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PARALISAÇÃO

Após cerca de duas 
horas e meia, a greve dos 
servidores municipais de 
Tangará da Serra anun-
ciada há vários dias, tor-
na-se real. Na noite de 
ontem, em Assembleia 
Extraordinária, a assom-
brosa maioria dos presen-
tes optou por paralisar os 
serviços.

Durante toda a reu-
nião os servidores gri-
tavam palavras contra a 
perda de direitos e quan-
to utilizavam das falas, 
lembravam o período de 
três anos ainda por vir do 
Executivo municipal.

De acordo com o pre-

sidente do Sindicato dos 
Servidores Públicos de 
Tangará da Serra, Eduar-
do Pereira, a greve será 
oficial a partir de segun-
da-feira. “ Na noite desta 
terça feira a maioria dos 
servidores votaram por 
deflagrar a greve. A gente 
oficializa o prefeito ama-
nhã e  a partir de amanhã 
começa a contar as  72 
horas e a greve se inicia 
para todos os órgãos da 
prefeitura na segunda-
feira”, informou Eduardo, 
salientando que a mesma 
ocorrerá dentro de toda a 
legalidade. “A gente vai 
comunicar a prefeitura, 
todas as secretarias e va-
mos fazer tudo dentro da 
legalidade, com as secre-
tarias funcionando com o 

percentual estipulado. A 
população não será pre-
judicada. Então tudo vai 
ser feito de forma legal, 
como uma greve prevê”, 
assegurou.

Segundo Pereira, em-
bora nem todos concor-
dem com a decisão, ela 
só veio porque a maioria 
presente assim quis, en-
quanto muitos contras 
não compareceram para 
exercer sua vontade. 
“Quando se trata de pes-
soas e categorias, nunca 
nem todos tem o mesmo 
consenso. Algumas pre-
ferem aderir e outras não 
a greve, mas infelizmente 
quem decide são os servi-
dores presentes, e foi por 
isso que o tempo todo a 
agente convocou todos 

os servidores e categorias 
para participar, porque 
hoje era o dia de votação. 
Se a maioria não deci-

disse pela greve a gente 
ia acatar, mas eles deci-
diram parar e nós vamos 
em frente”, finalizou, 

ressaltando que embora 
tenha sido votado pela 
maioria, ninguém será 
forçado a fazer greve.

>> Rosi Oliveira
Redação DS

Procon Estadual em 
Tangará registra 
338 atendimentos

DURANTE CARAVANACELERIDADE

PGE Itinerante em Tangará 
da Serra supera expectativa

Durante a 10ª Edição 
da Caravana da Transfor-
mação, realizada em Tan-
gará da Serra, o Procon 
Estadual registrou 338 
atendimentos. O evento 
teve os serviços de cida-
dania disponibilizados 
à população na quinta, 
sexta-feira e no sábado 
(dias 19 e 20 e 21.10).

Os servidores do Pro-
con Estadual prestaram 
orientações sobre direi-
tos e deveres dos con-
sumidores, distribuíram 
materiais informativos e 
auxiliaram a população 
na registro de reclama-
ções na plataforma on
-line www.consumidor.
gov.br.

Também foram rea-
lizadas palestras sobre 
‘Direitos Básicos do Con-
sumidor’ para estudan-
tes de escolas estaduais 

do município. No dia 
17, 120 alunos de Educa-
ção de Jovens e Adultos 
(EJA), da Escola 29 de 
Novembro receberam a 
equipe do Procon-MT; já 
no dia 18, foi realizada 
palestra para 70 estudan-
tes do EJA da Escola Ra-
mon Sanches Marques. 
Prazos e condições para 
trocas, garantia, compras 
pela internet, estão entre 
os assuntos abordados 
na palestra e que mais 
geraram dúvidas nos es-
tudantes.

Foi realizada, ainda, 
fiscalização preventiva 
em farmácias e droga-
rias do município. Os 
estabelecimentos visto-
riados foram notificados 
à se adequarem ao Códi-
go de Proteção e Defesa 
do Consumidor (CDC) e 
demais normas consu-
meristas, tendo sido con-
cedido prazo de 30 dias 
para regularização.

A terceira etapa do 
Projeto PGE Itinerante, 
realizada pela Procurado-
ria Geral do Estado (PGE) 
na semana passada em 
Tangará da Serra, obteve 
bons resultados a supe-
rou as expectativas ini-
ciais. Durante uma sema-
na, dois procuradores e 
dois servidores trabalha-
ram no Fórum da Comar-
ca, Agência Fazendária e 
na Caravana da Transfor-
mação, dando andamento 
a processos e atendendo 
contribuintes para rene-
gociar débitos inscritos na 
divida ativa do Estado.

Na área judicial maios 
de 200 processos tiveram 
sua movimentação agili-
zada. No que se refere à 
renegociação de dividas 
mais de 300 acordos fo-
ram fechados. “Foi uma 
experiência muito boa e 
satisfatória, em que pude-

>> Solange Wollenhaupt 
Procon/Sejudh-MT 

>> Assessoria 
PGE - MT 

“A greve se inicia para todos os órgãos da prefeitura na segunda-feira”, diz Eduardo

Trabalho que levaria dois meses no Fórum, foi executado em uma semana

mos dar mais celeridade 
aos processos que corriam 
nas varas de Tangará da 
Serra. A gente pôde otimi-
zar e acelerar a prestação 
jurisdicional, porque nós 
despachamos  juntos os 
processos que depende-
riam de  vir à Cuiabá e 
depois voltar novamen-
te pra Tangará”, avaliou 
a  procuradora Giórgia 
Adad.

Já o procurador Caio 

Valença destacou as 
ações realizadas durante 
a semana no Fórum e de-
pois na Caravana da Trans-
formação, economizaram 
60 dias de tramitação de 
processos. “Conseguimos 
aproximar a Procuradoria 
e o Tribunal de Justiça no 
interior. Além disso, con-
seguimos dar vazão em al-
guns processos, facilitando 
o trabalho em Cuiabá e as 
atividades dos procurado-

res que atuam nos setores 
específicos que tratamos 
lá”, disse ele.

“No PGE Itinerante pro-
tocolamos cerca de 200 
petições, ou seja, 200 pro-
cessos que dependem do 
movimento do Estado. 
Acredito que o PGE Itine-
rante tem muito a crescer 
e deve melhorar a par-
ceria com o Tribunal de 
Justiça”, destacou Caio 
Valença.

Demais servidores públicos se 
unem à Educação e anunciam greve


