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A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS

O ex-vereador de Tan-
gará da Serra, Celso Ferrei-
ra de Souza, não vai pagar 
indenização para a família 
de um policial militar mor-
to, que chamou de “trafi-
cante e salafrário”, durante 
uma sessão da Câmara. Ele 
conseguiu na Justiça um re-
curso extraordinário e teve 
a condenação revista pelo 
Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso (TJMT).

O senador José Medeiros 
relatou a visita que fez ao 
município de Colniza, onde 
discutiu a possibilidade da 
construção da BR-242 e de 
trecho da BR-158. Ao elo-
giar a iniciativa da discussão 
pela Frente Parlamentar dos 
Vereadores da região, José 
Medeiros disse que a política 
deve trazer solução para os 
problemas e apontar rumos 
para o país.

O caso ocorreu em 2010. 
Na tribuna, o então vereador 
se dirigiu ao policial que já ha-
via morrido como sendo um 
“traficante e salafrário”. Ainda 
durante o discurso, Celso usou 
os termos “morreu um policial 
safado” e viciou várias crian-
ças no uso de entorpecen-
tes”, para se referir ao militar. 
A família do policial requereu 
pagamento de indenização à 
título de danos morais.

O ex-vereador já havia 
sido condenado ao paga-
mento de R$ 8 mil aos fami-
liares do militar. Entretanto, 
em um recurso extraor-
dinário encaminhado ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), a Defensoria Públi-
ca, pediu um juízo positivo 
de retratação.No pedido, o 
órgão alega que o ex-verea-
dor tem imunidade parla-
mentar absoluta.

*Bastidores da Política

Diário da Serra>> TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
SEXTA-FEIRA - 27 DE OUTUBRO DE 2017 

E mais...Juiz

Frustrado Repasses

Caravana 

Resposta 

Estágio 

Anseios

Para concorrer à vaga, 
os interessados devem ter 
inscrição na Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB
-MT) há mais de dois anos 
ou ter exercido atividade 
jurídica privativa de ba-
charel em direito. A prova 
terá a duração de 4 horas 
e será realizada no Centro 
Universitário de Cuiabá. 
São 20 questões de múlti-
pla escolha e depois uma 
prova dissertativa. 

O Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso publicou 
edital para a formação de 
cadastro de reserva de juí-
zes leigos. Os classificados 
atuarão nos Juizados Espe-
ciais em Cuiabá e Várzea 
Grande, região metropoli-
tana da capital. A inscrição 
pode ser feita gratuitamen-
te pela internet até o dia 1º 
de novembro. A remune-
ração é variável, podendo 
chegar a R$ 4.871,67.

A prefeitura de Sape-
zal, abriu um processo de 
seleção para contratar 69 
estagiários que vão atuar 
nas secretarias do municí-
pio. Segundo a prefeitura, 
as inscrições estão aber-
tas e podem ser feitas até 
o dia 31 de outubro. Os 
candidatos devem retirar 
uma ficha de inscrição 
no site do Centro de In-
tegração Empresa Escolar 
(CIEE). 

O senador afirmou que o 
maior anseio da população 
mato-grossense é a constru-
ção de estradas para o es-
coamento da produção, para 
transporte de doentes e para 
promover o desenvolvimento 
do estado. “Eles não querem 
saber de “Fora, Temer” ou 
“Fica, Temer”, ou se saiu Dil-
ma; eles não querem saber 
dessas arengas, eles querem 
desenvolvimento”, disse.

O governador Pedro Ta-
ques (PSDB) encaminhou 
um ofício ao presidente do 
Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso, desembargador Rui 
Ramos, apontando uma frus-
tração de R$ 49,9 milhões na 
receita do Estado. Este seria, 
segundo o governador, um 
dos motivos que levam o Exe-
cutivo a atrasar o pagamento 
do duodécimo aos demais 
Poderes e instituições.

O secretário de Estado 
de Fazenda, Gustavo de 
Oliveira, afirmou, na tarde 
de quinta-feira, 26, que o 
Executivo estadual repas-
sará valores considerados 
essenciais aos Poderes para 
evitar atrasos nos salários 
dos servidores das institui-
ções. No entanto, não deu 
prazo ou informou os valo-
res que serão destinados 
aos Poderes.

Com vistas a atender um 
número maior de pessoas 
que esperam há anos, mui-
tas delas até décadas por 
uma cirurgia de catarata, o 
Governo do Estado estendeu 
o atendimento do serviço de 
oftalmologia na Caravana da 
Transformação até o próximo 
sábado, dia 28 de outubro. 
Até quarta-feira, 24, foram 
realizadas 5 mil e 390 consul-
tas o que gerou 36.834 pro-
cedimentos oftalmológicos.

O ofício é na verdade 
uma resposta ao desem-
bargador Rui Ramos, que 
na última semana notifi-
cou o governador a fazer os 
repasses das parcelas em 
atraso. Ao dar explicações 
sobre as condições finan-
ceiras do Estado, Taques 
apresentou uma tabela que 
ilustra dados da Receita 
Corrente Líquida do Estado 
relativa ao ano de 2017.

O governador Pedro Taques (PSDB) afirmou, na manhã desta quin-
ta-feira, 26, que “não quer fazer exercício de adivinhação”, ao co-

mentar sobre uma eventual possibilidade de atraso nos salários dos 
servidores estaduais referentes a este mês. O pagamento de setem-

bro foi feito de modo escalonado, sendo 78% em 10 de outubro e 
22% no dia seguinte. O Governo alegou que teve de proceder desta 

forma em razão de dificuldades no fluxo de caixa.  Em entrevista 
na manhã desta quinta-feira, o governador evitou comentar sobre a 

possibilidade de haver novos problemas.
“Não quero fazer exercício de adivinhação. Nós vamos esperar. Cada 

dia com a sua agonia”, declarou ao ser perguntado se pode haver 
atrasos neste mês. “O salário do Governo vai ser resolvido conforme 

o fluxo de caixa. O salário é dia 10. Cada dia com a sua agonia”, 
acrescentou. Taques também comentou sobre os atrasos nos duodé-

cimos repassados aos Poderes.

Através de estudos e pesquisas percebe-se que para se 
chegar a modalidade de ensino de Educação de Jovens e 
Adultos que temos hoje aconteceram diversos conflitos. O 
processo de educação no Brasil teve inicio com os Jesuítas 
que abriram a primeira escola, quando foram forçados a 
sair houve uma desorganização do sistema educacional 
por conflitos de poder e de interesses políticos. Através 
de manifestações e abaixo-assinados da iniciativa privada 
e do Estado juntamente com professores conseguiram a 
criação de diversas escolas em províncias. Mesmo com a 
criação dessas instituições a realidade era de exclusão, pois 
somente uma parcela elitista tinha acesso à educação, onde 
os negros, indígenas e muitas mulheres estavam excluídos, 
o Estado administrava à educação das elites e as províncias 
a educação básica, onde os investimentos eram precários. 
Muitas mudanças e projetos foram inseridos na criação da 
Educação de Jovens e Adultos, um deles a Reforma de 
Leôncio de Carvalho onde eram lecionados aos adultos 
analfabetos aulas noturnas que tinham como finalidade 
o trabalho, a moralidade, porém essa reforma atendeu 
apenas uma pequena parcela da sociedade, continuando 
assim milhões de analfabetos existindo. Apenas em 1920 
surgiu à oportunidade de implantação de políticas públicas 
para a educação de jovens e adultos, se fortalecendo em 
1930 onde procuravam achar uma saída para o Brasil, os 
movimentos de professores e intelectuais que estavam no 
poder acreditavam que a saída para fortalecer a política 
era a educação em massa, onde agora havia necessidade 
de profissionais capacitados por causa do processo 
de industrialização. Os esforços para escolarização de 
jovens e adultos foram vistos apenas em 1960, onde o 
analfabetismo diminuiu, mas fora criticado o ensino, pois 
afirmavam serem superficiais e em curto período de tempo 
sendo ineficaz para os adultos. Paulo Freire e outros 
educadores tinham por objetivo implementar uma nova 
forma de educação e esse período em que eles atuaram é 
considerado “o período das luzes para jovens e adultos”, 
onde foram implantados diversos modelos de educação, 
inspirados por Paulo Freire para oferecer uma educação 
de qualidade a todos. Com o golpe militar de 1964 todos 
esses projetos foram interrompidos e seus idealizadores 
perseguidos, a educação de jovens e adultos passou a ser 
aplicada em igrejas e associações de moradores muitas não 
duraram muito tempo. Em 1967 com a Lei 5.379 o governo 
federal criou o MOBRAL, esse como é relatado extinguira 
o analfabetismo de jovens de 15 a 30 anos em 10 anos, 
porém o mesmo foi extinto, pois não conseguiu atingir 
seus objetivos e a qualidade que lhe foi conferido. Através 
da Lei de diretrizes e bases da educação foi instituído e 
integrado o EJA- educação de jovens e adultos, fazendo 
dela um direito de todos. Ao final do estudo constata-se 
que essa modalidade de Educação ao contrário do que era 
pensado é muito recente, e que o direito dela aos cidadãos 
foi conquistado com muitas lutas e passou por inúmeras 
mudanças ao longo de toda história, e sempre com 
professores e principalmente a população se organizando 
para romper a barreira da exclusão, do racismo por parte 
das elites e do próprio governo.

Armando Rodrigues dos Santos, Ciências e Licenciatura 
Plena em Matemática.

Enéias Gonçalves de Souza, Licenciatura em 
Sociologia. 

Marlene de Oliveira Caires, Licenciatura Plena em 
História.

Vacinação antirrábica  em Tangará 
Inicialmente prevista para acontecer no próximo sábado, dia 28 

de outubro, o Dia D da vacinação antirrábica tem uma nova data para 
acontecer em Tangará da Serra. De acordo com a coordenadora da Vi-
gilância Ambiental, Izabela Talita Silva Gomes, a ação será executada no 
dia 04 de novembro  em todas as Unidades de Saúde da Família, que 
estarão abertas das 8:00 às 16 horas.“Precisamos que adultos levem 
os animais, principalmente quando é um animal arredio, pois muitas 
vezes a criança não consegue conter o animal e dificulta muito nosso 
trabalho”, orientou a coordenadora, em entrevista cedida recentemen-
te ao Diário da Serra. Ainda segundo a responsável, a meta é de vacinar 
18.103 animais. “Então desde já, a gente pede para que a população 
leve seus animais para receberem a vacinação, que é muito importan-
te”, solicitou a responsável. 

Taques evita falar sobre salários: “Não quero fazer adivinhação”


