
Caravana da Transformação é 
apresentada à secretários da região
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CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO

Estrutura começará a 
ser montada na segunda

Mais de três mil cirurgias 
serão realizadas em Tangará

CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO

Uma comitiva for-
mada pela Caravana da 
Transformação esteve 
reunida com secretá-
rios de saúde e regula-
dores de 13 municípios 
da região em Tangará 
da Serra na tarde desta 
sexta-feira, dia 06 de 
outubro, oportunidade 
em que foi apresenta-
da toda a logística do 
projeto idealizado pelo 
Governo do Estado. A 
reunião aconteceu no 
auditório da Prefei-
tura Municipal, onde 
ocorreu a apresentação 
dos serviços de saúde 
e cidadania do evento, 
além do processo de 

agendamento e encami-
nhamento dos pacien-
tes a serem atendidos 
em oftalmologia.

De acordo com o 
coordenador de Logís-
tica e Infraestrutura da 
Caravana da Transfor-
mação, Major Maurí-
cio Ferreira da Cruz, 
os preparativos já estão 
a todo o vapor para  a 
realização do evento, 
que chega a sua 10ª 
edição em Tangará da 
Serra. “Nos reunimos 
com os secretários dos 
municípios que serão 
atendidos pela carava-
na, onde explanamos as 
dúvidas existentes e dis-
tribuímos informações 
da logística, pois iremos 
oferecer suporte aos pa-
cientes atendidos”, rela-
tou o coordenador, des-

tacando que o Governo 
do Estado já está pre-
parando os espaços que 
servirão de alojamento 
para os pacientes. “Os 
preparativos estão den-
tro do esperado, e vemos 
com bons olhos a reali-
zação do evento aqui 
em Tangará, sendo certo 
que a prefeitura muni-
cipal abraçou a causa”, 
enfatizou o responsável. 
Vale destacar que além 
de Tangará da Serra, a 
Caravana da Transfor-
mação atenderá pacien-
tes dos municípios de 
Alto Paraguai, Arená-
polis, Barra do Bugres, 
Campos de Júlio, Cam-
po Novo do Parecis, De-
nise, Diamantino, Nova 
Marilândia, Nova Olím-
pia, Porto Estrela, Santo 
Afonso e Sapezal.
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Evento acontecerá  entre os dias  17 a 27 desse mês

Instituída pelo Go-
verno do Estado com a  
proposta de levar a inte-
gração dos esforços da 
gestão à toda população 
mato-grossense, além 
de proporcionar forne-
cimento dos serviços es-
senciais para  o cidadão, 
a Caravana da Transfor-
mação oferecerá inúme-
ros tipos de atendimen-
tos nos próximos dias em 
Tangará da Serra. Umas 
das ações oferecidas se-
rão as consultas oftalmo-
lógicas, sendo que apro-
ximadamente sete mil 
deverão ser realizadas no 

município.  
De acordo com o coor-

denador geral da Cara-
vana da Transformação, 
José Lima de Oliveira,  a 
expectativa é que pelo 
menos 3500 cirurgias of-
talmológicas sejam reali-
zadas entre os dias  17 a 
27 desse mês.

“Estamos trabalhan-
do com o poder público 
municipal há mais de um 
mês e meio. (…) Serão 13 
municípios que iremos 
atender, além da deman-
da espontânea. Até então,  
está tudo tranquilo e bem 
encaminhado. Estamos 
fazendo a Caravana da 
Transformação de forma 
crescente, ou seja, de ci-
dades menores para as 

cidades maiores. Tanga-
rá da Serra é uma cidade 
grande, então estamos 
com a expectativa muito 
boa para a realização des-
sa décima edição”, rela-
tou o coordenador, desta-
cando que a Caravana da 
Transformação se tornou 
uma vitrine do serviço 
público de saúde.

“É uma vitória, por-
que uma cirurgia dessa 
na rede particular custa 
em torno de 7 mil. A gen-
te atende pelo SUS esse 
público carente que não 
tem condições de fazer 
atendimento particular”, 
disse.

O prefeito Fábio Mar-
tins Junqueira reforçou o 
apoio que o poder públi-

co municipal tem dado 
ao evento. “O projeto é 
bem vindo a Tangará da 
Serra. Deus abençoe ini-
ciativas e projetos que 
busquem benefícios para 
nossa população”, enfati-
zou o chefe do Executivo.

Vale lembrar que 
para conseguir um aten-
dimento oftalmológico 
durante a 10ª edição da 
Caravana da Transforma-
ção é necessário ter idade 
acima de 55 anos, ou ter 
indicação para cirurgia 
de catarata e pterígio. Os 
interessados devem pro-
curar uma unidade de 
saúde do município com 
RG e Cartão SUS, onde 
será realizado um pré-a-
gendamento do paciente.
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Toda a logística da Caravana da Transformação foi apresentada durante reunião em Tangará

Confirmada para 
acontecer em Tangará 
da Serra entre os dias 
17 a 27 desse mês, no 
Módulo Esportivo, a 
Caravana da Transfor-
mação segue com os 
preparativos a todo o 
ritmo. Na próxima se-
gunda-feira, dia 09 de 
outubro, toda a estrutu-
ra do evento começará a 
ser montada na cidade, 
que irá comportar mi-
lhares de beneficiados 
de toda a região. Segun-
do o coordenador de Lo-
gística e Infraestrutura 
da Caravana da Trans-
formação, Major Mau-

rício Ferreira da Cruz,  
a estrutura de saúde já 
encontra-se no Módulo 
Esportivo aguardando 
para ser montada. “A 
estrutura está no pátio 
para iniciar sua monta-
gem, para que nos pró-
ximos dias tudo esteja 
pronto e nós iniciarmos 
os atendimentos”, rela-
tou o coordenador.

Recentemente, a se-
cretaria de Infraestrutu-
ra (Sinfra) de Tangará da 
Serra iniciou o serviço 
de pavimentação asfálti-
ca em parte do Módulo 
Esportivo para receber 
os serviços da Caravana 
da Transformação. A ex-
pectativa é que as obras 
sejam finalizadas na 
próxima semana.
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Pavimentação asfáltica está sendo realizada no Módulo Esportivo
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