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A IMPORTÂNCIA DA 
LEITURA NO PROCESSO 
DE ENSINO APRENDIZAGEM 
DOS ALUNOS.

O governador Pedro 
Taques inaugurou, nes-
ta terça-feira, 19, a re-
construção de 80 km da 
rodovia MT-170, entre 
Brasnorte e Novo Mundo. 
A obra foi realizada pela 
Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e logística 
(Sinfra). O investimento 
foi de R$ 8 milhões prove-
niente do Fundo Estadual 
de Transporte e Habitação 
(Fethab).

A nova Comissão de 
Ética da Assembleia Le-
gislativa de Mato Grosso 
ainda não foi instaurada na 
prática, mas já tem muito 
trabalho pela frente. Os 
novos nomes foram esco-
lhidos na tarde de ontem, 
após reunião do Colégio de 
Líderes dissolver o grupo 
antigo para retirar todos 
os envolvidos na delação 
de Silval Barbosa e na ope-
ração Malebolge. 

“Esse trecho eu tive a 
oportunidade de trafegar 
no início da gestão, em 
2015, e pude ver o desca-
so que as gestões passadas 
tratavam esta região. Esta 
rodovia era uma vergonha 
para Mato Grosso e hoje 
inauguramos com muito 
orgulho e alegria”, ressal-
tou o secretário da Sinfra 
Marcelo Duarte, ao elogiar 
mais uma ação do Pró-Es-
tradas.

O Governo do Esta-
do tem feito uma série 
de ações para melhorar a 
infraestrutura da região. 
Além de restaurar os 80 
km de Novo Mundo para 
Brasnorte, está sendo fei-
to uma operação tapa-bu-
racos entre Brasnorte e 
Juína. Também foram ini-
ciados os serviços para res-
tauração do trevo de Juara 
e Juína. Duas equipes tra-
balham no trecho.
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Novos integrantes

Em agosto deste ano, 
a Casa Civil do Estado de 
Mato Grosso homenageou 
diversas personalidades 
civis e militares com a Me-
dalha de Honra ao Mérito 
da Defesa Civil do Estado. 
Os agentes tangaraenses 
foram homenageados em 
nome do coordenador do 
órgão, Gilvane Mendon-
ça de Lima, que recebeu a 
honraria pela atuação na 
seca de 2016. 

No ano passado, a 
Defesa Civil em Tanga-
rá da Serra teve extrema 
importância no período 
em que o município so-
freu com a seca. Vários 
agentes já capacitados 
e demais voluntários se 
dispuseram e auxiliaram 
o Serviço Autônomo Mu-
nicipal de Água e Esgoto 
(Samae) na distribuição 
de água à população por 
meio de carros-pipa. 

Quatro turmas já se 
formaram em 2017. Em 
2016, foram 80 volun-
tários capacitados e em 
2015, 40. “Temos o obje-
tivo de capacitar mais de 
500 voluntários em Tan-
gará esse ano”, destacou 
o coordenador do órgão 
no município de Tangará 
da Serra, Gilvane Men-
donça de Lima. Os cursos 
serão oferecidos até o 
mês de outubro.

Um dos primeiros pas-
sos da nova comissão será 
realizar uma visita oficial 
ao deputado Gilmar Fa-
bris (PSD), preso desde a 
última semana no Centro 
de Custódia da Capital, e 
emitir um parecer sobre 
a detenção. Para iniciar 
os trabalhos, a comissão 
precisa ter sua nova con-
figuração publicada no 
Diário Oficial do Estado 
(DOE).

De acordo com o depu-
tado Leonardo Albuquer-
que (PSD), que presidirá o 
grupo de parlamentares, 
uma reunião extraordi-
nária será convocada tão 
logo a publicação seja 
feita. Além de Albuquer-
que, a comissão passa a 
ser composta pelos depu-
tados Allan Kardec (PT), 
Wancley Carvalho (PV), 
Adriano Silva (PSB) e Sa-
turnino Masson (PSDB).

A maioria dos minis-
tros do Supremo Tribu-
nal Federal decidiu nesta 
quarta-feira, 20, enviar a 
nova denúncia contra o 
presidente Michel Temer 
(PMDB), apresentada 
pelo ex-procurador Ge-
ral da República, Rodrigo 
Janot, à Câmara dos De-
putados. O único a votar 
contra a decisão foi o ma-
gistrado mato-grossense, 
Gilmar Mendes.

Os voluntários estão 
sendo treinados para aju-
darem na Caravana da 
Transformação, promovi-
da pelo Governo do Esta-
do de Mato Grosso, que 
será realizada em Tanga-
rá da Serra em Outubro, 
no Módulo Esportivo. Os 
agentes que se dispuser-
rem a colaborar estarão 
auxiliando na organização 
de filas e nos exames que 
são realizados no projeto.

Um fator que pode 
atrasar o começo dos 
trabalhos da Comissão 
de Ética é a Caravana da 
Transformação, que ocor-
re nesta semana atenden-
do os municípios da região 
de Juína. O programa, tido 
como “menina dos olhos” 
da atual gestão, costuma 
arrastar deputados em 
todas as edições. Apenas 
Allan Kardec não é da base 
aliada ao governo.

O julgamento se encerrou no final da tarde com o placar de 7 a 1 e será re-
tomado nesta quinta, 21, quando votarão os ministros Marco Aurélio Mello, 

Celso de Mello e Cármen Lúcia.
Já votaram pelo envio da denúncia à Câmara os ministros Edson Fachin (re-

lator), Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux,
Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. O único a divergir foi o ministro Gil-

mar Mendes, que votou pela devolução da denúncia à PGR e pela suspensão 
do envio à Câmara.

O pedido foi apresentado pela defesa de Temer, que argumenta pela necessi-
dade de aguardar o fim das investigações sobre suposta omissão de executi-

vos da J&F em suas delações premiadas.
Provas entregues pelos delatores da J&F subsidiam a denúncia contra Temer, 
acusado de integrar organização criminosa e de cometer obstrução da Justiça 

nas investigações da Operação Lava Jato.

A leitura desenvolve a capacidade intelectual do indivíduo, 
devendo fazer parte do seu cotidiano. O habito da leitura é 
adquirido no ambiente familiar e em seu convívio no meio 
social. Sendo importante como prática social, existindo uma 
relação entre leitura, escola e cidadania. Um estudante bem 
informado consegue buscar as informações que precisa no 
seu dia -a- dia.

 A maioria dos alunos não gosta de ler e há alguns 
fatores que servem para comprovar isso. No ambiente familiar, 
por exemplo, diversos pais não leem e não estimulam os filhos 
à leitura, porque eles também não foram incentivados para tal. 
Com isso, são poucas as famílias que tem o hábito de leitura 
em casa. Na família brasileira só se fala de livros quem teve 
a oportunidade de ter nascido em meio a eles.

 Ser leitor, também requer disciplina e treinamento, 
mostra que “o homem é um ser pensante por natureza, mas 
sua capacidade de raciocínio precisa de tanto treinamento 
quanto necessita seu físico para, por exemplo, tornar-se um 
atleta.” Isso vem mostrar que para se tornar um grande leitor 
é preciso ter atenção, desafiar ludicamente a memória, pensar 
e ler diariamente (MARTINS, 1986).

 Com isso, percebe-se que para se ler bem, tem que 
ler muito e grande parte dos alunos sentem-se desmotivados 
e “preguiçosos” quando o assunto é leitura. Esses não 
querem exercitar a mente porque ler requer garra, estímulo, 
concentração e perseverança. É muito mais fácil sentar-se 
diante da televisão ou ficar com o celular em mãos do que 
pegar um jornal ou um livro e ler.

 O objetivo maior da leitura consiste em aprender, 
entender e reter o que esta lido, a leitura é uma prática que 
requer aprendizagem para tal, e sem dúvida, uma atividade 
pouco desenvolvida (SALOMON, 2004). Falta o governo in-
vestir mais na educação, muitas escolas públicas, infelizmente, 
carecem de qualidade e de recursos como livros e biblioteca 
adequada.

 Nesse sentido, observa-se que a escola poderá 
exercer um importante papel na formação de um leitor mais 
competente.

 Compete aos professores ações que possibilitem 
os alunos desenvolverem o gosto pelos livros, ainda mais 
quando o aluno não tem acesso fácil a livros e textos. Sendo 
de grande importância o papel do professor em fornecer a 
maior diversidade de textos: quadrinhos, revistas, jornais, 
bulas, cartazes, bilhetes, poemas, contos, etc. Isso facilita o 
acesso desses alunos ao mundo da leitura.

 É necessário incentivar os alunos para a leitura, 
através de um projeto de leitura, contribuindo para que 
objetivos positivos sejam alcançados. É preciso mostrar a 
importância da leitura na vida cotidiana dos mesmos, com 
textos em sala de aula.

  O professor de qualquer disciplina, desde Educação 
Física a Matemática é, antes de tudo, um professor de 
leitura, pois essa não é uma tarefa exclusiva do professor de 
Português. É através da leitura que o individuo terá acesso 
a uma enorme gama de informações e conhecimentos que 
possibilitará a ele interagir na sociedade de forma crítica, 
autônoma e consciente, exercendo plenamente seu papel de 
cidadão (TAKAHASHI, 2000). Ler é um habito poderoso que 
nos faz conhecer mundos e ideias.

Aline Regina dos Reis
Professora graduada em Licenciatura e Bacharelado 

em Ciências Biológicas pela Unemat e especialista em 
Saúde e Segurança do Trabalhador.

Defesa Civil segue capacitando voluntários em Tangará
A Defesa Civil do Estado de Mato Grosso segue oferecendo cursos de capacita-

ção para formar voluntários que tenham interesse de atuar no órgão em Tangará 
da Serra. Além de instruções sobre primeiros socorros e de combate a incêndio, 
os praticantes do curso recebem orientações sobre o que fazer em situações oca-
sionadas por força da natureza, além de passos a serem seguidos em trabalhos 
sociais.“As pessoas que ainda tem vontade de fazer esse curso ainda podem estar 
fazendo suas inscrições. Teremos uma turma no IFMT na semana que vem e es-
taremos fechando outras turmas também até o mês de outubro”, afirmou Gilva-
ne Mendonça de Lima, coordenador do órgão em Tangará da Serra, ao destacar 
que várias turmas vem sendo formadas nas últimas semanas.“Além de estarem 
preparados para auxiliar o município caso passe por um tipo de catástrofe ou 
calamidade pública, a Defesa Civil não trabalha só com isso, trabalha também 
com ajudas sociais a entidades e auxiliando Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia 
Militar”, complementa. 

Julgamento será retomado nesta quinta


