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A Importância da Literatura 
no processo da leitura- com-
preensão-escrita dos anos 
iniciais e finais

A Rede Saúde Legal foi 
criada dia 5 de dezem-
bro em Cuiabá e lançada 
em Nova Mutum. Hoje o 
aplicativo está presente 
em Cuiabá, Nova Mutum 
e Colniza, com expansão 
para Tangará da Serra e 
Sinop. A ideia do aplicati-
vo é garantir atendimento 
humanizado nas farmácias 
credenciadas e descontos 
em consultas médicas e 
exames laboratoriais.

Já o Criança Feliz aten-
derá a população a par-
tir de julho. Antes disso, 
acontece a capacitação 
dos gestores, superviso-
res, coordenadores e visi-
tadores nos 37 municípios 
que aderiram ao Progra-
ma em Mato Grosso, para 
atendimento de 5.950 
crianças. Em abril deste 
ano, haverá oportunidade 
para cadastramentos de 
novos municípios.

Os programas sociais 
Pró-Família e Criança Fe-
liz começam a atender a 
população de Mato Gros-
so nos meses de junho e 
julho deste ano, respec-
tivamente. As iniciativas 
têm o objetivo de criar 
uma rede de proteção, 
garantindo a qualidade 
alimentar, saúde e educa-
ção, para famílias e crian-
ças em situação de vulne-
rabilidade.

Nos meses que ante-
cedem o atendimento, 
ocorre a estruturação 
desses programas socais. 
O Programa Pró-Família 
está em fase de adesão 
dos municípios e de lici-
tação da empresa que ad-
ministrará os cartões para 
compra dos alimentos. O 
último passo é a seleção, 
cadastro e homologação 
das famílias que serão 
beneficiadas. 
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A confirmação de que 
Tangará da Serra também 
terá uma Escola Militar 
Tiradentes foi dada ao 
vereador Professor Vag-
ner Constantino (PSDB) 
e ao deputado estadual 
Saturnino Masson (PSDB) 
nas últimas semanas, 
ocasião em que estive-
ram reunidos com o se-
cretário de Estado de 
Educação, Esporte e La-
zer Marco Marrafon.

A lei que isenta os do-
nos de carros com mais 
de 18 anos de fabrica-
ção de pagar o Imposto 
sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores 
(IPVA), aprovada pela 
Assembleia Legislativa 
de Mato Grosso (ALMT), 
não agradou o governo 
do estado, que prevê 
uma queda de mais de 
R$ 42 milhões na arreca-
dação ao ano. 

Na oportunidade, Mar-
rafon afirmou que a insta-
lação deve acontecer para 
o início do ano letivo de 
2018. A escola deve ser 
instalada no Altos do Ta-
rumã, onde já existe uma 
na escola em construção, 
ou bairro Monte Líbano. 
“É uma iniciativa extrema-
mente importante, porque 
é a primeira escola militar 
que a cidade receberá”, co-
memorou Constantino.

O projeto havia sido 
vetado pelo governador 
Pedro Taques (PSDB), mas 
os deputados derrubaram 
o veto e promulgaram a 
lei. O secretário-adjunto 
da Casa Civil, José Adol-
pho de Lima, o governo 
vai ter que se adequar à 
nova realidade financeira. 
“O governo respeita e te-
remos que nos adequar à 
essa nova realidade finan-
ceira”, afirmou.

Mas quem tem carros 
antigos está comemo-
rando a aprovação da lei. 
Atualmente, entre os veí-
culos isentos de IPVA estão 
carro para uso de pessoa 
com deficiência, ônibus 
de transporte coletivo ur-
bano que tenha rampa de 
acesso para deficiente fí-
sico, veículo de combate 
a incêndio, táxis e veícu-
lo aéreo de exclusivo uso 
agrícola.

A decisão de Juarez 
Costa foi comemorada 
pela militância e princi-
palmente pelo deputado 
estadual, Silvano Ama-
ral, que além de amigo 
pessoal do ex-prefeito é 
conhecido por ter sido o 
braço direito de Juarez no 
período em que esteve na 
Assembleia e também ao 
longo dos oito anos como 
prefeito do município de 
Sinop.

O governador Pedro 
Taques assinou nesta se-
gunda-feira, 27, o Decreto 
que cria quatro Escolas 
Estaduais Militares Tira-
dentes nos municípios de 
Nova Mutum, Sorriso, 
Juara e Confresa. Essa é a 
‘primeira remessa’ autori-
zando o novo sistema de 
ensino no Estado de Mato 
Grosso e tudo indica que 
Tangará estará na próxi-
ma.

O presidente do PM-
DB-MT, deputado federal 
Carlos Bezerra, anunciou 
durante reunião da sigla 
em Sinop que o ex-pre-
feito da cidade, Juarez 
Costa, será mesmo candi-
dato a deputado federal 
nas eleições do ano que 
vem. Ponderado, Juarez 
afirmou que sua decisão 
atende a diversas co-
branças de companhei-
ros do seu partido.

A saúde pública em Mato Grosso é apontada como um dos principais 
gargalos da atual gestão e o problema foi reconhecido pelo governador 
Pedro Taques (PSDB) nesta segunda-feira. Durante solenidade de inau-

guração da Central de Regulação de Saúde de Mato Grosso, o governador 
afirmou que ainda há muitas falhas na Saúde do Estado. Ele chegou a 
citar avanços de outras áreas de sua administração, mas disse que não 

ficará feliz caso não consiga resolver os principais problemas da Saúde 
até ao final de seu mandato. “Eu, como governador, fico feliz com isso, 

mas quero confessar aos senhores que não terminarei meu mandato feliz 
se não virarmos a chave na saúde, se não dermos dignidade ao cidadão, 

se a regulação não funcionar. Não quero receber telefonema, como go-
vernador, de alguém dizendo que fulano está na UTI e precisa ser trans-
ferido para um hospital. Não é o governador que tem escolher quem vai 
viver ou morrer. Precisamos ter um sistema que seja, no mínimo, ético”, 

afirmou o governador, durante a solenidade.

A literatura é o meio mais utilizado de divulgação de 
qualquer autor, e é por intermédio de traduções que 
os mais variados autores são conhecidos em todo o 
mundo. Assim, muitas pessoas, quando dizem que leram 
determinadas obras da literatura, na verdade tiveram 
acesso a elas não através de seus respectivos autores 
em línguas estrangeiras, mas sim por mediação de seus 
tradutores das obras em língua materna.

O que faz a obra trabalhada ser uma das mais 
importantes da literatura é suas numerosas traduções em 
diferentes línguas e esse fato se deve ao fantástico mundo 
imaginário, presente em várias situações, fascínio exercido 
pelas aventuras, o estilo simples e fluente, a simpatia que 
o herói irradia ao leitor, o tratamento de temas da natureza 
como as relações sociais e o questionamento de valores 
impostos e vividos pelos seres humanos.

O domínio da linguagem é imprescindível para a 
participação no meio social em que vivemos; portanto 
simplesmente aprender a falar e a escrever não é 
suficiente para que o indivíduo seja capaz de interferir 
e atuar na comunidade da qual é integrante. Sabendo 
escolher as palavras certas a serem utilizadas em cada 
tipo de discurso e argumentar de maneira clara e segura, 
as pessoas trocam informações, emitem e recebem 
opiniões, exercendo, assim, sua cidadania. 

A Literatura tem em si uma estrutura complexa e são 
importantes no processo de aprendizagem, pois ocorre 
uma narrativa, com a sequência apresentada sempre da 
mesma forma: cenário, problema, construção da história, 
ficção, clímax, resolução do problema e desfecho. Além 
do mais, a identificação emotiva entre os alunos e os 
personagens predispõe as crianças á leitura. Esse 
processo de aprendizagem da leitura completa-se ao 
longo da escolaridade e mesmo antes de atingirem esse 
estágio, os alunos devem tomar contato com vários tipos 
de textos, pois poderão descobrir as suas propriedades, 
funções sociais e estruturais. É importante que o professor 
oportunize o aluno á leitura e escrita da história, pois 
ela oferece diversas situações para estes participarem 
de suas narrativas de forma direta e indireta, como ler, 
escrever, dramatizar, ilustrar, reestruturar, etc.

Trabalhar com literatura em sala de aula é de extrema 
importância, pois aguça a imaginação, criando e recriando 
histórias, descrevendo um universo fictício, além de pro-
porcionar um encontro com grandes nomes da literatura 
e exerce o papel de escritores, revisores e ilustradores, 
e isso são procedimentos fundamentais para que se 
compreendam dados culturais da sociedade e acabam 
ocupando um espaço vivo na escola e na sociedade. Ler 
é fundamental para o crescimento intelectual de todo ser 
humano, enriquece a alma e enobrece o ser. Não basta 
apenas ler uma obra para reescrevê-la, mas sim estudar 
os fatores que a constitui.

Profª: Edna Aparecida Ribeiro - Funcionária 
Pública Municipal do C.M.E. “Sílvio Paternez” dos 

anos finais. Profº: José Fernandes Calvário, efetivo 
e pedagogo dos anos iniciais, Funcionário Público 

Municipal.

Aplicativo para melhorar a saúde
Da necessidade econômica que o Brasil vive, os preços de uma consulta par-

ticular, os planos de saúde sendo cancelados, além de buscar diminuir em 10% 
a automedicação, que um grupo de amigos criou em Cuiabá o aplicativo “Rede 
Saúde Legal”. Segundo um dos idealizadores, Eugênio Mazzini, o aplicativo traz 
descontos em procedimentos de saúde e acesso facilitado sem que o paciente 
precise pagar mensalidade. Para aderir, o cidadão deve baixar em seu celular 
o aplicativo “Saúde Legal”, cadastrar uma conta com e-mail e telefone. Depois 
disso, é só utilizar. “Só pressionar um botão, a farmácia liga perguntando o que 
pode ajudar, ali pode comprar um remédio, uma informação, um médico. Vai in-
dicar quais laboratórios tem o exame que procura, quais são os mais perto, mais 
baratos”, explica Mazzini, ao destacar que o diferencial é o preço justo com aten-
dimento também diferenciado. Para participar desta rede, as empresas aderem 
ao programa, o profissional se habilita já com desconto nas consultas, exames e 
medicamentos e é registrado no sistema.

“Governador não pode escolher quem vai morrer ou viver”


