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Quinta Pior Mais CaroAcumulou Alerta

*Artigo

ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Cuiabá é a quinta pior 
capital do Brasil para se 
empreender. É o que apon-
ta levantamento anual da 
Endeavor divulgado pelo 
Estadão. De acordo com 
o texto, a cidade encontra 
dificuldades para atrair in-
vestidores, fator que difi-
culta a vida do empresário. 
“O investimento de risco, 
o venture capital, está dis-
tante dessas capitais”, ana-
lisou o  responsável pelo 
levantamento.

A evolução das cores 
da bandeira tarifária indica 
que o custo de produção de 
energia no país aumentou 
nos últimos meses. Isso está 
relacionado com a chuva 
abaixo do previsto, o que 
acaba reduzindo o armaze-
namento nos reservatórios 
das hidrelétricas ou fazen-
do com que esse armaze-
namento caia. Quando isso 
acontece, aumenta a neces-
sidade de uso de energia ge-
rada por termelétricas.

Ninguém acertou as 
seis dezenas do concur-
so  da Mega-Sena, que 
foi realizado na noite 
deste sábado (1º) em 
Suzano. A quina teve 
70 apostas ganhadoras, 
e cada uma vai levar 
R$ 38.222,98. Outras 
5.412 apostas acerta-
ram a quadra e vão re-
ceber R$ 706,26. A esti-
mativa de prêmio para 
o próximo sorteio, é de 
R$ 30 milhões.

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) di-
vulgou na sexta-feira, 31, 
que a bandeira tarifária de 
abril será vermelha, isso 
implica em uma cobrança 
extra de R$ 3 a cada 100 
quiloWatts-hora (kWh) con-
sumidos. É a primeira vez 
desde fevereiro de 2016 
que a bandeira vermelha é 
acionada. Ao longo do mês 
de março, vigorou a bandei-
ra amarela. Em fevereiro, 
ela estava na cor verde.
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Gilmar Fabris Blairo Maggi

Denúncia Escandaloso

Sebastião Rezende

Isto É

Operação Imperador

 Percival Muniz

O líder do PSD na Assem-
bleia deputado Gilmar Fabris, 
citado por José Riva junto 
com outros 32 parlamenta-
res em esquema do “men-
salinho” diz que prefere não 
comentar citação, tendo em 
vista que ainda não se intei-
rou dos fatos. “Não tenho 
nada a declarar. Não li nada, 
não vi nada. Não estou  em 
Cuiabá, vi por cima. Não vou 
comentar nada que eu mais 
ou menos  sei”, diz Fabris.

O ministro da Agricul-
tura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa), Blairo Mag-
gi, garante que está com a 
consciência tranquila e que 
não fez nada de errado du-
rante o período em que go-
vernou Mato Grosso. Blairo 
emitiu nota após ser citado 
pelo ex-presidente da As-
sembleia José Riva. “O pró-
prio José Riva reconheceu 
que me recusei ”, diz trecho 
da nota.

Destacando que ainda 
não leu o depoimento para 
se inteirar. O parlamentar 
está de viagem em São 
Paulo.  Riva citou o social-
democrata em um novo 
depoimento prestado na 
7ª Vara Criminal, em ação 
da Operação Imperador, 
que  apura suposto desvio 
de mais de R$ 62 milhões 
do Legislativo entre 2005 
e 2009. A Operação foi de-
flagrada em 2015.

Percival Muniz (PPS) 
afirma que “quem acusa 
tem o ônus da prova”. “Va-
mos aguardar as provas”, 
diz após ter sido citado 
pelo ex-presidente da As-
sembleia, José Riva, em um 
novo depoimento presta-
do na 7ª Vara Criminal, em 
ação da Operação Impe-
rador, que  apura suposto 
desvio de mais de R$ 62 mi-
lhões do Legislativo entre 
2005 e 2009. A Operação 
foi deflagrada em 2015.

O ex-governador do 
Rio Sérgio Cabral (PMDB) 
é acusado de ter desviado 
dos cofres públicos R$ 300 
milhões. Sua mulher, Adria-
na Ancelmo, implicada por 
lavagem de dinheiro e cri-
me organizado. E não estão 
amargando dias terriveis e 
desumanos nos presídios 
cariocas, como se vê pela 
TV.  Cabral, e antes também 
Adriana, é tratado com tan-
tos privilégios que nem pa-
rece preso.

O mais escandaloso, 
porém, foi o que ISTOÉ 
apurou com exclusivida-
de junto a fontes de Ban-
gu 8: no dia 24 de dezem-
bro de 2016, entrou na 
cela individual da deten-
ta Adriana Ancelmo uma 
cesta de Natal recheada 
por peru assado, farofa 
com fios de ovos e arroz 
com passas. Os demais 
presos passaram o Natal 
à marmitex com arroz e 
feijão.

O deputado estadual Se-
bastião Rezende (PSC) afir-
mou que irá acionar judicial-
mente o ex-deputado José 
Riva, em razão de ter sido 
citado por ele como um dos 
beneficiários de uma espécie 
de “mensalinho” durante o 
Governo Blairo Maggi (PP).
Além do parlamentar, Riva 
acusou outros 33 deputados 
de receberem propina para 
apoiar o Governo do atual 
ministro da Agricultura.

É hóspede vip no sis-
tema penitenciário, com 
regalias das mais variadas. 
Ao contrário dos demais 
detentos, Cabral dorme na 
biblioteca com ar condicio-
nado, usa internet e celular 
na sala da administração, 
manda lavar em casa a 
roupa suja, encomenda co-
mida em restaurantes de 
fora e, dentro da cela, que 
sequer possui tranca, des-
fruta do que os outros pre-
sos jamais podem almejar.

O governador Pedro Taques (PSDB) afirmou que Mato Grosso rece-
berá investimentos de 10 milhões de euros do KFW, que está entre 

os maiores e mais experientes bancos de fomento mundial. A in-
formação foi dada na tarde de quinta-feira, 30, após uma reunião 

com representantes da agência. “Estivemos juntos com a KFW, 
que é uma agência de desenvolvimento alemã. Nós fomos a Paris 

em 2015 e apresentamos algumas metas chamadas PCI – Produzir, 
Conservar, Incluir. Agora já estamos recebendo o retorno, são 10 

milhões de euros que serão investidos em Mato Grosso neste ano”, 
disse Taques. Segundo o governador, os investimentos serão feitos 
nas populações tradicionais (povos indígenas e agricultores fami-
liares, por exemplo), bem como na defesa do meio ambiente.  Isso 
mostra que o setor produtivo do nosso Estado está junto conosco”, 

disse Taques.

É notório que uma das maiores fortunas de um país é a 
educação do seu povo e que uma boa educação começa 
nas séries iniciais com uma alfabetização de qualidade. 
Porém, o processo de alfabetização inicial na maioria das 
escolas brasileiras muitas vezes tem tido como resultado 
o insucesso e uma diferença muito grande, danificando a 
aprendizagem dos alunos que saem das séries iniciais do 
ensino fundamental.

A Alfabetização e o letramento é essencial para o 
desenvolvimento mental das crianças assim como faz parte 
do processo de formação do ser humano. Portanto, ler e 
escrever o seu próprio nome ou um simples bilhete, ou até 
mesmo, ler apenas para interpretar o que está escrito é 
muito pouco para uma sociedade instruída como a nossa.

A alfabetização pode ser entendida, então, como a 
aprendizagem da leitura e da escrita. Refere-se ao processo 
de apropriação e compreensão do sistema de escrita que 
leva o aluno a ler e a escrever com autonomia. O letramento, 
por sua vez, refere-se à aprendizagem dos usos sociais das 
atividades de leitura e escrita, quando assim for exigido em 
determinadas situações, de modo a atender às necessidades 
demandadas por elas.

As atividades de alfabetização e letramento, portanto, 
diferenciam-se, mas devem se desenvolver de forma 
integrada. Isto é, o desenvolvimento desses processos 
se dá por meio de atividades específicas referentes a 
cada um deles, mas que estejam intimamente vinculados 
de modo que uma complementa o outro.  O letramento 
e a Alfabetização deve ser trabalhado desde cedo, pois 
eleva o potencial e amplia mais rápido a aprendizagem das 
crianças, aflorando a mente, arquitetando e cogitando o 
futuro e conhecendo o mundo inconsciente e a realidade, 
pois ambas se completam. A alfabetização deve ser para 
todos sem exceção de uma maneira que todos possam ter 
oportunidades de lazer, aprimoramento dos conhecimentos, 
integração na sociedade, realização no campo profissional 
e por sua vez no econômico.

O indivíduo que aprende a ler e a escrever torna-se alguém 
alfabetizado, isto é, alguém que deixou de ser analfabeto, 
que sabe decodificar o código linguístico. Ser alfabetizado é 
fazer a aquisição da língua, no sentido de conhecer o alfabeto 
e conseguir formar e ler palavras. Alguém alfabetizado possui 
as habilidades básicas de leitura e escrita. Porém para que 
um indivíduo consiga se relacionar com o mundo através da 
linguagem escrita é preciso que, além de saber ler e escrever, 
ele saiba interpretar os textos nos diversos contextos em 
que estão inseridos

Assim, deve-se buscar cooperar na formação do conheci-
mento dos educadores e sua conscientização, que o ensinar 
de forma diferenciada, utilizando recursos diversificados que 
está presente nas fases da criança. É necessária, então, 
uma sólida formação do professor alfabetizador atuante na 
educação infantil que lhe garanta conhecimentos teóricos 
consistentes, a fim de que ele consiga oferecer às crianças, 
em sua prática de sala de aula, oportunidades ricas e 
significativas de interagir com a linguagem e construir seus 
conhecimentos acerca da leitura e escrita. O educador deve 
aguçar a curiosidade da criança com os desafios do mundo, 
viagens pela imaginação, moldar e dar a forma aos diferentes 
elementos que podem ser transformados em brinquedos.

Ademir Monteiro. PEDAGOGO. PÓS GRADUADO EM 
PLANEJAMENTO EDUCACIONAL.

Wérica Martins do Nascimento. PEDAGOGA. PÓS 
GRADUADA EM EDUCAÇÃO INFANTIL.

Instituto suspende novos testes com a ‘pílula do câncer’
O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) anunciou na sexta-

feira, 31, que decidiu suspender a inclusão de novos pacientes nos testes 
clínicos com a fosfoetanolamina, composto polêmico que ficou conhecido 
como “pílula do câncer”, devido à ausência de “benefício clínico significa-
tivo” nas pesquisas realizadas até o momento. Ao todo, 72 pacientes, de 
10 diferentes grupos de tumores, foram tratados até o momento nesse es-
tudo da fosfoetanolamina. Destes, 59 tiveram suas reavaliações, e 58 não 
apresentaram resposta considerada objetiva pelos médicos. Apenas um 
paciente, que tem melanoma, apresentou uma resposta ao tratamento - 
uma redução de mais de 30% do tamanho das lesões tumorais. “ Fizemos 
reuniões internas extensas sobre o que fazer com esses resultados neste 
momento e achamos mais prudente suspender a inclusão de novos pacien-
tes no estudo”, disse o diretor-geral do Icesp, Paulo Hoff, que supervisionou 
a pesquisa.

Taques diz que banco alemão investirá € 10 milhões em MT 


