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Cidade

Município adia data de
realização da prova objetiva 
do processo seletivo

TANGARÁ DA SERRA

Foi adiada para 11 de 
abril a data de realiza-
ção da prova objetiva 
do Processo Seletivo da 
Prefeitura Municipal de 
Tangará da Serra. Um 
novo cronograma foi di-
vulgado pela comissão 
de organização do pro-
cesso.

O seletivo é destina-
do para a contratação 
e formação de cadastro 
de reserva, para o exer-

Provas seriam 
neste Domingo
de Páscoa,
dia 4 de abril

seletivo é destinado para a contratação temporária de várias secretarias

cício funcional tempo-
rário nas secretarias de 
Administração, Assis-
tência Social, Educação, 
Infraestrutura, Meio 
Ambiente e Saúde.

De acordo com o se-
cretário de Educação, 
Vagner Constantino 
Guimarães, presidente 
da Comissão, a decisão 
de alterar a data foi to-
mada por três motivos: 
primeiro, para que a 
Comissão pudesse pu-
blicar dentro do prazo, 
conforme regras de pro-
cessos seletivos, a lista 
de inscritos deferidos 
e indeferidos; segundo, 
porque neste domingo, 
dia 4 de abril, data em 
que ocorreria a prova, é 

comemorada a Páscoa; 
e terceiro, em razão das 
medidas restritivas pre-
vistas em decreto esta-
dual.

“Por isso decidimos 
mudar a data da prova 
objetiva do dia 04 para 
o dia 11 de abril, o edi-
tal e suas alterações es-
tão publicados no site 
da Prefeitura, mostrando 
o novo cronograma. Tor-
cemos muito para que 
esse quadro [da pande-
mia] melhore para que 
possamos ter a seguran-
ça necessária para todos 
os participantes, desde o 
candidatos até as demais 
pessoas envolvidas na 
aplicação do seletivo”, 
explicou o secretário.

AlexAndre roliM / Assessoria 

PREVENÇÃO COVID

O Parque Natural Ilto 
Ferreira Coutinho, o Bos-
que Municipal de Tangará 
da Serra, ficará fechado a 
partir desta quarta-feira, 
dia 31. Outras áreas de 
lazer do Município, como 
a Vila Olímpica e acade-
mias ao ar livre, também 
estão isoladas.

A decisão de fechar es-
ses locais foi tomada com 
base no decreto estadual 
874, de 25 de março de 
2021, que prevê recomen-
dações aos municípios 
com risco alto de conta-
minação para a Covid-19, 

Bosque Municipal ficará fechado a partir 
desta quarta-feira

AlexAndre roliM / Assessoria 

como é o caso de Tangará 
da Serra. Tais medidas in-
cluem a proibição de ati-
vidades em áreas de lazer.

O secretário municipal 
de Meio Ambiente, Magno 
César, explica que o bos-
que permanecerá fechado 
para o público já a partir 
desta quarta até sexta-fei-
ra, dia 9 de abril. A medi-
da poderá ser prorrogada, 
dependendo do compor-
tamento da pandemia na 
cidade e da classificação 
de risco em que o Municí-
pio estiver enquadrado nos 
próximos dias.

Magno pede a compre-
ensão da população e, es-
pecialmente, a colaboração 

de todos. “A gente pede 
que haja colaboração dos 
frequentadores do bosque. 
Quando aberto para o pú-
blico, pedimos que as pes-
soas respeitem as medidas 
restritivas, que usem más-
cara e evitem aglomerações, 
porque senão o município 
permanece nessa classifi-
cação de risco e teremos 
que manter os locais de 
lazer isolados”, disse.

O município de Tanga-
rá da Serra está em uma 
classificação de Risco 
Alto de contaminação 
pelo coronavírus e, con-
forme decreto do Estado, 
as atividades de lazer de-
vem ser proibidas.

Entre muitos acontecimentos, a década de 90 é lembrada por hits mu-
sicais que marcaram época. Um dos grupos que se destacou no perí-
odo, foi a banda britânica de funk e acid jazz, Jamiroquai. O seu ál-
bum Travelling Without Moving, lançado em 1996, fez grande sucesso 
mundial e atingiu a venda de mais de um milhão de cópias.
A música "Virtual Insanity" (Insanidade Virtual), que compõem o ál-
bum, recebeu um Grammy e quatro prêmios da MTV. O videoclipe 
mostra o vocalista da banda, Jay Kay, dançando e interagindo com so-
fás em um piso deslizante, mas na verdade, o piso é estático, o que se 
move são as paredes, empurradas por pessoas. Ou seja, o clip na reali-
dade, não é tão tecnológico quanto parece, por isso mesmo impressio-
na ainda mais pela criatividade.
A letra, motivada no cenário tecnológico e científico, alerta que as pes-
soas recém imersas na internet poderiam se desvincular da vida real. O 
interessante é que a reflexão foi feita anos antes da existência de mídias 
sociais, como Facebook e Instagram.

“Em que estamos vivendo. Deixa eu te 
dizer. É uma maravilha que os homens 
consigam comer. Quando as coisas 
são grandes, isso deveria ser pequeno. 
Quem pode dizer que feitiços faremos 
por nós”. Em trechos da canção como 
esses, ocorrem múltiplas interpreta-
ções, mas dentro do contexto de evo-
lução tecnológica, pode-se inferir que 
estamos lidando com tecnologias novas 
e que podemos perder o controle dessa 
relação.

Nos anos 90 ocorria à evolução dos telefones móveis, lançamento de 
DVD’s e jogos de videogames, mas o surgimento do computador pesso-
al, a popularização do World Wilde Web e o Google, foram, sem dúvi-
da, os principais destaques da década.
No mundo científico, o grande avanço foi a ovelha Dolly, primeiro 
clone animal do mundo, o que possibilitaria criar uma “Arca de Noé” 
genética, segundo o seu inventor, Ian Wilmut. Curiosamente, a canção 
do Jamiroquai foi lançada no dia do nascimento da Dolly.
Os compositores, Jason Kay e Toby Smith, escreveram: “E agora toda 
mãe pode escolher a cor de seu filho. Esse não é o jeito da natureza... 
e agora que as coisas estão mudando para pior”. Será que, de fato, essa 
evolução de 25 anos fez com que piorassem as coisas para a humani-
dade?
Hoje, uma parcela da população está imersa no mundo digital relacio-
nando-se, de forma excessiva, esquecendo-se das pessoas próximas. 
Indivíduos maus intencionados ou sem conhecimento sobre determi-
nado assunto criam e disseminam fake news. Os crimes e golpes tam-
bém passaram a ser virtuais, exigindo maior atenção dos internautas.
É claro que essas evoluções trouxeram avanços extremamente bené-
ficos e significativos. Ainda mais em meio à pandemia, com a dispo-
nibilização de tecnologias que estão sendo ainda mais utilizadas nas 
atividades diárias de trabalho, estudo, lazer e entretenimento.
No que concerne à ciência, a invenção de vacinas contra a Covid-19, 
desenvolvidas em curto espaço de tempo e produzidas em escala in-
dustrial, marcam o avanço rápido na atualidade.
É certo que o desenvolvimento tecnológico e científico visam o bem
-estar das pessoas, entretanto, o seu uso de forma positiva ou negativa 
dependerá da intenção do usuário e de seu conhecimento cientifico 
para compreensão da realidade e para o uso adequado das novas tec-
nologias.

Fernando Wosgrau é administrador, mestre em agronegócios. atu-
almente, ocupa o cargo de Coordenador de  educação a

distância da secretaria de estado de Ciência, tecnologia e
inovação. e-mail: fernandowosgrau@secitec.mt.gov.br.
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