
Rogério anuncia emenda para saúde 
e pede prioridade na liberação

R$ 75 MILHÕES

Nova oLíMpIa

Equipe entrega kits de 
trabalho aos ACS´s

Rotary promove ações pelo
Dia Mundial de Combate à Pólio

TaNGaRÁ Da SERRa

O deputado federal 
Rogério Silva (PMDB) 
confirmou esta semana 
o protocolo pela bancada 
de Mato Grosso na Câma-
ra Federal de emendas 
parlamentares imposi-
tivas no Orçamento da 
União para 2018.  

As emendas totalizam 
R$ 75 milhões, com uma 
parcela de R$ 20 milhões 
destinadas a Tangará da 
Serra para custeio da 
saúde pública. O valor 
restante será destinado a 
Cáceres e Sinop - R$ 20 
milhões cada -, e R$ 15 
milhões a critério do go-
vernador Pedro Taques, 

segundo as prioridades 
do Estado.

Na última sexta-feira, 
20, em Tangará da Serra, 
durante o evento da Ca-
ravana da Transformação 
para entrega dos cartões 
Pró-Família pela comiti-
va do governo do Estado, 
na Unic, Rogério Silva 
solicitou diretamente ao 
governador Pedro Taques 
que priorize, em 2018, 
o repasse dos R$ 20 mi-
lhões destinados a Tan-
gará da Serra em razão do 
caráter regional da saúde 
pública local. “É um valor 
que representará um de-
safogo para o setor, com 
benefícios diretos à saú-
de dos tangaraenses e da 
população dos municí-
pios vizinhos”, observou 
Rogério, ao fazer uso da 

palavra, no evento. “Te-
nho certeza que o senhor 
governador é ciente das 
nossas demandas e dará 
prioridade no envio deste 
recurso assim que forem 
liberados pelo Ministério 
da Saúde”, completou, 
dirigindo-se a Taques, 
que sinalizou positiva-
mente.

Caravana - Rogério 
Silva elogiou a Caravana 
da Transformação e des-
tacou a importância do 
mutirão para a popula-
ção, que sentiu o governo 
mais próximo. “A popula-
ção precisa deste carinho 
e o governo deve manter 
esta mobilização, de ir ao 
encontro do cidadão, que 
às vezes se sente abando-
nado”, disse o deputado 
federal.

>> Sergio Roberto
Assessoria Especial

Brasil foi um dos primeiros países a erradicar a doença com estratégias de vacinação e é referência na eliminação do vírus no resto do mundo

Rotary Clubs de todo 
o mundo realizarão nesta 
terça-feira, 24 de outubro, 
diferentes ações em co-
memoração ao Dia Mun-
dial de Combate à Pólio 
em suas comunidades.

No município tanga-
raense, os Rotarys Clubs 
Tangará da Serra, Tanga-
rá da Serra Cidade Alta e 
Tangará da Serra Centro 
se uniram para também 
comemorar importante 
data, com ações durante 
todo o dia. A programa-
ção, de acordo com o pre-
sidente do Cidade Alta, 
Edson Hoffmann, inicia 
às 7h, com uma carreata, 
seguindo com recepção e 
abertura oficial das come-

morações na Unidade de 
Saúde do Parque Figuei-
ra e, a noite, às 18h, com 
panfletagem. “Esse evento 
é para comemorar a erra-
dicação da poliomielite a 
nível global. Na verdade a 
doença está 99,9% erradi-
cada, faltando apenas em 
dois países, Paquistão e 
Afeganistão, que por mo-
tivos de logística e guer-
ra, dificulta o acesso a va-
cina. Mas de 85 para cá, 
quando o Rotary assumiu 
essa campanha, empu-
nhou essa bandeira, con-
seguimos erradicar dessa 
maneira. Então, o dia 24 
de outubro, é lembrado 
como o Dia Mundial de 
Erradicação da Poliomie-
lite e para nós é motivo 
de festa estar relembran-
do essa data, todos os 
anos”.

O ponto alto do even-
to em Tangará, reforça o 
presidente, será às 7h30, 
ocasião em que os asso-
ciados e autoridades lo-
cais se reunirão na Uni-
dade de Saúde do Parque 
Figueira para comemorar 
a mais importante ban-
deira do Movimento Ro-
tário – a erradicação da 
doença. O evento contará 
também com palestras e 
depoimentos de pessoas 
que foram vitimadas pela 
doença (paralisia infan-
til), assim como será ser-
vido um delicioso café da 
manhã à comunidade. 
“Com essa parceria com 
a Secretaria de Saúde 
que iremos comemorar 
esta importante data em 
Tangará da Serra (...) para 
mostrar ao mundo que 
o Rotary está presente 

e que graças a esse tra-
balho que conseguimos 
chegar a esse patamar 
de 99,9%. Queira Deus, 
ano que vem, comemorar 
100%”. Na oportunidade, 
os profissionais da Saúde 
também farão um atendi-
mento especial de atuali-
zação da carteirinha de 
vacinação das crianças.

O DIA - A Organiza-
ção das Nações Unidas 
(ONU) definiu o dia 24 
de outubro como o Dia 
Mundial da Pólio. É um 
dia para se lembrar de 
que a Paralisia Infantil 
é uma doença que ainda 
assola algumas comu-
nidades pelo mundo. E 
o Rotary Internacional 
tem como principal ban-
deira a erradicação dessa 
doença, através do progra-
ma Pólio Plus.

>> Fabíola Tormes
Redação DS

Rogério e Taques na Caravana: Anúncio de emenda da bancada federal

Os Agentes Comuni-
tários de Saúde (ACS) 
do Município de Nova 
Olímpia que atuam no 
Programa Pró-Família 
do Governo do Estado 
de Mato Grosso rece-
beram o kit com mate-
rial de trabalho, nesta 
segunda-feira, 23, das 
mãos da Secretária Mu-
nicipal de Assistência 
Social de Nova Olímpia, 
Rozimeire Ramos Oli-
veira e das responsáveis 
pelo Programa em Nova 
Olímpia; Cleide Morei-
ra de Souza e Joanil Pe-
droza Camargo. 

De acordo com a se-
cretária, Rozimeire Oli-
veira, 22 ACS´s e 107 
famílias foram contem-
pladas com uma renda 
a mais para ajudar na 
compra da alimentação. 

“Essas famílias que fo-
ram inseridas no pro-
grama de transferência 
de renda passaram por 
uma seleção por meio 
de uma triagem onde 
foram escolhidas as 
pessoas mais necessi-
tadas. Os agentes co-
munitários são quem 
fazem o acompanha-
mento das famílias du-
rante o período que elas 
estiverem participando 
do programa, que tem 
duração de 12 meses”, 
destacou a secretária.

Material de Trabalho 
- O kit entregue para os 
ACS´s contém uma mo-
chila, camisa de manga 
longa, boné e protetor 
solar. Os ACS que par-
ticipam do Pró-Família 
também poderão fazer 
aquisição de motos 110 
cilindradas com isen-
ção de ICMS, com pres-
tações de R$ 127 reais 
mensais.

>> Assessoria
Prefeitura

Os kits foram entregues nesta segunda 
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