
Igrejas de Juína contribuem
para o sucesso de programas

ESTADUAL

DIÁLOGO

Governador abre reunião 
do Conseg em Juína

Vereador cobra informações sobre 
obras da Praça dos Pioneiros

PARALISADAS

O governador Pedro 
Taques pediu apoio das 
denominações religio-
sas para garantir suces-
so dos programas socais 
do Estado como o Pró-
Família. O chefe do Po-
der Executivo Estadual 
participou de reunião 
com representantes 
e membros de igrejas 
nesta quinta-feira, 21, 
durante a 9ª edição da 
Caravana da Transfor-
mação.

No encontro reali-
zado pelo Movimento 
Cristão da Casa Ci-
vil, ele destacou que 
a Constituição, apesar 
de falar em estado lai-

co, em momento algum 
impede relação entre 
o estado e a religião. 
O governador reforçou 
que as igrejas estão 
próximas à população 
e conhecem a realida-
de dos que mais preci-
sam. Destaca que, por 
muitas vezes, a situa-
ção de vulnerabilidade 
é extrema a ponto de 
somente a igreja conse-
guir identificar o caso.

“Mato Grosso tem 
mais de 3,3 milhões de 
habitantes. Nós temos 
120 mil famílias vivendo 
com até R$ 85, por mês. 
Ou seja, vivem abaixo 
da linha da pobreza. O 
Estado precisa dar uma 
ajuda neste momento 
de dificuldade. Por isso, 
nós criamos o programa 
Pró-Família, comandado 

pelo secretário Max Rus-
si e teve apoio dos depu-
tados estaduais. Mas não 
é um programa que só dá 
dinheiro. Ele dá o peixe e 
ensina a pescar. A família 
ganha R$ 100 por 12 me-
ses, mas precisa fazer os 
cursos para que ao sair do 
programa tenha uma ren-
da melhor”, comentou.

Taques também falou 
dos esforços do Governo 
para cumprir o compro-
misso de não deixar ne-
nhum mato-grossense pra 
trás. Quanto a isso, des-
tacou o projeto Muxirum 
da Educação que deve al-
fabetizar 50 mil pessoas. 
A Caravana da Transfor-
mação já atendeu quase 
10% da população ma-
to-grossense com algum 
serviço de saúde ou ci-
dadania.

>> Thiago Andrade
Gcom-MT

Obras estão paralisadas por falta de recursos

Paralisadas já há al-
guns meses, as obras 
da Praça dos Pioneiros 
foi tema durante a úl-
tima sessão ordinária 
realizada pela Câmara 
Municipal de Vereado-
res. O assunto foi ques-
tionado pelo vereador 
Melquezedeque Fer-
reira Soares (PMDB), o 
Zedeca, que subiu na 
tribuna e  cobrou expli-
cações do Poder Execu-
tivo.

“Gostaria de saber 
qual é a intenção do 

Executivo e do secre-
tário em relação aquela 
praça. Queremos que 
venham concluir a obra 
ou então que mostrem o 
projeto para que possa-
mos ter uma resposta 
para as pessoas, que 
nos perguntam acerca 
daquela obra, pois está 
no centro da nossa ci-
dade. Aquela praça está 
abandonada, então gos-
taria de contar com o 
poio do prefeito e do 
secretário responsável 
pela Infraestrutura”, 
cobrou o parlamentar, 
ao destacar o desejo 
da população em ter a 
obra já finalizada para 

as festas de fim de ano.
“Estamos nos apro-

ximando do natal, e 
nós gostaríamos que a 
praça estivesse já pron-
ta para as famílias”, 
enfatizou. Segundo 
informações do se-
cretário municipal de 
Infraestrutura, Selton 
Vieira, a continuidade 
e  conclusão das obras 
dependem de recursos. 
“Estamos tentando ar-
recadar recursos para 
continuar a reforma. 
Tínhamos uma pers-
pectiva de arrecada-
ção que não aconteceu 
até então. Os vereado-
res podem nos ajudar 

somando forças, pois 
contamos com apoio 
de todos os partidos 
políticos para que a 
gente consiga a ajuda 
através até mesmo de 
uma emenda ou algo 
do tipo”, explicou o 
responsável pela pasta.

UTILIDADE PÚBLICA- 
Conforme já noticia-
do pela reportagem do 
Diário da Serra em edi-
ções anteriores, a inten-
ção do Executivo Munici-
pal é destinar a parte 
de trás da Praça dos 
Pioneiros para utilida-
de pública, funcionan-
do no período diurno 
como noturno.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

O governador reforçou que as igrejas estão próximas à população

Na reunião com os 
Conselhos Comunitá-
rios de Segurança Pú-
blica (Conseg), o go-
vernador Pedro Taques 
destacou que a institui-
ção tem sido imprescin-
díveis dentro do pro-
cesso de construção de 
um novo sistema de se-
gurança pública, desde 
que foi regulamentado 
pelo decreto n 1.030, de 
31 de maio de 2017.  O 
evento, realizado na 9ª 
Caravana da Transfor-
mação, serve para for-
talecer a parceria entre 
as forças de segurança 
e a comunidade, além 
de tratar das reivindica-
ções da região.

O governador citou 
ser de extrema impor-
tância o encontro com 
a comunidade local e 
região, pontuando os 

vários conselhos de 
segurança já constituí-
dos. “Integração não 
é somente entre as in-
tuições de segurança 
pública, mas com toda 
a comunidade. Temos 
que unir esforços para 
conseguir levar uma 
sensação maior de se-
gurança a todos. As 
ações qualificadas de 
segurança pública con-
tam com efetiva partici-
pação dos conselhos de 
segurança”.

Taques acrescentou 
que, mesmo com críti-
cas e elogios, os Consegs 
demonstram o quanto o 
diálogo integrado está 
fortalecido. Citou tam-
bém que em dois anos 
e oito meses, a gestão 
investiu em Seguran-
ça Pública, ampliando 
o número de policiais 
nas ruas, viaturas e ga-
rantindo segurança em 
todos os municípios de 
Mato Grosso.

>> Maricelle Lima Vieira
Sesp/MT

A reunião serviu  para fortalecer a parceria entre a segurança e a comunidade
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