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TEMOS FEITO O SUFICIENTE?

Cidade

Novo Conselho de Pastores 
toma posse em Nova Olímpia

NOVA DIRETORIA

O Conselho de Pastores 
e Pastoras de Nova Olím-
pia, composto por líderes 
das Igrejas Evangélicas 
do município, realizou 
na noite da última sexta-
-feira, 10, no templo sede 
da Igreja Assembleia de 
Deus Nova Olímpia, a so-
lenidade de posse da nova 
diretoria da entidade. O 
pastor Robson Coelho da 
Silva da Primeira Igreja 
Batista do Brasil é o novo 
presidente.

A posse foi realizada 
após a realização de um 
culto em ação de graças a 
Deus pela importância do 

O pastor 
Robson Coelho 
da Silva é o 
novo presidente

Posse realizada na última sexta-feira

momento comemorativo, 
que contou com as pre-
senças do presidente da 
Câmara, vereador Edinho 
Gregório, vereador Silva-
no dos Teclados e mem-
bros congregados de cada 
denominação.

Ao assumir a presidên-
cia, o pastor Robson Sil-
va prestou homenagem 
de honra aos seus ante-
cessores pelos relevan-
tes serviços prestados 
ao conselho de pastores 
e pastoras, entregando 
certificados de honra ao 
mérito. “E o senhor fala-
va comigo que a partir de 
hoje, tinha coisas que es-
tavam travadas nos ares, 
e que agora na união do 
reino, esses sinais, essas 
maravilhas e essas ope-
rações vão destruir estes 
espíritos, desentronizar 
e a igreja vai operar pelo 
espírito santo, porque 

são cidadãos em nome de 
Jesus”,  enfatizou o pas-
tor.

A posse dos novos con-
selheiros teve como des-
taque o processo demo-
crático para condução do 
pleito. O novo presidente 
assume a presidência do 
Conselho, como previsto 
no regimento da entida-
de, com o compromisso 
de seguir avançando no 
fortalecimento da obra 
de Deus na cidade de 
Nova Olímpia.

A nova diretoria cum-
pre o resultado das elei-
ções ocorridas em 9 de 
agosto de 2021, dando 
posse aos membros elei-
tos do conselho de pas-
tores e pastoras da cida-
de de Nova Olímpia-MT, 
para o mandato de dois 
anos, a partir de 10 de se-
tembro de 2021 a 10 de 
setembro de 2023.

ERONILDO LUCAS / Assessoria

ESTADUAL

A Escola Estadual Pro-
fessora Muralha Miranda 
Passos, em Nova Mari-
lândia, está de cara nova. 
Com a liberação do recur-
so descentralizado pela 
Secretaria de Estado de 
Educação (Seduc-MT), no 
valor de R$ 30.501,86, foi 
realizada a restauração do 
prédio, com troca dos pi-
sos das salas dos andares 
superior e inferior, dos 

Investimentos dão cara nova para
escola em Nova Marilândia

Rebeca Cruz / Seduc-MT
corredores, além da pin-
tura de toda estrutura.

Diretora da unidade, 
Fernanda Patrezia enfa-
tizou que a reforma foi 
muito importante para 
estimular os alunos e os 
profissionais com o re-
cente retorno às aulas na 
modalidade híbrida. Ela 
afirma que o piso que-
brado era a maior queixa 
entre os alunos.

A diretora ainda afir-
ma que pretende execu-
tar mais reparos na escola 

com a liberação do próxi-
mo recurso descentrali-
zado, como levantar um 
portão no fundo, para faci-
litar a carga e descarga dos 
alimentos para a merenda, 
e terminar a pintura das 
grades laterais.

A Escola Estadual Pro-
fessora Muralha Miranda 
Passos atende 423 alunos 
no Ensino Fundamental 
II, Ensino Médio e Educa-
ção de Jovens e Adultos. A 
unidade escolar foi inau-
gurada em 2016.

Inicia-se mais uma campanha do “Setembro Amarelo”, tendo 
no dia 10 o maior foco, por ser o Dia Mundial de Prevenção 
ao Suicídio. As ações neste mês estão voltadas para o debate 
e visibilidade da prevenção ao suicídio, e também para nos 
lembrar que devemos dedicar a nossa atenção diariamente 
para as pessoas que se encontram com o seu estado psíqui-
co afetado. Destarte o seu propósito, o mundo atravessa ou-
tra adversidade: a pandemia de Covid-19, que também tem 
contribuído para a perda de vidas, aumento do desemprego, 
penúria e fome. Além disso, o distanciamento social afeta a 
saúde mental da população e deixa as pessoas mais fragili-
zadas. Nesse contexto, falar sobre a prevenção de suicídio, 
se realizada de forma positiva, pode evitar que o número de 
mortes desta causa aumente.
Nas ações, realizadas mundialmente, fala-se muito de suici-
dologia, estatísticas, teorias, valor da vida, etc. Entretanto, 
fica uma pergunta no ar sobre a eficácia das mesmas para a 
redução do número de pessoas que se auto exterminam, pois, 

observa-se a repetição da tem-
poralidade de que a cada 40 
segundos uma pessoa se mata 
no mundo; que o maior índi-
ce de suicídio ocorre na faixa 
de 15 a 29 anos e acima de 60 
anos; e que os homens se ma-
tam mais que as mulheres.
Mantenho na Paróquia Nossa 
Senhora de Loreto, localizada 
no bairro carioca da Ilha do 
Governador, um grupo tera-
pêutico aberto para as pesso-
as com ideação suicida, que 
se automutilem e/ou já prati-

caram um ou mais atos contra a vida aberto aos familiares. 
Até o momento, possuímos 196 pessoas em atendimento e/
ou manutenção que já estiveram sob os cuidados da equipe 
de psicologia coordenada por mim. Entre as pessoas atendi-
das no grupo terapêutico, nenhuma delas conseguiu me dizer 
o que se comemora no dia 10 de setembro. Uma delas que 
nasceu neste dia específico me respondeu ser o dia de seu 
aniversário. Diante dessa constatação. Fico me perguntando 
se as campanhas de prevenção estão voltadas, também, para 
as pessoas que vivenciam diariamente situações limite e que 
a vida esteja por um fio.
Segundo a Fiocruz, no pós-pandemia de Covid-19 o número 
de pessoas com a saúde mental afetada irá aumentar. A pes-
quisa realizada no final de 2020, mostra que sintomas de an-
siedade e depressão afetaram 47,3% dos trabalhadores de ser-
viços essenciais durante a pandemia de Covid-19, no Brasil. 
Podemos prever então que o número de mortes por suicídio 
também irá crescer. A dificuldade é mensurar a proporção. 
Portanto, falar sobre esse fenômeno se mostra fundamental 
e, também, uma revisão das campanhas para sensibilizar as 
pessoas que necessitam procurar ajuda e continuar a dizer 
sim para a vida.
A vida é o caminho: Seja Humano!
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