
Prefeito visita Caravana em seu 
último dia e faz balanço positivo
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Comércio sentiu aquecimento 
com realização de Caravana

Durante caravana, várias obras 
foram anunciadas para Tangará

EFEITO CARAVANA

Acompanhado pelos 
secretários Itamar Bon-
fim, Adriano Fernandes, 
José Bernardino, Ademir 
Anibale, Magno César 
e pelo coordenador da 
Defesa Civil, Gilvane  
Mendonça, o prefeito 
Fábio Junqueira e o Vice 
Renato Gouveia estive-
ram presentes ao último 
dia da 10ª Caravana da 
Transformação.

O objetivo foi agrade-
cer aos coordenadores 
pelos serviços prestados 
aos  pacientes, que du-
rante os 11 dias busca-
ram acolhimento nos 
serviços disponibiliza-

dos pela Caravana.
Tendo  Tangará da 

Serra como sede, mais 
13 municípios foram pri-
vilegiados durante  qua-
se duas  semanas, com 
serviços de cidadania, 
além de 5.390 consultas, 
5.529 cirurgias e 43.773 
procedimentos oftalmo-
lógicos.

Durante sua visita, 
Junqueira disse de sua fe-
licidade por ter o municí-
pio escolhido para sediar 
um evento tão grandioso 
e que tantas benfeitorias 
disponibilizou. “A rea-
lização da Caravana da 
Transformação foi algo 
incomensurável, não 
tem  medida a satisfação 
pelo atendimento, quan-
do tivemos mais de 35 
mil atendimentos médi-

cos oftalmológicos, com 
mais de cinco mil cirur-
gias, que devolveram a 
luz aos olhos de das pes-
soas, além das limpezas 
nas lentes de quem já 
tinha feito a cirurgia e 
necessitava desse proce-
dimento, bem como, de 
todos os outros benefí-
cios”, comenta o gestor, 
ao destacar a primor-
dial presença do Estado 
no município. “Houve 
então, a presença do 
estado aqui em Tanga-
rá para o município, o 
que é muito importante 
para que eles vejam  e 
sintam de perto como é 
que as pessoas precisam 
do poder público, uma 
vez que temos uma Re-
pública que é formada 
por estado, união e os 

municípios, mas a úni-
ca figura  concreta des-
sas três figuras jurídicas 
é o município que está 
aqui, que é onde o povo 
está. A presença do go-
verno do estado com 
seus secretários foi mui-
to importante para fazer 
com que eles sintam as 
necessidade do povo 
e a população sentiu o 
conforto da presença do 
estado e isso foi impor-
tante”, frisou.

De acordo com o pre-
feito, os benefícios fo-
ram imensos e sem dú-
vida nenhuma havendo 
a oportunidade de nova-
mente sediar a Carava-
na, o município estará 
de portas abertas. “ Eu 
parabenizo a realização 
da Caravana e agrade-

ço, congratulo com os 
resultados que obtive-
mos, principalmente na 
área da oftalmologia que 

foi o carro chefe e foi o 
que me levou  a me en-
volver com a realização 
da Caravana”, pontuou.

>> Rosi Oliveira
Redação DS

As obras foram anunciadas durante visita do governador dos dias 19 a 21 em Tangará

Assim como ocorre 
em todos os municípios 
por onde passa, a Cara-
vana da Transformação 
deixa seus efeitos, e em 
Tangará da Serra isso 
não foi diferente.

Com a presença do 
governador Pedro Ta-
ques, juntamente com 
todo o seu secretariado, 
que aconteceu dos dias 
19 a 21, o município 
teve várias obras anun-
ciadas.

Em visita ao mu-
nicípio, o governador 
anunciou a retomada 
da feira da Vila Alta.

A infraestrutura tam-
bém foi lembrada. “O 
governo do estado está 
presente em Tangará 
da Serra. Visitei várias 
frentes de trabalho e as 
coisas estão acontecen-
do, as máquinas estão 
trabalhando”, destacou 
Marcelo Duarte, res-
ponsável pela pasta de 
Infraestrutura, ao se 
referir a MT 339, 358 
e 480, que segundo o 
próprio secretário, em 
breve, receberá melho-
rias. Duarte anunciou  
ainda, uma verba bas-
tante significativa para 
ser empregada no Ae-
roporto municipal para 
o ano de 2018, no valor 
de 5 milhões. “Estamos 

aqui assinando a ordem 
de serviço para a reali-
zação do projeto que 
beneficiará o aeropor-
to que poderá receber 
muitas outras linhas 
aéreas”, destacou.

Com esse valor, os 
investimentos deverão 
acontecer na pista, na 
iluminação e na área 
de embarque e desem-
barque.

Durante o evento, 
o secretário anunciou 
ainda, a concessão do 
trecho que liga Jan-
gada à Itanorte, o que 
gerará uma economia 
de 700 milhões pra o 
governo do estado.

Já na Educação, o 
secretário Marco Mar-

rafon novamente vol-
tou a frisar a vinda 
de uma escola militar 
para Tangará da Serra 
e disse que a maior di-
ficuldade no momen-
to é decidir o local 
para sua instalação, 
se numa nova escola, 
ou em uma já pronta. 
Marrafon também as-
segurou que uma nova 
licitação para a reto-
mada da construção 
da escola do Tarumã 
será realizada nos pró-
ximos dias e revelou 
que há fortes chances 
do município ser con-
templado ainda, com 
uma ou duas escolas 
plenas (de período in-
tegral).

>> Rosi Oliveira
Redação DSDurante as quase duas 

semanas da realização da 
10ª Caravana da Transfor-
mação no município de 
Tangará da Serra, foram 
vários os efeitos perce-
bidos no município, a se 
iniciar com uma movi-
mentação intensa pelas 
ruas, até um giro financei-
ro bastante considerável.

Um dos setores que 
mais sentiu o reforço foi o 
de hotelaria, que teve sua 
lotação totalmente preen-
chida. “Nós do setor de 
hotelaria tivemos um re-
torno muito bom. A todo 
momento chegavam pes-
soas em busca de vaga e 
diziam que já tinham pro-

curado em outros hotéis. 
Esses acontecimentos 
fazem com que a cidade 
se movimente. Tivemos 
aqui, pessoas de várias 
cidades que gastaram em 
restaurantes, lojas, farmá-
cias, óticas, enfim, deixa-
ram dinheiro em Tangará 
da Serra”, comenta José 
Silva Nascimento, gerente 
de hotel.

Informações  extrao-
ficiais, dão conta de que 
durante os dias da rea-
lizaçao da Caravana em 
Tangará da Serra, aproxi-
madamente, 3 milhões, 
foram injetados no muni-
cípio, trazidos por toda a 
estrutura do Estado, bem 
como, pelos pacientes e 
acompanhantes dos 13 
municípios atendidos no 
evento.

>> Rosi Oliveira
Redação DS

Um dos setores que mais sentiu o reforço, foi o de hotelaria
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“A Caravana da Transformação foi algo incomensurável”, afirma gestor


