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TANGARÁ DA SERRA

Tangará da Serra 
tem sido destaque nas 
últimas semanas devi-
do ao alto número de 
acidentes registrados 
no trânsito,  que re-
sultaram em mortes e  
chocaram a população 
do município diante 
das consecutivas tra-
gédias. O problema 
gerou preocupação en-
tre as autoridades pú-
blicas e chegou a virar 
projeto de lei na Câ-
mara Municipal,  que 
aprovou em primeira 
discussão no início da 
noite desta terça-feira, 
03, a implantação do 

Programa Educação no 
Trânsito nas escolas 
da rede pública de en-
sino.

De acordo com o 
autor do projeto, ve-
reador Niltinho do 
Lanche (PMDB), a in-
tenção é fazer com 
que as escolas do mu-
nicípio realizem se-
minários, palestras, 
dinâmicas de grupos, 
simpósios ou qualquer 
outra forma de expla-
nação. “É importante 
que nossas crianças 
participem dessas ati-
vidades nas escolas, 
para que elas desde já 
tenham conhecimen-
to sobre as regras do 
trânsito, fazendo com 
que esse triste índice 

de acidentes diminua 
futuramente na nos-
sa cidade. Construir o 
futuro é muito impor-
tante”, afirmou o par-
lamentar, destacando 
que as escolas da rede 
privada poderão aderir 
a implementação do 
programa, sendo des-
tinados aos alunos do 
Ensino Fundamental. 
Na tribuna, os verea-
dores parabenizaram 
a iniciativa do peeme-
debista e aprovaram o 
projeto por unanimi-
dade. A proposta deve 
entrar em segunda 
discussão na próxima 
Sessão Ordinária e, se 
aprovada, encaminha-
da para sanção do Exe-
cutivo Municipal.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Sserp realizará 
assembleia para dar 
ultimato sobre RGA

POSSÍVEL GREVEREIVINDICAÇÕES

Na Câmara, produtores cobram 
entrega de obras da Feira da Vila Alta

Assembleia geral 
extraordinária 
acontecerá no 

próximo dia 09, após 
o Sindicato realizar uma 

reunião com o prefeito 
Fábio Martins Junqueira

O Sindicato dos Ser-
vidores Públicos ( Sserp) 
de Tangará da Serra rea-
lizará no próximo dia 09, 
uma Assembleia Geral 
extraordinária para que 
uma decisão definitiva 
seja tomada diante do 
atraso da Reposição Ge-
ral Anual (RGA) aos tra-
balhadores públicos. A 
reunião acontecerá na 
sede social do sindicato, 
localizada na Jardim Eu-
ropa, onde os servidores 
do município poderão 
decidir sobre uma possí-
vel greve.

De acordo com o presi-
dente do Sserp, Eduardo 
Pereira, a decisão depen-

derá de uma reunião que 
acontecerá com o prefeito 
Fábio Martins Junqueira 
antes da Assembleia Ge-
ral.

“O que ficar defini-
do nessa reunião com o 
Executivo, vamos levar 
para a assembleia. Va-
mos tentar entrar em um 
acordo com o prefeito, 
pois estamos abertos ao 
diálogo. Consideramos 
essa reunião como a úl-
tima antes de tomarmos 
alguma atitude de greve 
ou acionarmos a justiça”, 
relatou o presidente, que 
explicará na próxima ses-
são ordinária da Câmara 
Municipal o posiciona-
mento do Executivo   e 
dos servidores. “Eu ia 
usar a tribuna da Câmara 
na sessão de hoje (ontem), 
mas enviei um ofício para 
o Legislativo relatando que 
darei as explicações mais 
atualizadas após a reunião 
com o prefeito e assem-
bleia com os servidores”, 
finalizou Pereira.

Aproximadamente 50 
produtores acompanha-
ram a 36ª Sessão Ordiná-
ria da Câmara Municipal 
na tarde desta terça-feira, 
03 de outubro, oportuni-
dade em que realizaram 
um protesto pacífico, rei-
vindicando a inaugura-
ção da Feira da Vila Alta, 
que é aguardada há mui-
tos anos pela população.

De acordo com o pre-
sidente da Associação 
dos Produtores da Vila 
Alta (APVA), José Miran-
da da Costa, o objetivo 
foi chamar atenção das 
autoridades públicas do 
município, para que al-
guma providência seja 
tomada. “A nova estrutu-
ra da Feira da Vila é um 
anseio que a  gente tem a 
muito tempo, e agora es-
tamos vendo que é prati-
camente uma realidade. 
Acontece que não enten-
demos o porquê ainda 
não entregaram a obra. 
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Projeto entrará em segunda discussão na próxima sessão

Protesto pacífico aconteceu durante Sessão Ordinária na tarde de ontem

O sofrimento é muito 
grande na atual estrutura 
que temos, sendo que é 
totalmente improvisada. 
Ali trabalham idosos e 
pessoas com deficiên-
cias, então necessitamos 
da entrega da nova es-
trutura. Esperamos até 
agora, mas já esgotaram 
a nossa paciência”, co-
brou o presidente, ao 

destacar a preocupação 
dos feirantes com o pe-
ríodo chuvoso. “Será que 
vamos passar mais difi-
culdades nessas chuvas? 
Tem colegas que perde-
ram todos os produtos 
devido ao vento, que 
chega as vezes de forma 
inesperada. Então, que-
remos que as autorida-
des olhem por nós e nos 

ajudem nessa questão”, 
enfatizou o responsável.

Conforme o Diário 
da Serra já veiculou 
em edições anteriores, 
a conclusão da obra de 
construção da Feira do 
Produtor da Vila Alta de-
pende agora de um novo 
convênio com o Gover-
no do Estado de Mato 
Grosso. 

Em primeira discussão, aprovado 
Programa Educação no Trânsito


