
Autismo será debatido hoje durante 
audiência pública em Tangará

TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA

GOVERNO DO ESTADO

Resfriadores de leite foram 
entregues em Tangará

Mais de 20 mil pessoas já 
foram atendidas pela Caravana

EM TANGARÁ DA SERRA

A Câmara Municipal 
de Tangará da Serra rea-
lizará na noite de hoje, 
dia 23 de outubro, uma 
audiência pública que 
terá como tema central 
o Transtorno Espectro 
Autista (TEA). O debate 
acontecerá no plenário 
Vereador Daniel Lopes 
da Silva, a partir das 19 
horas. 

De acordo com o  au-
tor da audiência, verea-
dor Sebastian Ramos 
(PSB), o propósito é 
oferecer à população de 
Tangará da Serra uma 
reflexão e informação 
sobre o autismo no mu-
nicípio, tema que ainda 

causa dúvidas dentro da 
sociedade.

“Todas as vezes que 
nosso gabinete propõe 
uma audiência pública, 
temos sempre a inten-
ção da população par-
ticipar com sugestões e 
críticas, então o espaço 
da audiência pública é 
para participar, suge-
rir, reivindicar o tema. 
Quando nós solicitamos 
a realização da audiên-
cia, objetivamos oferecer 
informação às pessoas, 
escolas, profissionais da 
saúde e universitários, 
para que dentro do pos-
sível possamos multipli-
car as informações sobre 
o autismo”, comentou o 
parlamentar, destacan-
do que a intenção é fa-
zer com que o tema seja 
mais abordado e discuti-

do em Tangará da Serra 
após a realização da au-
diência pública .

“Considera-se que  no 
nosso município existem 
profissionais e institui-
ções que trabalham esse 
tema de maneira impor-
tante. Destaco o trabalho 
da Apae, e nós inclusive 
parabenizamos o traba-
lhos que é realizado aqui. 
Todas as pessoas estão 
convidadas a participar. 
A partir disso teremos 
um diagnóstico de como 
é o autismo em Tangará. 
O próximo passo será 
talvez uma tentativa de 
motivar uma associação 
em nossa cidade, que te-
nha presença e apoio do 
poder público, motivan-
do as pessoas a se inte-
ressarem pelo tema”, 
concluiu o parlamentar.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Cerca de 15 mil atendimentos de cidadania foram prestados

Iniciada na última 
terça-feira, dia 17 de 
outubro, em Tangará 
da Serra, a  10º edição 
da Caravana da Trans-
formação já atendeu 
mais de 20 mil pessoas 
no município, entre 
atendimentos oftalmo-
lógicos e serviços de 
cidadania. Nos seis pri-
meiros dia do evento, 
cerca de quatro mil con-
sultas oftalmológicas já 
foram realizadas, além 
de aproximadamente 
dois mil procedimentos 
cirúrgicos.

De acordo com a 
assessoria de comuni-
cação da Caravana da 
Transformação, somen-
te nos dias D dos servi-
ços de cidadania (19, 20 
e 21 de outubro) cerca 
de 15 mil pessoas foram 
atendidas pela comitiva.

“Segunda-feira (hoje) 
será o último dia de con-
sultas e exames. A partir 
de terça-feira (amanhã) 
serão somente cirur-
gias”, afirmou a asses-
soria de comunicação à 
reportagem do Diário da 
Serra.

Nos últimos dias 20 
e 21, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, através 
do Centro de Testagem e 

Aconselhamento e Ser-
viço de Assistência Es-
pecializada (CTA/SAE), 
realizou 192 testes  rá-
pidos para detecção de 
HIV, Sífilis e Hepatites 
Virais, além de 80 exa-
mes de Glicemia e 80 
verificações de pressão 
arterial.

“A caravana segue a 
todo ritmo, prestando 
atendimentos à popu-
lação de Tangará da 
Serra. Já atendemos 
milhares de pessoas, 
e a expectativa é que 
esse número cresça 
ainda mais”, comen-
tou a coordenadora de 
Saúde da Caravana da 
Transformação, Simo-

ne Balena.
VISITA DE TAQUES-  

Durante o final de se-
mana, o Goverador do 
Estado, Pedro Taques 
(PSDB) participou de 
uma série de atividades 
no município. Convi-
dado pelo prefeito Fá-
bio Martins Junqueira 
(PMDB), a comitiva do 
chefe do Executivo Esta-
dual conheceu a Estação 
de Tratamento de Água 
(ETA). Acompanhado 
por Junqueira, vice-pre-
feito Renato Gouveia e 
Deputados Estaduais, o 
Governador Pedro Ta-
ques também visitou no 
sábado, 21, as obras do 
Centro de Eventos.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Audiência acontecerá no plenário da Câmara Municipal

O Governo de Mato 
Grosso realizou no úl-
timo sábado, dia 21 de 
outubro, a entrega de 
20 resfriadores de lei-
te em Tangará da Ser-
ra para apoiar a bacia 
leiteira dos municí-
pios da região Norte. 
O evento foi realizado 
durante a 7ª edição do 
Café na Roça em Tan-
gará da Serra, fazendo 
parte da programação 
da Caravana da Trans-
formação. A cerimônia 
de entrega aconteceu 
no sítio Nossa Senhora 
Aparecida, localizado 
na comunidade linha 
12.

De acordo com o se-
cretário de Estado de 
Agricultura Familiar, 
Suelme Fernandes, o 

investimento foi de 
aproximadamente R$ 
250 mil.

“Mais uma demons-
tração de apoio do go-
vernador Taques para 
com os pequenos pro-
dutores da região, pois 
a Seaf possui aqui o 
programa Pró-Banana 
que fortalece pequenos 
produtores. Já entrega-
mos veículos, tratores e 
agora estamos apoian-
do a bacia leiteira”, res-
saltou o secretário.

Participaram do 
encontro produtores 
rurais, técnicos agrí-
colas, secretários de 
agricultura e prefeitos 
da região, que tiveram 
a oportunidade de es-
tar em contato com o 
governador, secretá-
rios de Estado e poder 
público para discutir a 
pauta e os anseios da 
agricultura familiar.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Entrega aconteceu no último sábado
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