
Seduc implementa Núcleo de 
Qualidade de Vida para servidores

PRÓ ESCOLAS

R$ 1 MI

Silva garante emendas 
para iluminação da Lions

Pró-família beneficia famílias 
com cartão alimentação

MATO GROSSO

Mais de 700 servidores 
da educação participaram 
da cerimônia de implanta-
ção do Núcleo de Qualida-
de de Vida, em Tangará da 
Serra. A ação da Secretaria 
de Estado de Educação, 
Esporte e Lazer (Seduc) 
visa resgatar a autoestima 
dos profissionais.

O secretário adjunto 
de Políticas de Gestão de 
Pessoas da Educação da 
Seduc, Édiulen Jesus de 
Arruda Leite, disse que 
a participação dos servi-
dores é reflexo do bom 
trabalho que a secretaria 
vem desenvolvendo pela 
categoria.

“O núcleo está cum-
prindo o papel estabele-

cido pela Seduc e pelo 
Governo do Estado, que 
coloca o servidor como 
seu patrimônio maior. En-
tão, vamos garantir que 
o servidor tenha direi-
to a várias atividades e 
se sintam valorizados”, 
disse. O núcleo ofertará 
atividades como zumba, 
ginástica laboral, pila-
tes, hidroginástica, trei-
namento funcional e ou-
tros. Além disso, foram 
entregues as carteiri-
nhas funcionais dos ser-
vidores, que dão acesso 
ao clube de descontos – 
Amigos da Seduc.

Aos servidores, o se-
cretário de Estado de 
Educação, Esporte e La-
zer, Marco Aurélio Mar-
rafon, lembrou da visita 
ao município de Tanga-
rá da Serra, em fevereiro 
deste ano, com a Seduc 

Interativa. Oportunida-
de em que ele e os ad-
juntos da pasta apre-
sentaram o Programa 
Pró-Escolas.

O Programa é o maior 
programa de investi-
mentos da história da 
Educação de Mato Gros-
so, com um orçamento 
de R$ 360 milhões para 
estrutura escolar até 2018. 
iniciativa abrange o desen-
volvimento de ações em 
estrutura, ensino, inovação 
e esporte e lazer, com foco 
na melhoria da aprendiza-
gem, na redução da evasão 
escolar e na valorização dos 
profissionais da Educação.

O Núcleo de Qualidade 
de Vida já foi instaurado 
em Barra do Garças, Juara 
e Juína. A intenção agora é 
que Rondonópolis, Cuiabá 
e outras cidades polos do 
estado recebem o núcleo.

>> Jociano Brait e Yuri
 Ramires | Seduc-MT

As entregas encerraram nesta sexta-feira, 20, em Tangará da Serra, onde 267 famílias foram contempladas

Deputado Rogério Silva

O Governo do Estado 
de Mato Grosso, por meio 
da Secretaria de Trabalho 
e Assistência Social (Se-
tas-MT), durante a déci-
ma edição da Caravana 
da Transformação, bene-
ficiou 1304 famílias em 
situação de vulnerabili-
dade social com o cartão 
alimentação Pró-família.

As entregas encerra-
ram nesta sexta-feira, 20, 
em Tangará da Serra, ci-
dade sede da Caravana, 
onde 267 famílias foram 
contempladas com o pro-
grama Pró-família, que 
além da transferência de 
renda de R$100, garante 

o apoio multidisciplinar 
e preferência nos cursos 
de qualificação e vagas 
de emprego.

Conforme a titular da 
Setas, Monica Camolezi, 
mais de 80% das entre-
gas são feitas para mu-
lheres, que são chefes da 
família. A secretária re-
força que, além de fazer 
a transferência de renda, 
tem como meta criar uma 
rede de proteção social 
para que os beneficiários 
consigam ter acesso à 
qualificação e se recolo-
car no mercado de traba-
lho. “A maioria das titula-
res do cartão Pró-família 
são mulheres, que são 
chefes de família e tem 
como responsabilidade 
prover o sustento dos fi-

lhos. Esse complemento 
na renda é uma ajuda no 
orçamento familiar. Mas, 
a grande transformação 
que o programa leva para 
as famílias é a rede de 
proteção social que assis-
te as famílias”, destacou.

A rede de proteção 
social é formada por 
1074 profissionais, en-
tre agentes comunitá-
rios de saúde e assis-
tentes sociais. A equipe 
técnica é fundamental 
na rede de atenção pri-
mária, pois são eles que 
estão mais próximos 
dos problemas que afe-
tam a comunidade. “As 
agentes comunitárias 
de saúde auxiliam na 
promoção do cuidado 
à saúde da população, 

alertando, prevenindo e 
identificando os proble-
mas de cada região”. 

Participando das en-
tregas, o Governador 
Pedro Taques ressalta 
a importância do pro-
grama para auxiliar as 
famílias neste momento 
de crise econômica e de 
emprego. “Com essa cri-
se econômica nacional, 
os postos de trabalho 
caíram. Mas, não aban-
donamos essas pessoas, 
não esquecemos que es-
tão em dificuldade. Por 
isso, criamos o Pró-famí-
lia, para que no período 
de um ano, essas famílias 
tenham a garantia dessa 
renda para a alimentação 
e assim sair dessa situa-
ção de dificuldade”.

>> Katiana Pereira
Setas-MT 

O Núcleo de Qualidade de Vida já foi instaurado em Barra do Garças, Juara e Juína

O deputado federal 
por Tangará da Serra, 
Rogério Silva (PMDB), 
conseguiu dar um im-
portante passo para a 
tão sonhada iluminação 
da Avenida Lions Inter-
nacional, que liga o cen-
tro de Tangará da Serra 
a MT-358, na altura da 
Marfrig.

Das emendas indivi-
duais para 2018, asse-
guradas no orçamento 
da União, Rogério em-
placou um  milhão de 
reais para a implantação 
de iluminação pública 
na Lions Internacional, 
uma das vias mais im-
portantes da zona oeste 
de Tangará da Serra.

“É uma demanda an-
tiga da cidade, esperada 
pela população desde 
que a avenida foi dupli-
cada há alguns anos”, 
destacou o deputado, ex-
plicando que a emenda 
foi inclusa no orçamento 
do Ministério do Turis-
mo.

Além da emenda para 
a iluminação da Lions, o 
deputado federal Rogé-
rio Silva emplacou ainda 
no orçamento da União 
para 2018, 250 mil reais 
para a aquisição de equi-
pamentos para laborató-
rios da Unemat de Tan-
gará da Serra. A emenda 
foi inclusa no orçamento 
do Ministério da Educa-
ção (MEC).

A previsão é que as 
emendas parlamentares 
sejam liberadas em 2018.

>> Alexandre Rolim
Tangará em Foco
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