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Repórter da TV 
Cidade Verde 

Confira a distribuição da primeira
edição do informativo em Tangará

CONHEÇA a página da Fenaj e saiba tudo sobre a legislação profissional 
(regulamentação da profissão).   www.fenaj.org.br

Jornal da Imprensa de Tangará                                                                             Maio de 2020.

Jornalista, agende aí!!!
Reunião do Núcleo da Sindjor-MT
Quando: Último sábado de cada mês
Horário: 9h      Local: Câmara Municipal

Acesse:  www.sindjormt.org.br
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*A eleição da Personalidade do Mês é realizada pelos membros do Núcleo de Tangará do Sindjor-MT 

O Registro Profissional de Jornalista pode ser feito online no site do Ministério do Trabalho e 
Emprego em Registro Profissional.

Acesse Sistema Informatizado do Registro Profissional – SIRPWEB e selecione “Registro Profissional” para 
preencher a solicitação de registro profissional.

DOCUMENTO EXIGIDOS
– Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS): páginas do Número, série e qualificação civil;
– Documento de Identificação (RG);
– Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
– Comprovante de Residência;
– Certidão de Casamento (se houver alteração de nome);
– Declaração negativa de ilícito penal;
– Diploma de conclusão de curso superior se houver (devidamente assinado).
O prazo para divulgação é de 10 dias, e pode ser acompanhado pelo SIRPWEB clicando na aba da lateral 
esquerda “Emitir Cartão de Registro Profissional”.

Lembramos que, mesmo sendo um documento importante e essencial em determinados processos 
seletivos, deixamos claro que somos 100% a favor da legitimidade do Diploma em Jornalismo.

ALESSANDRO OLIVEIRA

DESTAQUES DESTA EDIÇÃO 
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Criado no ano de 2019, o
Fotoclube Tangará é um grupo de
fotógrafos profissionais e
amadores. São quase 50
membros. O objetivo é fomentar
eventos e cursos na área.

Para mais informações, falar
com Jean Claude (Professor de
IFMT – campus Tangará), no
whatsapp 66 98462-2483.

Osmir Bardelli
Apresentador da TV 

Vale Record

SINDICATO DOS JORNALISTAS DE MATO GROSSO
Núcleo de Tangará da Serra-MT          <<distribuição gratuita>>
SINDICATO DOS JORNALISTAS DE MATO GROSSO

Paulo Desidério
Repórter da Rádio 

Serra FM e D. da Serra

Personalidades de Maio*

FAKE NEWS E LIBERDADE DE EXPRESSÃO
O inquérito conduzido no âmbito do STF, por
iniciativa deste, trouxe a lume a indústria das fake
news albergada num dos poderes da República. Há
muito ainda a ser desvendado, mas, não é de hoje
que a informação falsa invade todas as mídias e,
modo particular, o whatsapp.

Qualquer um, sem compromisso e até sem formação
profissional pelos saberes ou fazeres, põe em
circulação sites e blogs pela internet sob o manto da
liberdade de expressão e de opinião como se os
direitos individuais não se autolimitassem.

Tanto é verdade que não há liberdade de expressão
quando se trata da criação de pasquins latrinários
para a difusão de calúnias, difamações, injúrias,
notícias falsas e alimentar o ódio e a promover
retrocessos civilizatórios.

Não se trata de mero jogo de poder, mas, da
sanidade mental coletiva e seus preceitos cognitivos
já afetados pela pandemia a instilar o medo, ausência
de perspectivas e a falta de esperança.

A produção de conteúdo de qualidade é um insumo
essencial à sociedade, um alento nestes tempos
difíceis, ingrediente essencial à liberdade e
estabilizador da democracia.

Esse é o momento do jornalismo e a singular busca
da verdade dos fatos, lembrando que o jornalismo –
pode parecer pleonástico – se faz com jornalistas e
não com pregoeiros da mentira.
ITAMAR PERENHA – PRESIDENTE DO SINDJOR-MT

Estudante de Jornalismo e 
Produção do SBT

WILLIAM ZILKI

Estudante de Jornalismo e 
Fotógrafo free lancer

VIRGÍLIO GATTO

Fala, Presidente

Núcleo SINDJOR-MT / TGA

❑ Sergio Reichert (Coordenador)
❑ Humberto Ferreira  (Secretário) 
❑ Renan Coelho 
❑ Lawrenberg Advincula da Silva 

Membros acadêmicos 
❑ Thayná Vieira Pereira
❑ André Ferreira da Silva
❑ Gustavo Corrêa Braun  
❑ Julian Silva

Diretoria SINDJOR-MT

❑ Itamar Perenha (Presidente)
❑ Silvia Calicchio
❑ Gibran Lachowski
❑ Fátima Lessa
❑ Mário Hashimoto
❑ Enock Cavalcanti da Silva
❑ Adilson Azevedo Costa
❑ André Luís Alves
❑ Magda Victor de Matos
❑ Luci Mary Dias Rosal
❑ Brás Rubson Ferreira Barbosa

Artigo do jornalista Sérgio Roberto                           02 

http://www.fenaj.org.br/
http://sirpweb.mte.gov.br/sirpweb/principal.seam


A sociedade mostra-se cética
quando as estatísticas da pandemia
do novo coronavírus entram em
pauta. É natural, pois a pandemia é
uma matemática incerta. O
ceticismo ocorre nas esferas federal,
estadual, municipal, e também em
escala global, no âmbito da OMS e
está ligado à imprecisão natural dos
dados.

Em Tangará da Serra, as testagens
passaram a incluir as redes de
contatos dos pacientes, o que fez
aumentar os números oficias
divulgados pelo município.

E, em meio ao susto da escalada dos
números, veio à tona a informação

PANDEMIA E CETICISMO

Expediente

Estação Memória
Conheça a história da Rádio Tangará 640 AM, a primeira emissora de Tangará  

Parabéns Tangará da Serra, 

de que um hospital particular teria
casos de Covid-19 em seu quadro
de profissionais. A principal dúvida:
Estariam aqueles casos
computados nas estatísticas oficiais
do município?

Num primeiro momento, a
resposta é SIM, pois a notificação é
uma obrigação de qualquer casa de
saúde junto à autoridade sanitária.
Ademais, a notificação não implica
na revelação da identidade nem do
local do contágio.

O problema está no o vazamento
de informações, pois sugere uma
informalidade que abre margem a
especulações. Quem vazainformações

da empresa onde trabalha não
merece a confiança de seus
empregadores.

Em meio a tantas incertezas, há
uma certeza: A pandemia vai
chegar a quase todos. Por isso,
a prevenção deve estar na
consciência de cada um. E no
caso da nossa imprensa, cabe a
ela apurar tais vazamentos de
informações dentro do maior
critério.

*Sérgio é jornalista e
coordenador do Núcleo de
Tangará da Serra do Sindjor-
MT do Sindjor-MT.

ARTIGO DE MAIO  |  SÉRGIO ROBERTO REICHERT* 
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DIREÇÃO DE JORNALISMO
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Humberto Ferreira e Sérgio Reichert.
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(65) 99620-4262

A comunicação já estava se transformando a passos
lentos, mas ininterruptos, há alguns anos. Em todos os
setores, mas principalmente na assessoria de
comunicação, tínhamos que nos reinventar diariamente
com estratégias quase agressivas para conseguir
acompanhar o avanço do mercado e as atualizações das
redes sociais.

O que não esperávamos era que tudo isso teria que ser
colocado em prática em tão pouco tempo, de forma
assertiva e pontual. Os nossos rituais de trabalho foram
todos desconstruídos e estamos diante de um processo
onde tudo é aprendizado. Em meio à uma pandemia,
nunca antes vivenciada pela nossa geração, a crise nos
obriga a olhar para a sociedade e os negócios de forma
diferente. O distanciamento social, que nos mantém em
casa e longe de todos, também é o que nos conecta. A
comunicação deixou de ser somente um produto ou
serviço para se tornar essencial para todos.

Mas de que forma podemos utilizar essa conectividade
digital para fortalecer as relações empresariais? Tem sido
uma excelente oportunidade para as pessoas usarem a
tecnologia como uma grande aliada e fazerem as coisas
com mais verdade, saindo do modo “automático”. Na
assessoria de comunicação, o que antes precisávamos
pensar em como atingir todos os públicos, agora já é uma

mensagem com endereço de destinatário correto.
Tudo o que falamos sobre transformação digital nos
últimos anos está acelerado, mas o consumidor final
nos surpreende com um posicionamento forte e a
valorização das empresas que compartilham
confiança e empatia, não sendo apenas um delivery
de conteúdo.

E falando em rotina, grande parte da população
migrou de um ambiente de trabalho formal para um
que, até então, já era bem conhecido por mim: o
home office. Esta forma de atuação me permite
assessorar e fazer a consultoria dos meus clientes
com mais tranquilidade e em uma atmosfera mais
familiar. Isso é muito importante para o meu
processo criativo que, por sinal, nunca precisou estar
tão aflorado. A diferença é que agora, pelo menos
aqui em casa, eu também conto com toda a energia
de duas crianças que, sem aulas, me fazem
companhia neste “mundo novo”.

A novidade traz certas inseguranças e, com elas,
algumas dificuldades de adaptação na rotina. Mas ao
final disso tudo (ou seria o começo?), tenho a certeza
de que terá sido uma experiência incrível que nos
permitiu criar mais e nos reinventar.

*Gabriela é jornalista e assessora de imprensa do
Sindicato Rural de Tangará da Serra-MT.

A CONECTIVIDADE DIGITAL COMO FORTALECIMENTO 
ARTIGO DE MAIO  |  GABRIELA GONÇALVES* 

Por GUSTAVO BRAUN
A Rádio Tangará 640AM é uma das pioneiras do estado
de Mato Grosso. Chegou em Tangará da Serra em
março de 1988, através de uma iniciativa do radialista
e locutor esportivo Cleber Leite. O primeiro locutor da
emissora foi Tony Favetti, hoje aposentado.

Em sua programação diária, a emissora possui cinco (5)
programas, Rancho Caboclo, Tangará verdade, Bate
Bola Tangará, Sertanejo Bom Demais e Momento
Agrícola. Esses programas são apresentados pelos
locutores Hélio Silva, Cleber Leite, Dorgival Silva, Asis
Webio e Henrique Ballejo.
Site da Rádio: http://radiotangara.com.br/

CENSURA DO SBT É VIOLAÇÃO GRAVE DO 
DIREITO DE COMUNICAÇÃO... 

A violação envolve dois artigos no Decreto
52.795/63:
“Art. 62. A liberdade da radiodifusão não exclui a
punição dos que praticarem abusos no seu exercício”
“Art. 63. Nenhuma autoridade poderá impedir ou
embaraçar a liberdade da radiodifusão, fora dos
casos autorizados por lei”.

IMPRESSÃO    

Gráfica Diário da Serra

PONTO DE DISTRIBUIÇÃO

Bancas de Tangará

Câmara de Veredadores

OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA

O SINDJOR-MT ESTÁ DE OLHO NA  INVESTIGAÇÃO  DA 
POLICIA CIVIL SOBRE AS PÁGINAS E PERFIS FAKES 

DO FACEBOOK EM TANGARÁ   
Essas páginas e perfis fakes geralmente são utilizadas para
difamar, expor e denegrir a imagem de personalidades
públicas, especialmente políticos e profissionais da mídia
tangaraense, com a difusão de notícias falsas e acusações sem
fundamento ou provas.

DAS RELAÇÕES EMPRESARIAIS E PESSOAIS 

Jornal da Imprensa de Tangará   |   Editora da Unemat - Cáceres-Mato Grosso
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44 anos de emancipação politico-administrativa 

Por HUMBERTO FERREIRA
13 de Maio de 2020, um Dia muito
Especial. Tangará da Serra completa
44 anos de emancipação político-
administrativa. 5ª maior cidade de
Mato Grosso, com uma população
de 103.750 habitantes, conforme
ultimo Censo do IBGE de 2019.
Situada no Centro-Oeste do Brasil.

Cidade com uma economia forte,
onde predomina um comércio
bastante seleto, uma prestação de
serviços dando destaque a Saúde,
cartão de visita de nossa cidade.
Muito bem planejada, com suas

avenidas e ruas, numa arquitetura
moderna e bem traçada. População
composta de habitantes de
diferentes regiões brasileiras, que
aqui aportaram em busca de novas
chances e oportunidades.

Tangará da Serra das floradas dos
Ipês, das cachoeiras e suas quedas
livres, da culinária farta e de um
povo altamente hospitaleiro e
solidário. Parabéns Tangará da
Serra, pelos seus 44 anos de
existência. Cidade menina, quase
uma adolescente. Tangará que
somos todos nós.

•

A NOSSA IMPRENSA DE TANGARÁ
Fala-se que as primeiras Rádios AM
de Tangará da Serra, Radio Pioneira
e Rádio Tangará, foram criadas em
1988. A mídia impressa teve início
com o Jornal Tangará, do seu
Gabrielzinho e em seguida a Tribuna
de Tangará da Serra, do Seu Antonio
OCampos, em 1987. Já a mídia
televisiva teve início com a TV Terra,
afiliada da Rede Manchete, iniciou
suas atividades em Maio de 1991,
durante as comemorações do
aniversário de Tangará da Serra.

http://radiotangara.com.br/

