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C O N C E D E  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã
MATO-GROSSENSE A SENHORA JANE MARCIA
TALARICO.

       

 

                  A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o
Art. 26, inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

 

 

                  Art. 1º Conceder Título de Cidadã Mato-grossense a Senhora Jane Marcia Talarico.

 

                   Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

Jane  Marcia Talarico, nascida em Japurá, interior do Paraná no dia 25/12/1968, fi lha
de  Onirse Palhari Talarico. 

 Em Japurá, junto com mais dois irmãos, João Marcos e Gian Marcelo, iniciou  a vida escolar com um
objetivo principal: Realizar o sonho do meu saudoso pai Moacyr Talarico; “O de ser professora”. 

Ser professora primeiro, para ser igual aquela primeira que a alfabetizou, sua primeira
professora a Senhora Uraide Palhari Urbano, e segundo ter nas mãos  a oportunidade de transformar
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uma geração, transmitir para as crianças o quanto somos importantes na formação de uma sociedade justa e
humana. 

A sua carreira profissional, iniciou-se em 1984, aos 16 anos tendo assim sua primeira experiência 
profissional ministrou  aulas para alunos do maternal na creche municipal Menino Jesus  em Japurá -PR. 

Tal experiência deu ainda mais a certeza de estar no caminho certo e que o futuro realmente estava nas mão
dos pequeninos. Educar a criança para não PUNIR o adulto sempre foi o seu lema. 

Em 1986 ,iniciou o ensino superior na Unoeste de Presidente Prudente - SP e de lá saiu em 1990 graduada
em biologia e pós graduada em Metodologia do ensino superior. Contratada para dar aulas no ensino
médio em Japurá , realizou o sonho do seu Pai que se orgulhava em dizer : “A minha filha é professora”. 

     Em 1990, ganhou s ua primeira filha Heloiza Talarico Jacob e contagiada  com a maternidade  despertou
 a necessidade de prestar serviços  voluntários na APAE do município que realizavam um trabalho
assistencialista maravilhoso e foi onde iniciou a  paixão pelo movimento Apaeano. 

Em 1991, foi convidada para dar aulas na UNEMAT de Alta Floresta - MT a quase 2000
quilômetros de onde  residia com toda a família. 

Uma volta de 360º ocorreu em sua vida, mudou para Alta Floresta, uma cidade marcada por brigas e mortes
pela corrida ao ouro,  jovem ,inexperiente e recém formada em busca da estabilidade profissional, trabalhava
muito. 

Aproximou-se do movimento APAEANO de Alta Floresta e conheceu uma outra realidade, a realidade das
possibilidades, pessoas especiais inseridas na sociedade, nos eventos ,no comercio e o melhor em salas de
aula. 

Participava como voluntária nos momentos de folga e se encantava com aquele trabalho. 

Para ela ter mudado para Mato Grosso realmente havia sido uma grande vitória. 

Nesse período seu saudoso pai, inconformado com a separação da única filha e neta também se
mudou para Mato Grosso. Influenciado por amigos veio explorar o solo Rosariense e fabricar tijolos. 

Em 1994, a segunda  filha Heloana Maria Talarico Jacob. Alta Floresta a Rosário virou a  rota de passeios
para visitar os seus pais. Para ela em Rosário Oeste, tudo era muito diferente, existiam casas de barro no
centro da cidade, um vocabulário que ela  nunca  tinha ouvido antes, mas observava também a humildade
refletida nos olhos das pessoas e se  encantava com a hospitalidade com que  era recebida cada vez que
para Rosário ia. 

Nos passeios para Rosário Oeste pode perceber a quantidade de famílias que tinham filhos especiais e os
mesmos não tinham assistência alguma, foi informada que o movimento APAEANO já tinha se constituído e
enfraquecido no município. 

Como nem tudo eram flores e mesmo estável profissionalmente em Alta Floresta, separou do marido e o pai
exigiu que para Rosário Oeste, se mudasse. 

Em 1998, se mudou para Rosário Oeste, uma cidade pequena a 100 quilômetros da Capital, marcada pela
cultura mato-grossense  e com o apoio da  família e o afeto de vários amigos, teve que conquistar
o seu espaço ,começar do zero. Foi muito difícil. 

Aos poucos conseguindo uma aula aqui, outra ali, já estava trabalhando em 3 escolas
diferentes e Já sabendo do enfraquecimento do movimento APAEANO no município, foi em busca de marcos
históricos, dos alunos, da documentação, enfim, do que havia sobrado. 

Era inadmissível para ela, apaixonada pelo movimento e vendo tantas pessoas com
deficiência necessitando de atendimento, pessoas especiais que não tinham sequer o conhecimento
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do beneficio que para eles era garantido por lei. 

A instituição havia sido criada no município em 1993 com lei municipal, estadual e federal. Um número
elevado de alunos matriculados e em sua maioria com comprometimento intelectual  resultantes  da
consanguinidade entre os pais.(Uma questão cultural). 

Incansavelmente buscou a comunidade, pais de alunos e em 2001 com o apoio do prefeito eleito na época
reativaram a APAE de Rosário Oeste. 

        Buscaram resgatar os convênios e com o seu conhecimento pedagógico, e a vontade de dar uma vida
digna às pessoas com deficiência no município, conseguiram ser pioneiros na proposta da APAE
EDUCADORA, criaram uma escola  mantida pela instituição para escolarizar e não mais realizar somente os
trabalhos assistencialistas. E naquele momento de voluntária passou a ser responsável por aquele grandioso
trabalho no município. 

 O seu esforço era permanente na busca de uma educação mais igualitária e justa para as pessoas com
deficiência, trabalho árduo, pois poucas  pessoas  acreditavam que para a construção do conhecimento do
deficiente bastava somente dar oportunidade.  

Em 2002 teve uma grande decepção em sua  vida. O papai faleceu, uma vontade muito forte veio
de se afastar de tudo, de ir embora de Rosário, pois tudo lembrava ele. Mas buscou forças para prosseguir e
continuar sendo o orgulho do seu pai, e a exemplo dele ajudar, ajudar e ajudar cada vez mais quem
dela precisasse. Naquele momento, sentiu forças para continuar o projeto que havia começado e
foi inspirada no sorriso dos alunos com deficiência  que sentiu forças  para prosseguir ate hoje. 

Naquele mesmo período, foi selecionada pela UFMT para atuar como tutora no curso de pedagogia para as
series iniciais no município e conseguiu transmitir aos docentes a necessidade de elaborar politicas publicas
para a inclusão escolar. Na UFMT atuou durante 9 anos na formação de professores, conciliados  com  o
trabalho da APAE. 

 O movimento APAEANO tornou –se forte, iniciou o processo de inclusão escolar dos alunos  e em busca da
igualdade social. A APAE de Rosário, foi pioneira na inserção de alunos especiais nas salas de EJA,
mas faltava a estrutura física, pois as atividades diárias eram realizadas em um lugar improvisado, longe de
ser uma escola para especiais.  

Outro desafio era conseguir a tão sonhada e necessária sede própria. Para ela era algo quase impossível. A
busca de parceiros foi incansável, mas conseguiu, pois  é claro que existem homens de bem que
desprendidos de egoísmo contribuem pelo simples fato de ajudar o próximo. Conseguimos junto construir a
tão sonhada  SEDE, simples, humilde, mas hoje uma das melhores estruturas do estado. 

Projetos de ensino pré-profissionalizante iniciaram: Dança, musica, teatro informática e muita alegria virou
rotina na vida da moçada. E ela, contagiada com tanta alegria, renovava a cada dia  as forças para se fazer
valer os direitos de cada aluno que para lá se deslocava a cada dia. 

Em 2007, foi indicada pelo judiciário, para atuar como presidente do Conselho da Comunidade. Um conselho
que trabalha a inserção do recuperando da cadeia publica ao convívio social. Definitivamente, trabalhar a 
inclusão virou a sua especialidade. 

Em 2010, recebeu o título de Cidadã Rosariense através da câmara municipal, e com esse título o
compromisso de continuar fazendo. 

Com muita dificuldade conseguiu conquistar o espaço dos deficientes em Rosário Oeste, ainda não alcançou
o ideal, mas progredimos muito ao comparar do ponto de partida. 

Muitas pessoas são envolvidas com a causa, porém sabemos a sociedade ainda tem muito por contribuir.
Pessoas que ainda não entenderam que a deficiência pode aparecer na vida de qualquer um em qualquer
momento da vida. 
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Hoje, com 49 anos é cidadã Rosariense, tem uma vida profissional estável, contribui como voluntária em
vários conselhos. Foi  diretora da APAE por 16 anos e como prova do resultado do trabalho realizado em prol
da educação em Rosário Oeste, Ocupa desde janeiro de 2017 o cargo de SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO. 

Cargo esse ocupado por Mérito e serviços prestados, continua trabalhando muito, e hoje  já colhe frutos das
sementes que jogou em um solo muito seco.  Hoje os  alunos da APAE já conquistaram um espaço na
sociedade e quase todos os seus direitos hoje são atendidos. 

Conseguiu implantar uma política de educação inclusiva no município e inovar politicas publicas já existentes,
mantendo o mesmo lema de outrora “Educar a criança para não PUNIR o adulto” e, além da educação
inclusiva, hoje como gestora da educação no município, volta seu olhar para a educação infantil e
tenta transmitir para os docentes que o futuro está nas mãos dos pequeninos. Portanto todo trabalho
educacional deve iniciar com eles.

 

"Posso dizer que sou uma mulher muito feliz e realizada profissionalmente. 

Tenho uma família maravilhosa. Vivo cercada de pessoas que amo,divido as minhas alegrias e angustias
com uma pessoa maravilhosa, meu esposo Célio Vicente de Campos e ainda tenho tempo para me encantar
com a sabedoria do meu príncipe; meu netinho Norberto Braga Junior Talarico. Aprendi ao longo da vida e
principalmente no movimento APAEANO o valor das pessoas e da vida, aprendi a tratar o diferente com
igualdade e que da vida nada se leva a não ser o carinho e o amor das pessoas e das obras que você
construiu, consegui contribuir um pouquinho com a história de Rosário Oeste, e peço todos os dias á 
Nossa Senhora muitos anos pela frente para que eu possa fazer ainda muito mais para a Educação de
Rosário Oeste.” Palavras da Secretária Professora Jane Marcia Talarico. 

 

Posto isto, contamos com o apoio dos nobres deputados para aprovação do presente projeto de resolução,
tendo em vista a contribuição da homenageada em prol do desenvolvimento de nosso estado, razão pela
qual entendemos ser a Senhora Jane Marcia Talarico, merecedora do título de cidadã mato-grossense.

 

 

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Maio de 2018

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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