
Social, Aguinaldo Garri-
do.

Ao contrário do Bol-
sa Família, o Pró Família 
não será pago em espé-
cie, mas sim por meio de 
um cartão, que liberará 
crédito de R$ 100 às fa-
mílias cadastradas. “Di-
ferente do governo fede-
ral, o pró família não vai 
repassar o valor em espé-
cie. Nós vamos cadastrar 
o cidadão ou usuário e 
eles receberão um cartão 
com o qual realizarão 
compras nos estabele-
cimentos prévia e devi-
damente cadastrados”, 
informou Aguinaldo, sa-
lientado que o cartão de 
forma alguma poderá ser 

utilizado para produtos 
como álcool ou cigarro.

Segundo o secretário, 
estima-se que em Tanga-
rá da Serra 2000 famílias 
ainda necessitam do am-
paro da Assistência So-
cial, mas somente serão 
beneficiadas com o pro-
grama aproximadamente 
600, sendo que esse nú-

mero poderá ser esten-
dido, caso algum muni-
cípio desista da adesão e 
os valores sejam redistri-
buídos.

Cabe ressaltar que, 
assim como outros pro-
gramas sociais, o Pró Fa-
mília também requererá 
dos usuários que cum-
pram uma série de com-

promissos.
Além da forma de pa-

gamento diferenciada, o 
Pró Família também traz 
a inovação de que o As-
sistente Social que reali-
zará o acompanhamento 
das famílias cadastradas 
no programa receberá 
também um cartão para 
compras no valor de R$ 

300, e também os agen-
tes terão o mesmo bene-
fício no valor de R$ 100.

O programa foi apre-
sentado em fevereiro, 
onde estiveram presen-
tes o secretário Garrido, 
bem como Junqueira 
que há época  empenhou 
a  adesão de Tangará da 
Serra.
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Tangará da Serra adere ao Programa 
Pró Família do Governo do Estado

A reunião aconteceu ontem, quando a adesão foi confirmada 


