
PESQUISA MANDIOCA 

A produção visa atender a demanda dos agricultores do Estado

A Empaer conduz no 
Campo Experimental e de 
Produção, localizado em 
Tangará da Serra, a valida-
ção de tecnologia de alimen-
tos biofortificados com o 
plantio de mandioca. Com 
a pesquisa, a Embrapa e as 
Instituições parceiras pre-
tendem combater a incidên-
cia de anemia e cegueira na 
população de baixa renda 
com o consumo de alimen-
tos biofortificados.

A mandioca é uma cul-
tura de grande importância 
agrícola em Mato Grosso, im-
portante fator de geração de 

Empaer conduz pesquisa 
sobre mandioca biofortificada
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trabalho e renda no campo e 
fonte de alimento para a po-
pulação, principalmente para 
agricultura familiar. O traba-
lho de pesquisa é executado 
pelos pesquisadores Marilene 
de Moura Alves e Welington 
Procópio, as atividades de va-
lidação de tecnologia de ali-
mentos biofortificados com o 
plantio de cultivares da man-
dioca BRS Jari, Gema de Ovo 
e Dourada.

A produção de manivas 
das cultivares visa atender 
a demanda dos agricultores 
familiares do Estado, que 
deverão receber esses mate-
riais para produção em larga 
escala para atender a meren-
da escolar.

Rotary Internacional 
celebra 113º aniversário

NESTA SEXTA-FEIRA

Presente em 210 países 
ou regiões do mundo, com 
mais de 1,2 milhão de asso-
ciados em aproximadamen-
te 35 mil clubes, o Rotary 
Internacional celebra nesta 
sexta-feira, dia 23 de feverei-
ro, 113 anos de fundação.

Para marcar a data, di-
ferentes ações estão sendo 
realizadas pelos clubes de 
Rotary em todo o mundo, as-
sim como no Distrito 4.440 
– que corresponde ao Estado 
de Mato Grosso.

De acordo com o presi-
dente do Rotary Club Tan-
gará Cidade Alta, Edson 
Hoffmann, várias ações 
estão sendo realizadas du-
rante toda a semana no Es-

Rotary tem 
hoje mais 
de 1,2 milhão 
de associados

o Distrito 
inteiro está 
comemorando 
a datao primeiro rotary Club foi fundado em 1905

tado, desde homenagens as 
autoridades civis e rotárias, 
posse de novos associados, 
promoções, assim como 
ações de divulgação do mo-
vimento. “O Distrito inteiro 
está comemorando a data, 
durante toda a semana, e nós 
estamos buscando os meios 
de comunicação para divul-
gar Rotary, especialmente os 
trabalhos realizados em Tan-
gará da Serra”, explica. 

Atualmente, no muni-
cípio, existem três clubes 
atuantes de Rotary, uma As-
sociação de Senhoras de Ro-
tarianos (ASR), além do Ro-
taract, Interact e RotaKids, 
todos promovendo ações 
em benefício da sociedade, 

como o caso do Cidade Alta, 
que trabalha com a distribui-
ção de alimentos para diver-
sas entidades (Projeto Rotary 
Faz a Diferença), com ações na 
área esportiva, como Torneio 
da Copa Futuro Tangará, e ain-
da o Projeto Moral (Movimen-
to Rotário de Alfabetização de 
Adultos), de combate ao anal-
fabetismo e que está em seu 
25º ano de atuação. A meta é 
alfabetizar somente neste ano 
120 alunos. “O Rotary faz a di-
ferença dentro de uma socie-
dade. É uma entidade onde é 
fomentado o companheiris-
mo e o conhecimento mútuo, 
e assim, unidos, buscamos 
combater os problemas da co-
munidade”. 

Em escala mundial, Ro-
tary trabalha em algumas 
áreas específicas, entre elas 
a erradicação da pólio; na 
educação exterior (Rotary 
é a maior fonte de recursos 
privados a patrocinar bolsas 
de estudos); e na luta contra 
o analfabetismo.
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