
Solidários, funcionários fazem doação 
em prol da SOS Animais de Rua

causa animal

BaRRa DO BuGREs

Unemat divulga novos 
prazos para Congresso

Mário Quintana será destaque 
na ‘Literatura Viva’ da Atec

nEsTa TERÇa E QuaRTa

Graças a solidarie-
dade, por alguns dias, 
os animais sob a guar-
da da SOS Animais de 
Rua, terão alimentação 
garantida e seus tutores 
e protetores poderão ter 
um pouco mais de cal-
ma para planejar e atin-
gir as metas estipuladas 
para continuar a manter 
o projeto, que vive ex-
clusivamente da deter-
minação dos protetores 
e da ajuda solidária da 
sociedade.

Por meio de funcio-
nários da Agência do 
Banco do Brasil, apro-
ximadamente 50 quilos 
de ração para cães foram 
doadas à SOS, na sexta-

feira, dia 22. “Esse é um 
projeto social do banco 
realizado por semestre”, 
disse Alana Flores. De 
acordo com a protetora 
e voluntária do projeto, 
Anelisa Oliveira, uma 
funcionárias do banco 
que simpatiza com a 
causa animal a procurou 
e disse que haviam feito 
a coleta e gostariam de 
repassar ao projeto. “A 
alana, uma conhecida 
minha que trabalha no 
Banco do Brasil me pro-
curou e disse da arreca-
dação, que é feita sob a 
responsabilidade do Lu-
ciano, que faz as campa-
nhas, aí fiquei imensa-
mente feliz e agradecida, 
pois precisamos muito 
de toda e qualquer aju-
da”, disse a protetora, ao 
ressaltar que geralmente 
essa prestação de servi-

ços, desenvolvida pelo 
banco, tem como foco 
ajudar pessoas, mas 
dessa vez, foi em prol 
dos Animais de Rua. 
“Ficamos muito felizes, 
pois vemos um pouco 
de reconhecimento pelo 
nosso serviço. Da nos-
sa luta diária que não é 
fácil. Isso das pessoas 
reconhecerem ajudando 
da maneira que podem 
nos dá forças pra conti-
nuar”, pontuou.

De acordo com Ane-
lisa, o projeto precisa de 
ajuda, pois os recursos 
são poucos, para uma 
demanda que só cresce.  
“Seria muito bom que 
mais empresas fizessem 
esse tipo de trabalho 
e nos ajudassem, pois 
as dívidas só crescem 
e não temos qualquer 
ajuda do poder público. 

Então se não queremos 
ver um inocente sofrer, 
temos que fazer por nos-
sa conta e risco. Precisa-

mos muito de ajuda, por 
menor que seja, de toda 
espécie. Seja dinheiro 
ou um quintal que possa 

abrigar um animal como 
lar temporário, pois 
manter as diárias fica 
muito caro”, destacou.

>> Rosi Oliveira
Redação DS

Toda a poesia de Mário Quintana e seus conterrâneos serão retratados nas duas noites

As obras do poeta, 
tradutor e jornalista 
sul-rio-grandense, Má-
rio de Miranda Quin-
tana, serão apresenta-
das nesta terça-feira e 
quarta-feira, dias 26 e 
27 de setembro, duran-
te a ‘Literatura Viva’ da 
Atec. O evento ocorrerá 
no auditório da Unic, a 
partir das 19h30.

Considerado o ‘poe-
ta das coisas simples’, 
com um estilo marcado 
pela ironia, pela pro-
fundidade e pela per-
feição técnica, Mário 
Quintana será retrata-
do por todos os alunos 

da Associação Educa-
cional, em duas noites, 
onde a literatura sairá 
do papel e ganhará vida 
no palco. “Será uma 
noite gauchesca nos 
Pampas do Mato Gros-
so”, adianta o coorde-
nador do evento, pro-
fessor Ademir Batista 
da Silva. 

Todos os anos, expli-
ca Ademir, os autores e 
artistas de uma região 
brasileira são escolhi-
dos para serem home-
nageados no evento e 
neste, será do Sul do 
país. “Um processo 
trabalhoso, que envol-
ve pesquisa histórica 
com o Rio Grande do 
Sul, desde a origem dos 
povos (...) e todo esse 

trabalho será apresen-
tado em forma de dan-
ças, dramatizações e, 
principalmente, com 
a poesia”, adianta, ao 
destacar que o objetivo 
do evento é também al-
fabetizar o aluno pelo 
viés da poesia. “Para o 
aluno entender o que 
os versos estão dizen-
do, qual o propósito de 
cada poesia (...) e antes 
de aprender a poesia, 
que conheça o poeta, 
autor. Uma pesquisa 
grande até chegarmos a 
apresentação. Uma for-
ma lúdica de ensinar”.

Toda a poesia de 
Mário Quintana e seus 
conterrâneos serão re-
tratados em duas noites, 
em forma de danças, 

declamações de poesia, 
dramatizações, música, 
entre outras formas de 
cultura. Nesta terça-fei-
ra as apresentações fi-
carão por conta da Edu-
cação Infantil e Ensino 
Fundamental I (1º ao 5º 
ano). Já nesta quarta su-
birão ao palco os alunos 
do Ensino Fundamental 
II (6º ao 9º ano) e Ensi-
no Médio). “Queremos 
convidar todos para 
prestigiar o evento, que 
é aberto a toda a popu-
lação”, convida, ao lem-
brar que no ano passado 
o público surpreendeu 
e “este ano estamos es-
perando novamente 
um grande número de 
pessoas nessas duas 
noites”.

>> Fabíola Tormes
Redação DS

Doações podem ser feitas no Pet Shopping da Terra

A Universidade do 
Estado de Mato Gros-
so (Unemat) divulgou 
novos prazos para o 
Congresso Acadêmico 
de Tecnologia e Infor-
mática (Cati/2017). Os 
interessados em sub-
meter trabalhos agora 
poderão fazê-lo até o 
29 de setembro. A nona 
edição que acontecerá 
no período de 17 a 22 
de outubro deste ano é 
promovida pelo Centro 
Acadêmico de Ciência 
da Computação e pelo 
curso de Ciência da 
Computação do Câm-
pus “René Barbour” 
em Barra do Bugres. As 
normas e regras para 
publicações podem ser 
acessadas em http://cac-
cunemat.com.br/cati/.

O Congresso Aca-
dêmico de Tecnologia 
e Informática (CATI) é 
um dos principais con-
gressos na área de Tec-
nologia da Informação 
(TI) em Mato Grosso. 
O evento reúne estu-
dantes, professores, 
pesquisadores e outros 
profissionais na dis-
cussão dos principais 
temas da área de TI 
e Ciência da Compu-
tação, fomentando a 
Ciência, Tecnologia e 
Inovação, por meio de 
palestras, apresenta-
ção de trabalhos, mi-
nicursos, relatos de 
experiência, maratonas 
e outras atividades. 
Em sua nona edição, 
a temática central do 
evento é “Aplicações 
Web/Móvel”, incluin-
do a realização do Dev.
Agri 3, Hackathon vol-
tado ao agronegócio.

>> Hemilia Maia e Lygia 
Lima Assessoria

O CATI é um dos principais congressos na área de TI em Mato Grosso
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