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*Curtas

Direitos da Criança DesvalorizaçãoNa Unic Preço cai

*Artigo

‘Não Há Saber Maior ou 
Saber Menor. Há Saberes 
Diferentes’: 20 Anos 
sem Paulo Freire, Patrono 
da Educação Brasileira

A Prefeitura Municipal 
de Tangará da Serra, atra-
vés da Secretaria Munici-
pal de Assistência Social e 
do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente de Tangará da 
Serra, deu início na manhã 
de segunda-feira 17, no 
Auditório da UNIC o Curso: 
Fortalecimento do Conse-
lho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescen-
te-CMDCA.

A desvalorização da 
arroba do boi gordo é 
consequência da parali-
sação de sete plantas fri-
goríficas no Estado. Todas 
essas empresas alegaram 
que com Operação Carne 
Fraca, desencadeada pela 
Polícia Federal no dia 17 
de março, e o fechamento 
temporário de alguns mer-
cados externos, a indústria 
precisou readequar seus 
estoques.

O Curso será ministra-
do pela Profa. Fabiana de 
Moraes, advogada e dou-
toranda em Serviço Social 
na PUC-SP, mestre em 
Políticas e práticas com 
Adolescente em Conflito 
com a Lei-UNIBAN. É di-
recionado para os repre-
sentantes das diferentes 
instituições que com-
põem o sistema de garan-
tia dos direitos da criança 
e do adolescente.

O preço da arroba do 
boi caiu 4,6% nos últimos 
30 dias. A queda, porém, 
não decorre da deman-
da. Diferente do que era 
esperado, o consumo de 
carne em Mato Grosso 
não oscilou no último 
mês, mantendo o preço 
médio do quilograma es-
tabilizado em R$ 21,10, 
com pequena variação 
de 0,4% entre março e 
abril.
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Centro Maria da Penha

Mais USF II Detran

Segurança Pública

Greve geral 

Cadeia feminina

Mais USF I

“Jornais locais noti-
ciaram a possível vinda 
do referido centro, no 
entanto até o presente 
momento nada foi dito 
de concreto”, argumenta 
o vereador Professor Se-
bastian Ramos, ao lamen-
tar que infelizmente o 
município de Tangará da 
Serra tem um número ex-
pressivo de adolescentes 
em conflito com a lei.

Sebastian também suge-
riu ao Gabinete de Gestão 
Integrada (GGI) que discuta 
a possibilidade de implan-
tação de uma ronda policial 
que receberia o nome de 
“Maria da Penha”. O verea-
dor defende que a criação 
da ronda irá beneficiar espe-
cialmente mulheres vítimas 
de violência doméstica ga-
rantindo maior efetividade 
às medidas protetivas.

Ao secretário de Es-
tado de Justiça e Direitos 
Humanos, coronel PM Air-
ton Benedito de Siqueira 
Júnior, o vereador solici-
tou documentos e infor-
mações a respeito da pos-
sível reforma e ampliação 
na Cadeia Pública Femi-
nina. O vereador lembra 
que a cadeia tem capaci-
dade para 58 detentas e 
atualmente comporta 65.

Carlinho da Esmeralda 
(PSC) solicitou do prefeito 
Fábio Junqueira (PMDB) a 
determinação de estudos 
que apontem a viabilidade 
da instalação de uma Uni-
dade de Saúde da Família 
(USF) entre os bairros Jar-
dim Bela Vista e Buritis. 
Segundo o vereador, o 
Município deve dar aten-
ção para a região que está 
em franco crescimento.

Carlinho da Esmeralda 
lembra ainda que a rei-
vindicação por uma uni-
dade de saúde é antiga 
por parte dos moradores 
do Jardim Bela Vista. O 
pedido, afirma o parla-
mentar, hoje se soma a 
necessidade que surgiu 
com a instalação do Jar-
dim Buritis, e agora com 
o novo loteamento que 
está sendo aguardado.

“Nossa categoria se 
juntará, mais uma vez, a 
todos os trabalhadores de 
todo o Brasil contra o des-
monte da previdência so-
cial, dos direitos trabalhis-
ta e contra a terceirização. 
É nossa responsabilidade 
enquanto trabalhadores a 
luta pela manutenção dos 
direitos conquistados a du-
ras penas”,  afirma Daiane 
Renner.

O vereador Professor 
Sebastian (PSB) vem co-
brando do Governo do Es-
tado mais investimentos 
no setor de segurança pú-
blica em Tangará da Serra. 
Desde o início do ano, o 
vereador vem solicitando 
informações a respeito da 
construção de um Cen-
tro de Ressocialização, a 
reforma e ampliação da 
Cadeia Pública Feminina.

Os servidores do De-
tran-MT decidiram em as-
sembleia geral a adesão 
à greve geral que aconte-
cerá em todo o Brasil no 
próximo dia 28 de maio, 
cruzando os braços por 
24 horas. A paralisação 
unificará as diversas ca-
tegorias em todo o Brasil, 
trabalhadores do estado 
e setores estratégicos da 
produção.

O deputado Guilherme Maluf (PSDB) se reuniu com o secretário 
de Estado de Infraestrutura, Marcelo Duarte, para reivindicar 
a realização de obras e a liberação de recursos para os muni-

cípios de Campos de Júlio, Novo Mundo, Canabrava do Norte, 
Juscimeira, Canarana, Paranatinga, Diamantino, Arenápolis e 

Nortelândia. Durante a reunião, o deputado defendeu junto ao 
secretário a necessidade de manutenção da MT 388, linha Alto 

do Juruena, e de liberação de óleo diesel para funcionamento de 
maquinários em Novo Mundo, Canabrava do Norte, Juscimeira 
e Canarana. Maluf também pediu empenho do Governo do Es-

tado para duplicação de um trecho de 2,5 km da MT 240, em 
Diamantino, e reivindicou a liberação de massa asfáltica para 

execução de obras de tapa-buraco no perímetro urbano e de re-
cuperação de estrada no município de Paranatinga.

Paulo Reglus Neves Freire nasceu em Recife, capital do Pernam-
buco (PE), em 19 de setembro de 1921. Era filho de Edeltrudes Neves 
Freire – dona Tudinha – e Joaquim Temístocles Freire – capitão da 
Polícia Militar. Na década de 1940, formou-se em Direito, mas não 
seguiu a profissão. Foi como educador que encontrou seu verdadeiro 
caminho. Após concluir a graduação em Advocacia, trabalhou como 
professor de língua portuguesa e letramento em diversas escolas da 
região. Paulo Freire é conhecido por ser um educador extremamente 
competente, reflexivo e revolucionário. Nos anos 1960, em Angicos, 
Rio Grande do Norte (RN), Paulo Freire implantou o maior programa 
de alfabetização da época. Com método eficaz, chegou a alfabetizar 
300 pessoas em 40 dias. Paulo Freire lutava contra o analfabetismo. 
Defendia que a alfabetização consistia num processo eminentemente 
necessário, indispensável para o desenvolvimento da Nação, propor-
cionando dignidade e conscientização ao cidadão. Entretanto, para 
Paulo Freire, ler não consistia meramente em juntar sílabas e letras, e 
sim uma prática de entendimento e percepção de mundo. Paulo Freire 
era contra o que ele denominava de ‘Educação Bancária’ – metod-
ologia pela qual as informações eram ‘depositadas’ nos alunos, de 
forma mecânica, simplesmente repassando informações. Estudantes 
sentados nos bancos escolares, desmotivados e desesperançados. 
‘B+A=BA, B+E=BE, B+O=BO’. Somente isso? Paulo Freire defendia 
que a educação deveria ser crítica e contestadora. Pensar o mundo, 
compreender o mundo. Não ser um sujeito passivo, e sim participante 
dos fatos. ‘Ivo viu a uva’. Não basta somente ler, mas sim interpretar 
e questionar. Quem é Ivo? Ivo tem condições de comprar a Uva? Ivo 
participa do processo de produção da uva? Onde mora Ivo? Ivo é 
explorado pela comercialização da uva? Paulo Freire contrariava a 
hierarquia entre sujeitos e saberes. Para este pensador, a educação 
se constitui num processo dinâmico e não vetorizado, desconstruindo 
a premissa do professor acima e o aluno abaixo. ‘Quem ensina, ensina 
aprendendo. E quem aprende, aprende ensinando’.  

Quem nunca aprendeu algo com alguém? Qual professor nunca 
aprendeu algo com um aluno? Qual aluno nunca aprendeu algo 
com um professor? Qual professor nunca aprendeu algo com outro 
professor? Qual estudante nunca aprendeu algo com outro estudante? 
Quem nunca aprendeu algo com um filho? Qual filho nunca aprendeu 
algo com os pais? Qual amigo nunca aprendeu algo com outro amigo? 
Qual colega de trabalho nunca aprendeu algo com outro colega de 
trabalho? Quem nunca aprendeu algo lendo um artigo? Quem nunca 
aprendeu algo lendo um livro? Qual escritor nunca aprendeu nada 
com outro escritor? Qual escritor nunca se inspirou na ideia de um 
leitor? Qual leitor nunca se inspirou na ideia de um escritor? Quem 
casualmente, nunca aprendeu algo com uma situação? Portanto, 
aprender é um processo dialético, fundamentado em diálogos, trocas, 
contatos, convivências e experiências. Para Paulo Freire, educação 
não é somente aquilo feito em sala de aula. A educação é muito 
mais que isso. Educação para a vida, vida em sociedade. O simples 
convívio entre grupos já se constitui num processo de aprendizado. 
‘Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens 
se educam entre si, mediatizados pelo mundo’. Segundo Paulo Freire, 
não há quem não saiba ‘nada’. Mesmo desprovido de alfabetização 
ou diploma, todo indivíduo carrega consigo um saber. O simples 
domínio de uma cultura já se constitui como um conhecimento. ‘Não 
há saber maior ou saber menor. Há saberes diferentes’. Vencedor de 
inúmeros prêmios, Paulo Freire recebeu o título de Doutor Honoris 
Causa de 27 universidades. Atuou como professor visitante em 
várias instituições estrangeiras, na Suíça, Estados Unidos e outras 
localidades. Participou da estruturação de planos de alfabetização de 
alguns países, entre eles: São Tomé e Príncipe, Moçambique, Angola, 
Cabo Verde, Tanzânia e Guiné-Bissau. Tem seu trabalho reconhecido 
em diversos institutos, em diferentes continentes. Intelectual profícuo, 
escreveu importantes obras, ensaios e artigos. Em condecoração, foi 
declarado ‘Patrono da Educação Brasileira’, em 2012. Paulo Freire 
morreu em 2 de maio de 1997, há 20 anos, deixando um dos maiores 
legados da história da educação para o Brasil e para o mundo. 

Sílvio Tamura, graduado em Comunicação Institucional, 
pós-graduado em Marketing.

Prefeito Zé Elpídio reúne secretariado e avalia  governo
Na tarde desta segunda-feira, 17, o prefeito de Nova Olímpia, José Elpídio se 

reuniu com os secretários e avaliou, com cada um deles, os primeiros quatros 
meses do Governo Municipal “Nossa Bandeira é Trabalho”. Na pauta da reunião 
foram discutidos assuntos como orçamento, despesas, planejamento, arrecada-
ção dos tributos municipais e estratégias de trabalho visando ofertar um melhor 
atendimento ao munícipe nova-olimpiense.Durante a reunião, o prefeito infor-
mou que tem mantido contato junto aos deputados estaduais e federais, sena-
dores, governador e secretários de Estado, a fim de conseguir recursos para o 
município.Segundo o prefeito, foi muito importante a reunião com o secretariado 
para avaliar as ações dos primeiros meses de governo. “Ouvi atentamente cada 
um. Foram apontados os pontos positivos e as dificuldades de cada pasta, vamos 
trabalhar para solucionar os problemas e melhorar ainda mais as ações que de-
ram certo nesses primeiros meses”, disse.

Maluf reivindica recursos para infraestrutura


