
TRANSPORTE ESCOLAR

Aquisição poderia suprir deficiência

Rogério Silva (MDB) fez 
indicação ao Poder Exe-
cutivo Municipal solici-
tando a aquisição de 10 
ônibus escolares para o 
atendimento da rede mu-
nicipal e estadual de ensi-
no. O vereador disse que 
a compra irá beneficiar 
a população, garantindo 
mais conforto e segurança 
aos estudantes. Para Rogé-
rio Silva, os recursos para 
a aquisição podem vir do 
saldo proveniente de ex-
cesso de arrecadação que 
a Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, obti-
do no exercício vigente.

Vereador defende aquisição de 
10 novos ônibus para educação
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“Grande parte dos ôni-
bus disponíveis na frota 
escolar do município fo-
ram adquiridos em 2012 
e, apesar de serem realiza-
das manutenções regular-
mente, a depreciação e o 
desgaste dos veículos são 
muito grandes”, argumenta 
o vereador Rogério Silva.

O parlamentar justifi-
ca também que a Semec 
ainda não possui veículos 
próprios em quantidade 
suficiente para atender 
todas as necessidades do 
transporte escolar para as 
escolas estaduais e mu-
nicipais. A aquisição de 
mais ônibus poderia su-
prir essa deficiência, na 
opinião de Rogério Silva.
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Acadêmicos finalizam 
estágio no Lar dos 
Idosos com Festa Junina

DIA DIFERENTE

Após concluírem o 
estágio realizado no Lar 
dos Idosos, acadêmicos 
do curso de Fisiotera-
pia da Universidade de 
Cuiabá (Unic), campus 
Tangará da Serra, resol-
veram proporcionar um 
dia diferente para os pa-
cientes que já estão na 
melhor idade. Na tarde 
desta quinta-feira, dia 
13 de junho, os futuros 
fisioterapeutas deixa-
ram os jalecos de cor 

Fisioterapia 
realizou um 
dia diferente no 
Lar dos Idosos

Nós 
acadêmicos 
aprendemos 
muito com 
os idosos

roDrigo soAres / Redação DS

branca de lado e deram 
lugar a trajes caipiras e 
coloridos com a realiza-
ção de uma festa junina 
para os idosos.

De acordo com a aca-
dêmica Kelly Lemos, o 
objetivo foi demonstrar 
a gratidão aos idosos 
pela contribuição na 
vida profissional e tam-
bém pessoal. “Para isso, 

nada melhor do que pro-
porcionar um momen-
to diferente para eles. 
A gente marca a nos-
sa passagem por aqui, 
deixando um momento 
especial registrado no 
coração de cada um”, 
afirmou a acadêmica, 
que viu no estágio rea-
lizado no Lar dos Idosos 
um grato desafio. “Foi 
aprendizado em cima de 
aprendizado. Nós aca-
dêmicos aprendemos 
muito com eles a respei-
to das patologias e tudo 
que eles vivem. Durante 
o estágio eles nos conta-
vam muitas histórias de 
vida, que com certeza 
nos proporcionou muito 
aprendizado com as vi-
vências”, finalizou.Festa aconteceu no Lar dos idosos


