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‘Quem mal lê, mal ouve, 
mal fala, mal vê’: Monteiro 
Lobato e o Dia Nacional 
do Livro Infantil.

Até que enfim uma boa 
notícia. Numa época em 
que só ouvimos as pala-
vras aumento e reajuste 
em taxas e contas, a Ener-
gisa traz a redução. Por 
determinação da Agência 
Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel), a tarifa dos 
consumidores residenciais 
da Energisa Mato Grosso 
receberá, em abril, uma 
redução de até 13,17%. 

O município de Porto 
Alegre do Norte foi con-
firmado nesta terça-feira 
como a sede da 6ª edição da 
Caravana da Transformação, 
terceira edição de 2017. O 
evento será entre os dias 
25 de abril e 05 de maio, 
no Complexo Esportivo Ge-
zil Araújo. Além de Porto 
Alegre do Norte, outros 11 
municípios da região serão 
atendidos pela iniciativa. 

Segundo a concessio-
nária, a diferença é refe-
rente à revisão de valo-
res pagos a mais, no ano 
passado, pela parcela do 
Encargo de Energia de 
Reserva (EER) correspon-
dente à contratação da 
energia da usina de An-
gra III. Este montante foi 
arrecadado mensalmente 
pelas distribuidoras nas 
contas de luz.

“Vale ressaltar, porém, 
que a percepção da redução 
tarifária nas faturas dos con-
sumidores se dará de acordo 
com os ciclos de leitura e fa-
turamento de cada um, po-
dendo levar até dois meses 
para se completar”, explica a 
Energisa, em nota, ressaltan-
do ainda que esse impacto 
também dependerá das va-
riações da alteração da cor 
da bandeira tarifária.
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Licitação Pedidos

Aeroportos Potencial

Projeto

Concessão

Encontro com Taques

Segurança

Segundo o gestor, com 
o projeto que atenderá 
o setor de UTI’s e Centro 
cirúrgico do Hospital Mu-
nicipal, a Secretaria de 
Saúde poderá dar início 
ao processo de licitação 
para a compra do equipa-
mento, com recursos pró-
prios. Assim que adquiri-
do e instalado, os espaços 
estarão prontos para as 
atividades. 

Entre os pedidos está 
a pavimentação da MT 
339, entre outros na área 
de infraestrutura, e ainda 
solicitaram que Tanga-
rá da Serra receba ainda 
este ano a Caravana da 
Transformação – evento 
realizado pelo Governo 
de Mato Grosso com o 
objetivo de levar atendi-
mento médico itinerante 
aos municípios.

Quatro vereadores 
tangaraenses – em nome 
dos 14 que fazem parte 
do Legislativo Municipal 
– aproveitaram a passa-
gem do Governador Pe-
dro Taques a região para 
entregar pessoalmente 
ao Chefe do Executivo 
Estadual um documento 
com uma série de rei-
vindicações em favor de 
Tangará da Serra. 

Entre as solicitações, 
destaque também para 
a área de segurança. Eles 
pediram que o Estado via-
bilize atendimento a mu-
lheres vítimas de violência, 
além de uma viatura para a 
Delegacia Especializada de 
Defesa da Mulher, reforma 
e ampliação da Cadeia Pú-
blica Feminina e constru-
ção do Centro de Ressocia-
lização de Adolescentes.

Atendendo ao pedido 
do governador Pedro Ta-
ques, o Governo Federal 
autorizou a inclusão do Ae-
roporto Internacional Ma-
rechal Rondon, que aten-
de a região metropolitana 
de Cuiabá, e mais quatro 
aeroportos regionais (Si-
nop, Alta Floresta, Barra do 
Garças e Rondonópolis) no 
próximo leilão de conces-
são para iniciativa privada. 

No pedido encaminha-
do ao ministro dos Trans-
portes Maurício Quintela, 
o governador apontou 
que os aeroportos pos-
suem grande potencial de 
crescimento, que podem 
ser melhor explorados 
caso os projetos de estru-
turação sejam modelados, 
formatados e executados 
em conjunto com o Mare-
chal Rondon.

O secretário de Saú-
de de Tangará da Serra, 
Itamar Bonfim, divulgou 
na noite da última segun-
da-feira, 3, em sua pági-
na pessoal no Facebook, 
que recebeu do secre-
tário de Planejamento, 
Hélio Clementino, o Pro-
jeto de Instalação de Ar 
Condicionado Central no 
Hospital Municipal de 
Tangará da Serra.

A concessão das unida-
des prevê investimentos 
bilionários em Mato Gros-
so. “Esta será uma grande 
vitória para Mato Grosso, 
que conseguirá, em poucos 
anos, além do Marechal Ron-
don, mais quatro aeroportos 
concessionados, garantindo 
uma melhor qualidade de 
serviços prestados e mais 
tranquilidade aos passagei-
ros”, afirmou o governador.

O governador Pedro Taques (PSDB) adotou um discurso com tom 
bastante político e crítico durante inauguração da nova sede do 

Detran-MT, em Várzea Grande na manhã desta terça-feira. Na sole-
nidade, o governador afirmou que, até pouco tempo, o Detran era 
usado como instrumento para práticas ilegais. Ele admitiu ainda 

ter sofrido “pressão” para trocar o comando da autarquia, que hoje 
é presidida por Arnon Osny Mendes. “Até quatro meses atrás, re-
cebia pessoas no gabinete, pessoas, políticos influentes, dizendo: 

‘Olha, tá na hora de mudar a presidência do Detran, o doutor Osny 
não está dando certo, essa diretoria não dá certo’. Eu recebia essas 
pessoas e falava o seguinte: Amigo, anota um número aí: 833.788. 
Esse é o número de votos que nós tivemos. Se você tiver mais vo-

tos que isso, você vai nomear o presidente do Detran”.

Há controvérsias sobre a biografia de Monteiro Lobato. Teria 
ele nascido José Renato Monteiro Lobato. Porém, reza a lenda 
que certo dia, ao receber uma bengala do pai, grafada com as 
consoantes JBML, mudara seu nome para José Bento Monteiro 
Lobato, em homenagem ao seu progenitor, que se chamava 
José Bento Marcondes Lobato. Não se sabe o local exato de 
seu nascimento. Pelos registros, Lobato seria natural de Taubaté 
(SP). No entanto, alguns historiadores acreditam que ele seria 
proveniente da Fazenda Buquira. Outros argumentam que ele teria 
seu nascimento no casarão onde hoje funciona o Museu Histórico 
Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato. Muitos replicam que 
Lobato teria sua origem próxima dali, no atual município de ‘Monteiro 
Lobato’ (SP), nome batizado em sua homenagem. Sua certidão 
é datada de 18 de abril de 1882. Mas Lobato garantia que havia 
nascido em 1884. Era neto de José Francisco Monteiro, o Visconde 
de Tremembé, grande cafeicultor. Lobato via no avô uma pessoa 
extremamente inteligente. Para homenageá-lo, criou o personagem 
Visconde de Sabugosa – uma sábia espiga de milho, aficionada em 
leitura. Quando criança, Lobato ficava horas e horas na biblioteca 
do avô. Foi nessa época que lhe despertou a admiração pelas 
letras. Durante certo tempo, Lobato trabalhou em Areias (SP). 
Neste ínterim, sentia-se solitário e deprimido. Amante da literatura, 
confessava: ‘Lia como um bêbado que bebe para esquecer. Se 
assim eu não fizesse, morreria de desespero’. 

Monteiro Lobato escreveu tanto para o público adulto quanto 
para o infantil. Versátil, produziu obras em diferentes gêneros: 
contos, romances, impressões de viagem, textos jornalísticos e, 
especialmente, literatura infantojuvenil. Muitos dividem a literatura 
infantil brasileira entre antes e depois de Lobato. Até então, a quase 
totalidade das obras infantis vinha de fora. Lobato afirmava que o 
Brasil deveria ter sua própria literatura infantil, valorizando lugares 
e culturas daqui. Lobato também foi pioneiro no mercado editorial, 
fundando a primeira editora do país. Tamanha importância, Lobato 
é intitulado o ‘Pai da Literatura Infantil no Brasil’. Lobato discordava 
da forma como a educação era ministrada. Segundo relatos, Lobato 
reprovou várias vezes da disciplina de língua portuguesa. Era contra 
a decoreba e a metodologia imposta. ‘Emília no País da Gramática’ 
seria um repúdio à maneira antiquada pela qual a língua portuguesa 
era lecionada. Neste enredo, Emília aventura-se, aprendendo 
ludicamente a língua mátria. Lobato era contra a palmatória. Em 
‘Aritmética da Emília’, as crianças aprendiam noções divertidas 
sobre algarismos, frações e conceitos matemáticos. Em ‘Geografia 
da Dona Benta’ a meninada embarcava num navio imaginário, 
aprendendo nomes de oceanos, ilhas e continentes. ‘Os Doze 
Trabalhos de Hércules’ e ‘O Minotauro’ transportavam os pequenos 
para as fascinantes mitologias gregas.     Em ‘Fábulas’, Dona Benta 
contava estórias educativas envolvendo animais. Em ‘A História das 
Invenções’ a garotada mergulhava no passado, desvendando a 
origem de inúmeras criações, como: aquecedores, baterias, locomo-
tivas, barcos, avião, fechaduras, arco e flecha, energia eólica, entre 
outros, além de viajarem no tempo, deslindando curiosidades sobre 
a humanidade. ‘O Saci’ mostra figuras do folclore, contando histórias 
de Mula sem cabeça, Curupira, Cuca, Boitatá, Lobisomem e outras 
lendas da floresta. Característica marcante em Lobato era o fato de 
não tratar a criança como ‘boba’, não a subestimando, bem visto 
em ‘A Chave do Tamanho’, que debatia sobre a Guerra. Igualmente, 
cita-se ‘O Poço do Visconde’, em que Lobato ensinava às crianças a 
importância e peculiaridades do petróleo. Por muito tempo, Lobato 
defendia que o Brasil era rico em reservas petrolíferas, e que estas 
gerariam desenvolvimento econômico para o país. Em consequência 
disso, foi preso. ‘Quando afirmei a existência do petróleo no Brasil, 
as crianças acreditaram e os adultos duvidaram’. Em homenagem 
a Lobato, em 18 de abril comemora-se o Dia Nacional do Livro 
Infantil, data de seu aniversário. Monteiro Lobato morreu em 4 de 
julho de 1948. E num triste domingo de inverno, o Brasil perdia um 
dos maiores escritores deste país. 

Sílvio Tamura, graduado em Marketing e Comunicação 
Institucional.

Vestibular Unemat
A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) publicou o edital do 

Concurso Vestibular 2017/2, que neste ano oferecerá 2.340 vagas na modali-
dade presencial, para matrícula no período letivo acadêmico de 2017/2. Para 
Tangará da Serra estão sendo ofertadas 360 vagas, em nove diferentes cursos, 
inclusive o de Jornalismo – assim como já estava sendo aguardado, sendo 40 
vagas por curso. As inscrições iniciam na próxima semana, no endereço ele-
trônico www.unemat.br/vestibular, no período compreendido entre as 8 horas 
do dia 10 de abril e 23 horas e 59 minutos do dia 21 de maio. O valor da taxa 
de inscrição está fixado em R$ 100. O Concurso Vestibular 2017/2 compreen-
derá duas fases, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A Primeira Fase 
constará de quatro Provas Objetivas e a Segunda Fase de uma Prova de Reda-
ção, e serão realizadas em etapa única, no dia 25 de junho, das 8h as 13h. Já o 
período letivo 2017/2 terá início no dia 4 de setembro de 2017. 

Governador cita pressão para trocar comando do Detran


