
Prefeito e Governador de SP se reúnem. 
Alckmin coloca Sabesp à disposição
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Executiva do Patriota MT
se reúne com Bolsonaro

Em Praça da Resistência, 
Unemat realiza protestos

REIvINdIcAÇÕES

O Prefeito de Tangará 
da Serra, Fábio Martins 
Junqueira, esteve em São 
Paulo. A comitiva tan-
garaense, liderada pelo 
Chefe do Poder Execu-
tivo, foi formada ainda 
pelo Secretário Munici-
pal de Turismo, José Ber-
nadino e pelo Secretário 
de Indústria e Comércio, 
Wellington Bezerra. O 
objetivo do desembarque 
na capital paulista foi 
uma reunião com a dire-
toria do Grupo Atacadão.

Além dos compromis-
sos com os representan-
tes da rede de supermer-
cados Atacadão, que irá 

se instalar em Tangará 
da Serra, Junqueira se 
encontrou com o Gover-
nador do Estado de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, 
ocasião em que tratou 
com o Chefe do Execu-
tivo paulista de tecnolo-
gias de saneamento.

“Tivemos uma con-
versa muito produtiva 
com o Governador Ge-
raldo Alckmin. Tratamos 
da questão hídrica. To-
dos sabem que Tangará 
da Serra sofreu com a 
estiagem, a exemplo do 
Estado de São Paulo, e 
ambos desenvolveram 
ações para solucionar 
essa problemática. Nes-
sa reunião, o Governa-
dor Alckmin manifestou 
total apoio da Sabesp 
(Companhia de Sanea-

mento Básico do Esta-
do de São Paulo) para o 
Samae, na área de infor-
mações e tecnologias de 
saneamento”, informou o 
Prefeito.

O Governador paulis-
ta conheceu as estratégias 
e ações que foram desen-
volvidas pela gestão do 
Prefeito Fábio Junquei-
ra em Tangará da Serra 
para sanar os problemas 
gerados com a estiagem. 
Alckmin também apre-
sentou aos tangaraenses 
as ações que o seu go-
verno desenvolveu para 
solucionar a crise hídri-
ca sofrida por São Paulo. 
Além disso, apresentou 
a Junqueira um catálogo 
sobre os municípios com 
forte potencial turístico 
no Estado de São Paulo.

>> Diego Soares
Assessoria de Imprensa

A decisão pela paralisação foi tomada em Assembleia Geral realizada no dia 06 de novembro

Seguindo uma série 
de manifestações que 
ocorrerão simultanea-
mente em todo o país, 
professores da Universi-
dade do Estado de Mato 
Grosso (Unemat), cam-
pus de Tangará da Ser-
ra, paralisaram as ativi-
dades nesta sexta-feira, 
10, em protesto contra 
a reforma trabalhista do 
presidente Michel Temer 
(PMDB) que entrará em 
vigor a partir deste sába-
do, 11.

Professores, servido-
res e alunos que apoiam 
o movimento se reu-

niram na Praça da Re-
sistência, como ficou 
conhecida a antiga Pra-
ça da Prefeitura, onde 
fizeram o protesto com 
discursos, debates e pa-
lestras falando sobre os 
principais pontos da 
reforma que entra em 
vigor hoje.

Já no período da 
noite,  no mesmo lo-
cal, aconteceu  um ato 
público com panfleta-
gem chamando a aten-
ção da população para 
o que eles chamam de 
retrocesso na legislação 
trabalhista brasileira. 
No local, aconteceu 
também, uma mesa de 
debate, onde a Propos-
ta de Emenda Constitu-

cional, Pec do congela-
mento foi estudada.

Embora o assunto 
principal seja a Refor-
ma Trabalhista, essa 
não é a única pauta rei-
vindicada pela catego-
ria, como explica o pre-
sidente da Associação 
dos Docentes da Uni-
versidade do Estado 
de Mato Grosso (Adu-
nemat), Rogério Anez. 
“Nosso sindicato parti-
cipa de três frentes, uma 
delas é uma convocató-
ria das centrais sindicais 
e ela é nacional. No Bra-
sil todo, todos os sindica-
tos se reunindo contra a 
reforma trabalhista. Aqui 
em Mato Grosso, nós te-
mos duas frentes de lu-

tas, uma delas  é contra 
a Pec do congelamento 
que estudamos aqui e o 
escalonamento de salários 
por parte do governo do 
estado que está fazendo 
com os servidores”, frisa o 
professor, ao ressaltar que 
no momento não há indi-
cativo de greve ainda, mas 
isso dependerá de várias 
situações. “Então estamos 
em alerta com esse esca-
lonamento, caso não seja 
pago todo mundo hoje, 
na segunda-feira faremos 
uma nova assembleia para 
decidirmos uma nova data 
de paralisação”, reforçou

A decisão pela parali-
sação foi tomada em As-
sembleia Geral realizada 
no dia 06 de novembro.

>> Rosi Oliveira
Redação DS

Encontro aconteceu no Palácio dos Bandeirantes

Milton Rodrigues, 
presidente da Executiva 
Regional de Mato Grosso 
do Patriota, se reuniu esta 
semana com o pré-can-
didato a presidente Jair 
Bolsonaro. O encontro 
foi em Brasília, no gabi-
nete do deputado federal, 
e contou com a presença 
dos demais membros da 
Executiva mato-grossen-
se do partido e também 
do deputado federal Vic-
tório Galli, além de pré-
candidatos a deputado 
estadual Cáudio Senna 
(Lucas do Rio Verde), Ra-
fael Yonekubo (Cuiabá), 
e Iago Mello (Sorriso), e 
pré-candidatos a deputa-
do federal Beto Possamai 
(Sorriso), Rafael Ranalli 
(Cuiabá) e Sirlei Theis 
(Cuiabá).

“A pauta da reunião foi 
justamente as eleições de 
2018 e a participação de 
Mato Grosso. Apresenta-
mos os números que re-
velam o crescimento do 
Patriota no estado, uma 

vez que iniciamos o tra-
balho com o partido or-
ganizado na capital e em 
mais seis cidades e hoje 
estamos com executivas 
municipais em 54 muni-
cípios, com mais de 4 mil 
filiados”, informa Milton 
Rodrigues.

A Bolsonaro foi apre-
sentado o nome do pro-
dutor rural Roberto Bar-
ra como pré-candidato a 
senador e os nomes do 
policial federal Rafael 
Ranalli e do advogado e 
empresário Cláudio Sen-
na como pré-candidatos 
a deputado federal. E 
também uma lista prévia 
para que o partido lance 
chapa completa para dis-
putar vagas à Assembleia 
Legislativa.

“Discutimos vários 
temas, inclusive a união 
de forças da direita em 
Mato Grosso, com a pre-
sença do deputado Victó-
rio Galli, que é um grande 
parceiro, e falamos sobre 
ações que estamos desen-
volvendo no estado, se-
guindo sempre as orienta-
ções do nosso presidente 
nacional Adilson Barro-
so”, conta o presidente.

>> Marcos Figueiró
Secretário de Comunicação
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