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11  DE AGOSTO- DIA DO 
ESTUDANTE

O vereador tangaraen-
se Carlinho da Esmeralda 
(PSC) se reuniu há poucos 
dias com o deputado fe-
deral Victório Galli (PSC). 
Ao lado do presidente do 
Diretório Municipal do 
Partido Social Cristão em 
Tangará, Eledir Viana, e do 
presidente do Diretório Es-
tadual Valdinei Iori, o par-
lamentar solicitou emen-
das do deputado.

Neste mesmo encon-
tro, das mãos de repre-
sentantes da cooperativa, 
o deputado recebeu cópia 
de toda a documentação 
da instituição e ofício rei-
vindicando emenda para 
a construção da sede pró-
pria. “Vamos levar essa 
reivindicação e apresentar 
essa emenda que entendo 
ser de suma importância”, 
afirmou Galli.

Os pedidos ao deputa-
do federal foram em favor 
de áreas como infraestru-
tura e Saúde e também 
em favor da Coopertan. 
Galli lembrou que foi au-
tor de emenda de R$ 300 
mil em favor da área de 
Saúde, já recebida pelo 
Município e disse que as 
cobranças do vereador 
são importantes e serão 
consideradas.

“Tangará da Serra tem 
necessidades em várias 
áreas e pedimos que o de-
putado dê prioridade espe-
cialmente à Saúde e Infraes-
trutura. Quanto ao caso da 
cooperativa de materiais 
recicláveis, nós já tínhamos 
encaminhado uma indica-
ção solicitando emenda e 
voltamos a cobrar”, conta o 
vereador Carlinho da Esme-
ralda.
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Muito além do “pai da 
aviação”, o brasileiro San-
tos-Dumont foi também 
um esportista, designer, 
empreendedor e ditou 
tendência no modo de 
vestir e usar o chapéu, 
sua marca registrada. A 
história desse brasileiro 
ímpar é contada por meio 
de objetos, fotos, vídeos, 
cartas e outros documen-
tos na exposição Santos-
Dumont.

Os objetos expostos 
– cartas, documentos, 
réplicas, fotografias, ob-
jetos pessoais – fazem 
parte de um acervo de 
aproximadamente 15 mil 
itens da Fundação Itaú e 
cerca de 600 peças foram 
selecionadas pela cura-
dora Luciana Garbin. A 
mostra foi inaugurada em 
São Paulo no ano passado 
e segue em Cuiabá até 1º 
de outubro.

A exposição está em 
cartaz no Palácio da Ins-
trução, em Cuiabá. Ao 
entrar, o visitante é con-
vidado a fazer o check-in 
em um totem e ganha 
um bilhete impresso 
que pode guardar como 
lembrança. A partir daí, 
ele percorre as diversas 
salas do prédio centená-
rio, em uma viagem pelo 
universo de Alberto San-
tos-Dumont.

Carlinho da Esmeralda 
ressaltou que a previsão 
é de que a obra represen-
te investimento superior 
a R$ 600 mil. “São pais e 
mães de 45 famílias que 
tiram seu sustento da re-
ciclagem, ajudando no de-
senvolvimento da cidade e 
ajudando a cuidar do meio 
ambiente. Então, espera-
mos que o deputado via-
bilize essa emenda”, disse 
o vereador.

O governador Pedro 
Taques recebeu nesta 
quinta-feira a visita da 
embaixadora dos Emira-
dos Árabes, Hafsa Abdulla 
Mohamed Sharif, que du-
rante reunião no gabinete, 
sinalizou o interesse em 
realizar parcerias e negó-
cios em Mato Grosso. A 
visita é uma retribuição a 
passagem de Taques, no 
ano passado, nos Emira-
dos.

Os representantes 
dos estados da Amazô-
nia Legal estão reunidos 
em Cuiabá, participando 
do 15º Fórum de Gover-
nadores da Amazônia 
Legal. O evento iniciou 
ontem e segue nesta sex-
ta, ocasião em que os re-
presentantes dos estados 
acompanharão a visita do 
presidente Michel Temer 
(PMDB) em Lucas do Rio 
Verde.

A Unemat divulga-
rá nesta sexta-feira, 11, 
conforme calendário, a 
lista de aprovados no 
Vestibular 2017/2. As 
provas foram aplicadas 
no dia 25 de junho. Serão 
2.420 novos acadêmicos, 
distribuídos em 60 cursos 
oferecidos  em diferentes 
cidades. Somente em 
Tangará da Serra serão 
360 calouros, dos nove 
cursos. 

A embaixadora agra-
deceu a receptividade e 
destacou as expectativas 
para futuras parcerias. “O 
que vimos das potenciali-
dades do Estado de Mato 
Grosso, é que são muito 
grandes e existem mui-
tas frentes que podemos 
fazer parcerias, especial-
mente no agronegócio. 
Temos expectativas altas 
para que estas parcerias 
se consolidem”.

A primeira visita do presidente da República, Michel Temer (PMDB), a 
Mato Grosso, desde que assumiu o mandato em julho do ano passado, está 
agendada para hoje, 11. Acompanhado do ministro Blairo Maggi (Agricul-

tura, Pecuária e Abastecimento) e Governador Pedro Taques, Temer partici-
pará da abertura da colheita de algodão, em Lucas do Rio Verde, às 8 horas. 

O Brasil está entre os cinco maiores produtores e exportadores mundiais 
de algodão em pluma e o Mato Grosso responde por cerca de 67% da pro-
dução nacional. Em seguida, às 9 horas, o presidente participa da inaugu-
ração da FS Bionergia, no município. A empresa foi criada para produzir 

etanol e coprodutos de milho.

O dia do estudante é comemorado em 11 de agosto 
porque esta é a data em que foram criados os dois 
primeiros cursos de nível superior no país: ciências 
jurídicas e ciências sociais, a  data comemorativa foi 
instituída por ocasião da comemoração do centenário de 
criação dos cursos.

Estudar é  exercitar a memória para adquirir conheci-
mentos, aprender,  mas, para que isso ocorra, o estudante 
deve frequentar uma escola e participar das atividades 
propostas, fazer as tarefas de sala, bem como as passadas 
para serem feitas em casa, além de estudar, em casa, os 
conteúdos que foram passados em sala de aula.

 Sabemos que estudar não é tarefa fácil, exige dedi-
cação, compromisso e responsabilidade, os estudantes 
aprendem a conviver com outras pessoas, crescendo 
saudavelmente e aceitando regras de convivência, o 
estudante tem q dar valor na oportunidade que tem de 
estudar, deve dar valor na escola, pois quem não freqüenta 
uma escola é de sofrimento e muito difícil. 

Ser estudante é muito mais que cumprir uma rotina 
escolar. É se tornar uma pessoa completa, exercitar sua 
cidadania, aprender a conhecer o mundo e as pessoas, 
contribuir para se compreender e modificar a realidade. E 
o que é estudar? É observar, é ensaiar, memorizar, usar 
a inteligência, exercitar-se, pensar, conhecer, analisar. 
Também é se conhecer melhor.

Algumas crianças e jovens não tem condições de 
frequentar uma escola, o que é muito triste, pois perdem 
grande parte de suas vidas ociosos, nas ruas ou mesmo 
trabalhando para ajudar no sustento de suas casas. Isso 
é muito ruim, pois perdem a oportunidade de, no futuro, 
terem uma profissão que lhes proporcione uma vida digna.  
Ficar longe da escola, nas ruas das cidades, pode levar 
as crianças a se envolverem com drogas, criminalidade, 
passando necessidades, fome, sede, frio, sem receber 
carinho e atenção.

Os estudantes devem ser responsáveis com seus 
estudos, pois o sucesso profissional virá através de 
muita dedicação, além disso, merecem todo respeito e 
consideração de seus familiares, pois é o seu trabalho. 
Cada vez mais é fundamental dar valor aos estudos e 
buscar novos caminhos. Só assim é possível ter qualidade 
de vida.

O estudo trás realização pessoal e possibilidades 
de atuar de forma mais efetiva na sociedade, por isso, 
atualmente, as pessoas se preocupam com uma formação 
e, independente da idade, retomam os estudos com o 
objetivo de exercer plenamente seu potencial.  Além da 
formação em cursos regulares, muitas pessoas buscam 
ampliar seus conhecimentos por conta própria, tornan-
do-se autodidatas, seguindo seus interesses e métodos 
próprios. Sem dúvida, essa é uma maneira interessante 
e eficiente de construir o conhecimento.

Feliz  dia do estudante!

Lindomar Gomes Ledo
(Professora Anos Finais da Rede Estadual de 

Ensino)
Odair Alves Vieira

(Professor  Anos Iniciais da Rede Municipal de 
Ensino)

Raquel Candida de Oliveira Bernardo
(Professora Anos Finais da Rede Estadual de 

Ensino)

HC atende em Barra do Bugres nesta sexta
O município de Barra do Bugres receberá nesta sexta-feira, 11, a visita da equipe 

do Hospital do Câncer de Mato Grosso, onde estará realizando os seguintes exames: 
colo uterino, câncer de pele, bucal, próstata; câncer de mama, além de oferecer aos 
pacientes do município o teste de PSA – (Antígeno Prostático Especifico). Este tra-
balho é feito em parceria com a Prefeitura Municipal, visando diagnosticar casos de 
câncer e suas prevenções. A equipe médica, juntamente com a Secretaria Municipal 
de Saúde, iniciarão os atendimentos a partir das 8h, no PSF – Posto de Saúde da 
Família – Primavera, para todos que fizeram avaliações e agendamentos. O objetivo 
é proporcionar o diagnóstico precoce da doença, possibilitando que os casos sus-
peitos sejam encaminhados para tratamento no Hospital. O Hospital de Câncer de 
Mato Grosso tem a vocação de prestar serviços, preferencialmente, a pacientes com 
suspeita ou diagnóstico de câncer, buscando aplicar a melhor tecnologia e conhe-
cimentos possíveis para atingir índices significativos de cura e controle da doença.

Temer em Mato Grosso


