
FERIADOS

A fachada da sede do Governo do Estado

Em virtude do feriado 
nacional de Proclamação 
da República, celebrado 
nesta sexta-feira, 15, os ór-
gãos estaduais, com exce-
ção dos serviços essenciais 
de saúde e segurança pú-
blica, não terão expediente.

Na próxima quarta-fei-
ra, 20, Dia da Consciência 
Negra, também é feriado 
em Mato Grosso. Na se-
gunda-feira, 18, e na ter-
ça-feira, 19, o expediente 
será normal.

O Governo do Estado 
informa que não decretou 
nenhum ponto facultati-
vo e que segue em vigor 

Órgãos estaduais de Mato 
Grosso param dias 15 e 20
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o que está estabelecido 
no Decreto nº 05 de 10 de 
janeiro de 2019. A confu-
são ocorre em virtude da 
circulação de uma maté-
ria de novembro de 2018, 
quando esses feriados fo-
ram emendados.

Portanto, os órgãos pú-
blicos do Executivo Esta-
dual só não terão expedien-
te nesta sexta-feira, 15, e 
na próxima quarta-feira, 
20. No entanto serviços 
primordiais de saúde e se-
gurança permanecem aten-
dendo a população. Nas 
cidades do interior, as de-
legacias de polícia já atu-
am sob regime de plantão 
e deverão continuar com 
atendimento no feriado.
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Democratas Mulher 
promove encontro neste 
sábado em Tangará 

DEM MT

O município de Tangará 
da Serra sedia no próximo 
sábado, 16, o segundo en-
contro regional das Mulhe-
res Democratas, promovido 
pelo diretório estadual do 
DEM. A primeira edição 
ocorreu em Sinop, na sede 
do Sindicato das Indús-
trias Madeireiras do Norte 
do Estado de Mato Grosso 
(Sindusmad). Em Tangará, 
o encontro acontecerá nas 
dependências do Mais Ho-
tel.

Em Tangará, 
o encontro será 
nas dependências 
do Mais Hotel
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A programação inicia às 
08h00 com o credencia-
mento, seguida da aber-
tura oficial às 09h00 com 
coffee break, palestras às 
10h00 e encerramento 
previsto para o meio-dia. 
Na oportunidade, repre-
sentantes de Sinop, Alta 
Floresta, Carlinda, Terra 
Nova do Norte, Peixoto de 
Azevedo, Matupá, Gua-
rantã do Norte, Nova San-
ta Helena, Cláudia, Nova 
Canaã, Marcelândia, Colí-
der e Vera estarão presen-
tes.

Dentre as autoridades 
que integram a sigla estão 
confirmados o presiden-
te do partido, Fábio Gar-
cia; o ex-governador Júlio 
Campos; os deputados 
Eduardo Botelho e Dilmar 

Dal Bosco; além do secre-
tário estadual da Casa Ci-
vil, Mauro de Carvalho.

“O Democratas Mulher 
de Mato Grosso tem o 
objetivo principal de le-
var para a mulher mato-
grossense esse seminário, 
onde nós trataremos espe-
cificamente de políticas 
públicas para as mulhe-
res, para que elas tenham 
informações precisas da 
legislação, da administra-
ção, àquelas que possam 
postular a um cargo no 
legislativo, nas lideran-
ças em suas cidades e que 
possam estar preparadas 
como mulheres democra-
tas”, declarou a presiden-
te do movimento, Ester 
Ferreira, ao convidar a po-
pulação a prestigiar.Diversas autoridades estaduais do partido estarão presentes


