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Reta Final

Com o objetivo de 
preencher as 120 vagas 
destinadas aos casais, em 
união estável ou noivos, 
encerram-se hoje, 09, as 
inscrições para o Casa-
mento Comunitário.

As inscrições tiveram 
início na segunda-feira, 
02, e até a sexta-feira, 06, 
aproximadamente 95 ca-
sais já haviam garantido 
sua vaga para participar 
da ação, que tem a parce-
ria do Tribunal de Justiça 
e da Assistência Social do 
município.

Segundo os responsá-
veis, a procura superou as 
expectativas e diferente do 

que muitos podem pensar, 
que casamento está fora de 
moda, isso não é uma má-
xima, pois todos as tardes, 
o hall de entrada do Fórum 
tem ficado lotado por pes-
soas que estão buscando 
regularizar sua situação 
matrimonial.

De acordo com a orga-
nização, hoje serão distri-
buídas as últimas senhas 
e a partir do meio dia, os 
atendimentos iniciam, 
para que as vagas ainda 
existentes sejam preenchi-
das.

Interessados devem se 
dirigir ao Fórum de posse 
do RG e CPF. Se for soltei-
ro, levar Certidão de Nas-
cimento Original. Caso 
tenha sido casado, devem 
apresentar uma certidão 

onde esteja averbado o 
divórcio ou o óbito do ex 
cônjuge.

O Casamento Comu-
nitário é uma das várias 
ações a serem desenvolvi-
das dentro da 10ª Carava-
na da Transformação, que 
acontecerá em Tangará 
da Serra dos dias 17 a 27, 
quando vários serviços se-
rão disponibilizados a vá-
rios municípios da região: 
Alto Paraguai, Arenápolis, 
Barra do Bugres, Campos 
de Júlio, Campo Novo do 
Parecis, Denise, Diaman-
tino, Nova Marilândia, 
Nova Olímpia, Porto Estre-
la, Santo Afonso e Sapezal.

O Casamento será rea-
lizado no dia 21/10/2017 
às 10:00 horas em local a 
confirmar.
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Caravana da 
Transformação 
inspira outros estados

RondôniaMeta alcançada

Defesa Civil se aproxima de  500 
voluntários capacitados para Caravana

Após conhecer in 
loco a estrutura da 9ª 
edição da Caravana da 
Transformação, que 
ocorreu em setembro 
no município de Juína, 
o Governo de Rondônia 
deu início à implemen-
tação de um programa 
semelhante ao reali-
zado pelo Governo de 
Mato Grosso. Na últi-
ma semana, uma equi-
pe da Caravana e da 
Secretaria de Estado de 
Saúde (SES), esteve em 
Porto Velho (RO), para 
auxiliar na construção 
administrativa do pro-
grama que o governo 
rondoniense pretende 
criar.

De acordo com a Se-
cretaria de Saúde de 
Rondônia (Sesau), o 
Estado possui mais de 
6 mil pessoas aguar-
dando por cirurgia de 
catarata desde 2014. 

Com a busca ativa dos 
municípios, este nú-
mero deve aumentar. 
Durante visita na Ca-
ravana da Transfor-
mação, o secretário de 
Saúde de Rondônia, 
Willames Pimentel, 
elogiou a iniciativa 
mato-grossense.

“Esse modelo é um 
sucesso de transforma-
ção social e de equida-
de. Em um momento 
que nós passamos por 
tantas crises, o Estado 
de Mato Grosso ino-
va levando assistência 
social, humanização 
e acima de tudo, tra-
tamento para as pes-
soas”, destacou o se-
cretário rondoniense.

Diferente do pro-
grama mato-grossense, 
que é vinculado ao Ga-
binete de Governo, mas 
que recebe a parceria 
de todas as secretarias 
de Estado, o rondo-
niense será vinculado 
à pasta de Saúde.

Tão logo foi oficia-
lizada a notícia de que  
Tangará da Serra seria 
o próximo município a 
receber a Caravana da 
Transformação, várias 
ações foram iniciadas 
para dar suporte ao 
evento. Dentre elas, a 
Defesa civil Municipal 
iniciou ainda no mês 
de setembro cursos de 
capacitação para vo-
luntários.

De acordo com o  
coordenador da Defe-
sa Civil em Tangará da 
Serra, Gilvane Mendon-
ça de Lima, o curso tem 
por objetivo capacitar 
pessoas para atuarem 
em  ações preventivas, 
de socorro, assisten-
ciais e reconstrutivas 
destinadas a evitar ou 
minimizar desastres, 
sejam eles de causa 
natural ou não. Bem 
como, busca a redução 
da ocorrência e da in-
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Hoje serão distribuídas as últimas senhas e a partir do meio dia, os atendimentos iniciam

As capacitações tiveram início ainda no mês de setembro

tensidade de desastres.
“Estamos nos orga-

nizando para capacitar 
cerca de 500 pessoas 
para que tenhamos 
mais pessoas para atuar 
quando necessário. No 
momento, já realiza-
mos o curso com onze 
turmas e temos duas 
em andamento, uma na 
Unemat e outra na es-
cola João Batista, tota-

lizando treze turmas”, 
informou o coordena-
dor ao destacar que 
além dessas, a Defesa 
Civil deve formar mais 
uma. “Com essas que 
já formamos e as duas 
que terminaremos já es-
tamos próximos dos 500 
voluntários, mas ainda  
queremos formar mais 
uma, mas ainda temos 
que definir o local onde 

faremos a capacitação, 
mas tão logo tenhamos 
definido faremos a di-
vulgação para que os in-
teressados possam fazer 
suas inscrições”, salien-
tou Gilvane.

Ainda de acordo com 
Lima, interessados em 
participar das capacita-
ções podem fazer a ins-
crição na Defesa Civil, 
na secretaria de Meio 
Ambiente, no Corpo de 
Bombeiros ou através 
do faceboock da Defesa 
Civil de Tangará da Ser-
ra.

Defesa Civil- É orga-
nizada com a participa-
ção da sociedade e do 
poder público, funda-
menta-se no princípio 
de que nenhum gover-
no, sozinho, consegue 
suprir todas as neces-
sidades dos cidadãos. 
Sua atuação se dá por 
meio do trabalho de 
seus agentes, equipe 
formada por profissio-
nais contratados e vo-
luntários.

Inscrições para Casamento 
Comunitário encerram-se hoje
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