
Faça Bonito 2017 começa 
pelo Distrito de Progresso

MUTIRÃO DE SERVIÇOS

JOÃO BATISTA

Alunos conhecem história 
de Barra do Bugres

Dia da Árvore é comemorado 
com plantio e ações educativas

MEIO AMBIENTE 

A edição de 2017 
da campanha Faça Bo-
nito – Enfrentamento 
ao Abuso e Exploração 
Sexual de Crianças e 
Adolescentes, começou 
nesta quinta-feira, 21, 
e o local para receber a 
abertura do evento foi a 
Escola Estadual Patriar-
ca da Independência no 
Distrito de Progresso, 
onde aconteceu o Muti-
rão de Serviços.

O Prefeito, Fábio 
Martins Junqueira e a 
Primeira Dama Helena 
Simões Matias Junquei-
ra, prestigiaram a aber-
tura, acompanhados do 
Secretário Municipal 
de Assistência Social, 

Aguinaldo Garrido, do 
Secretário Municipal 
de Esportes, Wellington 
Bezerra e de vereadores, 
além da comunidade.

Durante o Mutirão de 
Serviços da Campanha 
Faça Bonito, promovida 
pela Secretaria de As-
sistência Social, diver-
sos serviços foram ofe-
recidos à comunidade, 
como corte de cabelo, 
distribuição de mudas 
de árvores frutíferas, 
além de outros serviços 
e momento de recrea-
ção para as crianças.

“Essa é uma ação 
conjunta de diversas 
Secretarias e parcei-
ros como a Defensoria 
Pública e Defesa Civil. 
Inúmeras atividades 
desenvolvidas, mutirão 
de limpeza e coleta de 
lixo na comunidade, ao 

mesmo tempo oferece-
mos cinema às crianças. 
Dessa forma, de manei-
ra lúdica e educativa, 
tratamos do combate a 
violência e promove-
mos a campanha de en-
frentamento ao abuso e 
exploração de crianças 
e adolescentes”, des-
tacou o Prefeito Fábio 
Junqueira.

De acordo com o Se-
cretário a programação 
segue até o próximo dia 
30 de setembro com ati-
vidades de mutirão e ci-
nema de rua nos bairros 
Mané Garrincha, Jardim 
dos Ipês e Jardim San 
Diego. “Estamos dando 
uma atenção especial ao 
público alvo do Cadas-
tro Único e do Programa 
Bolsa Família, além da 
comunidade em geral”, 
concluiu Garrido.

>> Diego Soares
Assessoria de Imprensa

Os alunos plantaram mudas de ipê branco no canteiro central da avenida

Plantio de árvores, 
distribuição de mudas 
de árvores frutíferas e 
ornamentais e também 
ações educativas mar-
caram nesta quinta-fei-
ra, dia 21 de setembro, 
as comemorações ao 
Dia da Árvore em Tan-
gará da Serra.

A ação foi coorde-
nada pela Secretaria 
Municipal de Meio 
Ambiente, em parce-
ria com a Educação e 
Cultura e Assistência 
Social, e contou com 
a participação de alu-
nos da Escola Estadual 
Professor João Batista, 

do Centro Municipal 
Joana D’Arc e comuni-
dade do Progresso. 

De acordo com o se-
cretário Municipal de 
Meio Ambiente, Mag-
no César Ferreira, três 
diferentes ações foram 
realizadas ao longo do 
dia, em diferentes lo-
cais, iniciando no pe-
ríodo da manhã com o 
plantio de 13 mudas de 
árvores de ipê branco, 
em dois canteiros da 
Avenida Ismael José 
do Nascimento, entre 
as ruas 28 e 32. “Es-
tamos fazendo diver-
sas ações ao longo do 
dia, iniciando com o 
plantio dessas árvores 
junto com os alunos 
da Escola João Batista. 

Um ato para incentivá
-los a cuidar, preser-
var o meio ambiente. 
A árvore nos traz tan-
tos benefícios e é pela 
educação e conscienti-
zação dessas crianças, 
que conseguiremos 
preservar essa espé-
cie”, afirmou o gestor. 
Essas novas árvores 
serão cuidadas pelos 
técnicos da Secretaria 
de Meio Ambiente, a 
partir de agora.

Já no período da 
tarde, as atividades re-
lacionadas ao Dia da 
Árvore continuaram 
no Parque Municipal 
Ilto Ferreira Coutinho 
(Bosque Municipal), 
com os alunos do 7º 
ano do Centro Munici-

pal Joana D’Arc. No lo-
cal houve distribuição 
de mudas de árvores e 
apresentações educa-
tivas. Paralelo a esses 
eventos foram realiza-
dos durante todo o dia 
na Escola Estadual Pa-
triarca da Independên-
cia, no Distrito de Pro-
gresso, ações alusivas 
a data. 

Além do plantio 
desta quinta, o Meio 
Ambiente está progra-
mando uma campanha 
de arborização em dife-
rentes pontos do muni-
cípio. “Vamos fazer um 
trabalho de arboriza-
ção em toda a cidade, 
iniciando neste espaço 
que não tem nenhuma 
árvore plantada”.

>> Fabíola Tormes
Redação DS

O Prefeito, Fábio Martins Junqueira e a Primeira Dama Helena Simões Matias Junqueira, prestigiaram a abertura

Alunos da Escola Es-
tadual Professor João Ba-
tista, de Tangará da Serra, 
viajaram até o município 
de Barra do Bugres para 
participar de uma aula di-
ferente. 

A recepção foi no an-
tigo paço municipal, lo-
calizado as margens do 
Rio Paraguai, e contou 
com uma roda de conver-
sa com Clemente Gomes 
Cardoso, 88 anos, ex-ve-
reador por três mandados 
consecutivos em Barra do 
Bugres.

Na oportunidade Car-
doso detalhou os acon-
tecimentos históricos da 
cidade e falou da impor-
tância do município para 
a expansão da região. 
“Quando cheguei em Bar-
ra do Bugres presenciei o 
tanto que a região era rica 
em plantas medicinais 
em especial a Poaia, infe-
lizmente virou pasto ou 
cana”, disse o ex-verea-

dor, reclamando da falta 
de preservação do meio 
ambiente em toda a re-
gião. Foram mais de uma 
hora de explanação sobre 
os acontecimentos histó-
rico da região, os alunos 
ouviram atentamente e 
após fizeram diversas per-
guntas sobre o município 
de Tangará da Serra e sua 
criação. 

A aula de campo faz 
parte do Roteiro de Es-
tudos da escola e teve o 
tema: “Mato Grosso, sub-
tema visitação nos pontos 
Históricos de Barra do 
Bugres”, coordenada pela 
professora de História, 
Raimunda Pereira Souza, 
o roteiro foi articulado 
nas disciplinas de histó-
ria na unidade escolar. “É 
bom, pois sabemos que 
ouvir diretamente de uma 
pessoa que vivenciou es-
ses acontecimentos com 
riqueza de detalhes é 
muito mais interessante, 
tornando mais dinâmica 
nossa aula e conhecendo 
melhor a nossa história”, 
disse uma das alunas.

>> Nilson Guedes
Assecom

A aula de campo faz parte do Roteiro de Estudos da escola
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