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Descentralização

Buscando descentrali-
zar os serviços prestados 
pelos Centros de Referên-
cia da Assistência Social 
(Cras) do município, bem 
como facilitar o acesso 
para as pessoas que ne-
cessitam dos mesmos, a 
Assistência Social estará 
presente hoje, no Distrito 
de São Jorge, com o Atua-
liza Tangará. O objetivo é 
alcançar de forma mais 
ampla os usuários. “Hoje, 
31, estaremos na São Jor-
ge numa ação integrada 
buscando essas vozes que 
ainda estão silenciadas 
dentro dos programas”, 
informou o secretário de 

Assistência social, Agui-
naldo Garrido.  “Em virtu-
de de todos os programas 
que o prefeito realizou o 
aceite e sabemos que to-
dos as ações do governo 
federal vão ser via cadas-
tro único, desde a aposen-
tadoria, o bolsa família, o 
programa de habitação, 
todos esses programas as 
pessoas só acessarão se 
estiverem com o cadastro 
único atualizado, porque 
senão serão cessados o 
bolsa família ou outros 
programas que eles rece-
bem”, explicou, salientan-
do que por esse motivo os 
serviços estão sendo leva-
dos para a comunidade 
ao invés de esperar que 
os usuários busquem os 
Cras. “Por esse motivo, nós 

resolvemos ao invés de fi-
car esperando os usuários 
buscarem os Cras, que são 
longe, que são distantes, 
andar de bairro em bairro 
em parceria com escolas, 
inclusive indo à casa das 
pessoas que não podem 
se locomover. Com isso, 
atenderemos também os 
distritos, como é o caso da 
São Jorge hoje”, destacou.

Na oportunidade esta-
rão presentes, o conselho 
Tutelar, a Saúde, o Espor-
te, o INSS, e os servidores 
da Assistência Social e de 
cadastro.

O Atualiza Tangará 
acontece na escola Pe-
trônio Portela das 08 até 
às 16 horas e em breve 
será levado aos outros 
distritos.
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Mais de 75% dos 
municípios aderiram 
ao Pró-família

Mato GrossonoViDaDe

Departamento de Cultura inicia 
circuito de contação de histórias

A coordenação do pro-
grama Pró-família, lançado 
pela Secretaria de Estado 
de Trabalho e Assistência 
Social (Setas) no dia 16 de 
março, informa que 111 
dos 141 municípios mato-
grossenses já assinaram o 
termo de adesão ao progra-
ma, o que representa 75% 
dos municípios. O prazo 
para adesão se encerra no 
próximo dia 10 de abril.

Para chegar até a po-
pulação que mais precisa 
é necessário que os mu-
nicípios firmem parceria 
por meio de um Termo 
de Cooperação com a Se-
tas. Os municípios são 
considerados parceiros da 
iniciativa do Governo do 
Estado ao assinar o Termo 
de Cooperação. A contra-
partida da Prefeitura é a 
cessão dos agentes Comu-
nitários de Saúde (ACS) 

para atuar em campo.
O cronograma estabele-

ce que o Pró-Família inicie 
o atendimento as famílias 
no mês de junho. Serão 
beneficiadas 35 mil famí-
lias pobres, extremamente 
pobres, em risco ou vulne-
rabilidade social em Mato 
Grosso. 

Araguainha, o menor 
município de Mato Gros-
so, já firmou o termo de 
cooperação. O prefeito da 
cidade, Silvio José Mo-
raes Filho, está confiante. 
“Araguainha é pequena e 
temos muitas dificulda-
des, principalmente na 
captação de recursos. En-
tão, esse programa vem na 
hora certa. Além de trans-
ferir renda para a nossa 
população carente, vamos 
conseguir inserir nossa 
população nos cursos de 
qualificação e aumentar a 
capacidade produtiva de 
nossos moradores”, disse 
o prefeito.

Com o objetivo de alter-
nar as formas de propaga-
ção da literatura, a Secreta-
ria Municipal de Educação 
e Cultura (Semec) através 
do Departamento de Cul-
tura idealizou para o ano 
de 2017 o circuito mensal 
de contação de histórias.

Na tarde desta quinta-
feira, 31, a primeira das 
nove datas de atividades 
programadas aconteceu 
na Biblioteca Pública Mu-
nicipal. Crianças e adoles-
centes estiveram reunidos 
para contemplar a história 
contada.

“Esse circuito é um 
projeto experimental, a 
gente pretende começar 
aqui, depois levar para 
as bibliotecas das outras 
escolas. Primeiramente 
fizemos com os próprios 
alunos daqui, fazendo 
essa interação por aqui 
mesmo”, afirmou o coor-
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O Atualiza Tangará acontece na escola Petrônio Portela das 08 até às 16 horas

Ideia é circular com performances por bibliotecas de escolas do município

denador do Departamento 
de Cultura em Tangará da 
Serra, Anselmo Parabá.

Conforme Adriane Ro-
cha, que ministra oficinas 
de teatro convencional 
no Centro Cultural e foi 
a atriz na performance, a 
missão é energizar a bi-
blioteca.

“A ideia é justamente 
reavivar a biblioteca, tra-
zer essa importância da 
leitura, esse encanto, essa 

magia de ler, de ir além 
das páginas, viajar na 
imaginação, no sonho, na 
fantasia e através disso, 
com esse encanto, buscar 
o conhecimento”, disse.

“A leitura é a base de 
tudo, o conhecimento é 
a nossa base, nós preci-
samos disso. Parece que 
é um peso querer ler, ir 
para a biblioteca, mas não, 
a leitura tanto na busca 
pelo conhecimento ou 

pelo simples prazer de ler 
precisa promover esse en-
canto, estar viva dentro de 
nós”, destacou Adriane ao 
salientar que a apresenta-
ção de cerca de 15 minu-
tos foi preparada em meia 
hora e aconteceu em for-
ma de improvisação.

As etapas do circuito 
estão programadas para 
acontecer sempre nas úl-
timas sextas-feiras de cada 
mês.

Atualiza Tangará acontece 
hoje no distrito de São Jorge


