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Assistência Social reforma e amplia
espaço para atender usuários
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Governo beneficia 465 famílias
com o cartão Pró-família em Poconé
Katiana Pereira-Setas MT

João Menezes
Assecom

Visando a necessidade de
reformar e ampliar o espaço
onde funcionam diversas
oficinas, a Secretaria Municipal
de Assistência Social pretende
entregar no dia 15 de abril,
véspera do aniversário de Barra
do Bugres, as obras que irão
beneficiar mais de 600 usuários
do sistema social, durante o ano
de 2018.
Está sendo reformadas salas
para os conselhos da Ação

Social, informática, costura e
música. Além de adequação dos
banheiros com acessibilidade
para cadeirantes. O projeto vai
contemplar mais de 200 m² de
área, com orçamento de mais de
R$ 100 mil oriundos do Governo
Federal e Prefeitura de Barra do
Bugres.
De acordo com a secretária,
Marli Noca, melhorar a infraestrutura para um bom atendimento
aos usuários e uma determinação
do prefeito Raimundo Nonato.

Prefeitura de Sinop investe na compra
de equipamentos para a UPA 24h
A Prefeitura de Sinop, por
meio da Secretaria Municipal de
Saúde, fez a compra de novos
equipamentos para garantir
melhora nos atendimentos aos
pacientes que passam pela
Unidade de Pronto Atendimento
(UPA 24h), na Avenida André
Maggi. Foram investidos
aproximadamente R$ 134 mil de
recursos próprios do município.
“A UPA não é para as pessoas
ficarem internadas, é para
urgências, mas a Secretaria de
Saúde fez os investimentos e
compramos estabilizadores para
que dê mais tranquilidade até o
momento em que as pessoas
serão reguladas, para que as
pessoas não sofram mais,
estamos investindo em equipamentos na UPA”, explicou a
prefeita Rosana Martinelli,
durante visita a UPA 24h.
A U PA 24h atende uma

média de 12 mil pacientes, por
mês. Para isso, foram adquiridos
dois ventiladores mecânicos, três
monitores cardíacos e um
aparelho de eletrocardiograma.
Segundo levantamento da
Secretaria Municipal de Saúde,
em dias de maior fluxo as equipes
da UPA chegam a atender 500
pacientes, por dia. “Também
estamos reforçando as equipes e
o transporte desses pacientes,
para isso já estamos com três
ambulâncias”, explicou o
secretário de Saúde Arnaldo
Catelan.
Nessa quinta-feira (18), a
prefeita Rosana Martinelli (PR),
visitou a UPA 24h, acompanhada
do vice-prefeito Gilson de
Oliveira (PMDB), do secretário
de Saúde e da vereadora
Professora Branca (PR).
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O Governo do Estado de
Mato Grosso, por meio da
Secretaria de Estado de Trabalho
e Assistência Social (Setas-MT)
e em parceria com a prefeitura de
Poconé, realiza a segunda
entrega de cartões Pró-Família
no município neste domingo
(21.01). A entrega irá beneficiar
465 famílias que estão em
situação de vulnerabilidade
social.
A entrega dos cartões será feita pelo
governador Pedro Taques no
ginásio municipal de Poconé Guido
Silva. O evento está agendado para
as 16h30. Cada família receberá um
cartão com um crédito no valor de
R$ 100,00, que poderá ser utilizado
exclusivamente para o consumo de
gêneros alimentícios, não podendo
ser utilizado para bebidas e tabaco.
As famílias beneficiadas
podem fazer as compras em
supermercados em todo o Estado
que estão aptos à receber o cartão
alimentação do programa PróFamília. A rede credenciada está
distribuída nos 139 municípios
que aderiram ao programa da
Setas
“Essa é a segunda etapa de

entregas dos cartões Pró-família
em Poconé, que é uma cidade
tradicional, com população
ribeirinha e com muitas famílias
em situação de vulnerabilidade.
É uma determinação do governador Pedro Taques que nós
secretários tenhamos um olhar
diferenciado e mais urgente para
as minorias. O nosso próximo
passo é iniciar o acompanhamento e inclusão social das famílias”,
pontuou a secretária da Setas,
Monica Camolezi.
A primeira entrega dos
cartões Pró-família no município
de Poconé (104 km de Cuiabá)
foi realizada em setembro do ano
passado, quando 396 famílias
foram beneficiadas. Após essa

segunda etapa de entrega, 861
famílias estarão incluídas na
maior rede de proteção social do
Estado de Mato Grosso.
O programa Pró-família já está
atendendo 100 municípios e em
breve alcançará todo o Estado de
Mato Grosso.
Outras entregas
Ainda em Poconé, no domingo
(21.01), o Governo do Estado
realiza uma visita, anúncio da
retomada das obras do conjunto
habitacional Guatós, anúncio dos
contemplados. Além da entrega de
patrulhas mecanizadas para a
agrIcultura familiar e assinatura da
ordem de serviço para construção
da nova quadra da Escola Estadual
Juscelino Kubitschek.

Assistência Social deve firmar termo de
cooperação com a Fundação Ulisses Guimarães
Com foco na qualificação
profissional, a Secretaria de
Assistência Social, Trabalho e
Habitação deve assinar um
termo de cooperação com a
Fundação Ulisses Guimarães
(FUG-MT), para que sejam
realizados ainda este ano
cursos profissionalizantes e
seminários gratuitos. A
primeira reunião entre a
secretária Josi Palmasola e o
presidente estadual da FUGMT, Rafael Bastos, foi realizada nessa quinta-feira (18), em
Sinop.
“Nada melhor que a
Secretaria de Assistência
Social, que lida na ponta, para
levar essas informações a
sociedade. A Fundação vai
ofertar todo o material didático,
todo o conteúdo e os treina-

mentos para que a secretaria
possa chegar na ponta levando
esses cursos e qualificação”,
explicou Rafael.
Para fevereiro já está previsto
um curso com servidores da
secretaria, que serão mediadores
dos treinamentos. A previsão é
de que os cursos sejam realizados nos Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS) à
partir de março.
O cronograma com as datas
ainda deve ser definido, mas já
estão garantidos para este ano
cursos de dicção e oratória,
agente de cidadania e gestão
pública, além de dois seminários.
Segundo a secretária Josi
Palmasola, os primeiros treinamentos serão com servidores
públicos municipais.
“Nós queremos com essa

parceria além de qualificar
nossos colaboradores e servidores, para que se ofereça um
serviço mais humanizado e de
qualidade, queremos estender
esses serviços nos nossos
CRAS. Começa pelos servidores e depois para a população,
porque primeiro precisamos
formar mediadores e depois já
começaremos a trabalhar os
cursos com os usuários dos
CRAS”, explicou a secretária.
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