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Alunos do Ideal são recebidos 
em audiência pelo prefeito

TANGARÁ DA SERRA

O Prefeito Municipal 
Vander Masson recebeu 
para uma entrevista cole-
tiva os alunos do 3º ano 
do Colégio Ideal. O ato 
ocorreu na tarde da últi-
ma terça-feira, 24, na sala 
de reuniões do Gabinete 
de Políticas Públicas para 
Mulheres, na Prefeitu-
ra Municipal. Por mais 
de uma hora o Chefe do 
Executivo Tangaraense, 
acompanhado da primei-
ra-dama Silvana Ló Mas-
son, conversou com os 
estudantes respondendo 
perguntas e discorrendo 
sobre suas atividades tan-
to na iniciativa privada 

Estudantes foram 
atualizados das 
principais questões 
do município

Conversou
com os
estudantes
respondendo 
perguntas

Judiciário lança
Grupo de Apoio a Adoção 
de Tangará da Serra

ACOLHIMENTO

Em atenção ao Dia Na-
cional da Adoção, lembra-
do todo dia 25 de maio, o 
Poder Judiciário de Mato 
Grosso, através da Vara 
da Infância e da Juventu-
de de Tangará da Serra, 
lançou o Grupo de Apoio 
a Adoção de Tangará da 
Serra (GRAATAN). O ato 
aconteceu na noite da 
última terça-feira, 24, na 
Casa do Adolescente.

De acordo com a psi-
cóloga do Poder Judiciá-
rio, Valeria Martinazzo, o 
grupo tem o objetivo de 
fazer com que as famílias 
que estejam habilitadas 
para adotar ou até aquelas 
que já adotaram, possam 

Ação é parte
da campanha 
“Adotar é Amor”, 
ao Dia da Adoção

Uma rede
que dará apoio 
para aqueles 
que querem 
adotar

O lançamento aconteceu na noite da última terça

Audiência realizada na terça-feira

Redação DS

se unir, falar a respeito 
do que é adoção. “Tem o 
objetivo de alicerce, de 
oferecer um espaço de 
acolhimento, de escuta, 
de reflexão sobre as mo-
tivações da adoção e tam-
bém na preparação dos 
pretendentes”, explica a 
psicóloga, que integra o 
grupo ao lado de outras 
profissionais, como a as-

sistente social, além dos 
pais que já adotaram e 
pessoas habilitadas para 
adoção.

“Uma rede que dará 

apoio para aqueles que 
querem adotar e para 
aqueles que já adotaram. 
A gente sabe que a adoção 
não é fácil, é algo que as 
vezes demora muito e isso 
cria uma angústia muito 
grande nas pessoas que 
estão pretendendo adotar 
e, em contrapartida, temos 
aqueles que já adotaram e 
que as vezes estão passan-
do por alguma dificulda-
de, principalmente quan-
do estamos falando na 
adoção tardia, que é das 
crianças com idade maior 
a nove anos (...) Então o 
grupo vem dar esse apoio 
para esses pais”.

A ideia do grupo é se 
reunir periodicamente, 
mas ainda não há datas 
definidas. A diretoria está 
se estruturando e em bre-
ve serão divulgadas vias 
de acesso a esse grupo.

NO ESTADO - O Poder 
Judiciário de Mato Grosso 
aderiu à Campanha “Ado-

tar é Amor” e iluminou a 
fachada do Palácio da Jus-
tiça com a cor roxa, que é 
temática da campanha.  

Ainda marcando o mo-
mento de sensibilização 
sobre a ação, a Correge-
doria-Geral da Justiça de 
Mato Grosso promoveu 

um webinário que abor-
dou o assunto. O correge-
dor-geral, José Zuquim 
Nogueira, destacou em 
sua fala que das 548 
crianças e adolescentes 
acolhidos no estado, 44 
estão prontos para ado-
ção.

Assessoria

quanto na Prefeitura em 
questões  inerentes ao car-
go de Prefeito Municipal.

Os alunos vieram ao 
Paço Municipal acompa-
nhados da professora de 
língua portuguesa Adjane 
Fernandes e a proposta da 
atividade extraclasse foi 
oportunizar aos educan-
dos uma experiência que 
pudesse contribuir para 
aprimorar a capacidade 
de reflexão e escrita sobre 
os temas abordados, vis-
to que eles se preparam 
para o Enem e prestarão 

exame vestibular para in-
gresso na universidade.

A grande curiosida-
de dos alunos ficou por 
conta do salário rece-
bido mensalmente pelo 
mandatário municipal. 
Na ocasião os estudantes 
foram atualizados tam-
bém sobre as principais 
questões que envolvem 
o progresso e o desenvol-
vimento do município, 
como o Hospital Regio-
nal cujo edital deve ser 
concluído neste dia 26, 
o planejamento da Pre-
feitura para a captação 
de água do Rio Sepo-
tuba, das gestões feitas 
para trazer ao município 
o campus da UFMT e do 
ambiente favorável aos 
negócios que vem sendo 
construído em Tangará da 
Serra, especialmente com 
a digitalização dos atendi-
mentos e a regularização 
fundiária.


