
Nova escola será construída para 
substituir prédio do Ayrton Senna

No prédio do Ayrton Senna será implantado um Centro de Formação para servidores da Educação
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O Executivo Municipal, atra-
vés da Secretaria de Educação, 
está trabalhando para construir 
uma novo  Centro de Ensino Fun-
damental em Tangará da Serra. A 
nova estrutura deverá ser cons-
truída na região central da cidade 
para atender os alunos da Escola 
Ayrton Senna. De acordo com o 
prefeito Fábio Martins Junqueira, 
no lugar da instituição de ensino 
será implantado um Centro de 
Formação para servidores da área 
da Educação. “Naquele prédio 
nós daremos outra destinação, 
que será não para atendimento 
de alunos mas sim para a forma-
ção e atualização permanente de 
trabalhadores da Educação”, con-
firmou o chefe do Executivo, ao 
destacar que os trabalhos para 
efetivar a construção da nova es-
cola estão em execução, sendo 
uma das ações que foi estipulada 
dentro do Contrato de Gestão dos 
cem primeiros dias do governo 
‘Tangará em Boas Mãos’. “Esta-
mos providenciando a área para 
que a obra possa ser licitada. 
Concluímos os projetos e proto-
colamos no Ministério da Edu-
cação com os ajustes necessários 
para que haja alteração na meto-
dologia construtiva”, relatou.

Ainda segundo Junqueira, a 
expectativa é que a estrutura da 
nova escola siga o mesmo mode-
lo do Centro Municipal de Ensi-
no Fausto Masson, localizadoa no 
bairro Jardim Barcelona, que vem 
sendo bastante elogiado pelos mo-
radores do bairro e pela população 
em geral devido a boa infraestrutu-
ra e modernidade. “Isso será muito 
bom para os alunos da escola Ayr-
ton Senna, pois vai proporcionar 
melhoria na qualidade.  A insti-
tuição do Barcelona ficou muito 
boa. Nós conseguimos implantar 

um sistema de manutenção das 
estruturas da Educação que conse-
gue criar essa cultura das pessoas 
cuidarem da infraestrutura. Ain-
da não temos certeza se faremos 
no padrão horizontal ou vertical, 
embora a maior parte do nosso 
atendimento é Educação Infantil 
e Fundamental das séries iniciais, 
então talvez o modelo horizontal 
seja o mais apropriado para as 
crianças”, relatou o gestor.

Vale destacar que a nova esco-
la será construída com recursos 
próprios. 

Editais da Cultura vão 
atender mato-grossenses

Ao menos 85 mil ma-
to-grossenses de diver-
sas regiões e até lugares 
com limitado acesso a 
ações culturais, como 
assentamentos, centros 
socioeducativos, al-
deias e quilombos, se-
rão impactados por 51 
projetos aprovados nos 
editais da Secretaria de 
Estado de Cultura (SEC) 
- Circula MT, Prêmio 
Tradições e Prêmio Ter-
ritórios, que já estão na 
segunda edição.

De acordo com le-
vantamento da equipe 
da SEC-MT, que reali-
zou estudo baseado em 
informações dos proje-
tos inscritos, as popula-
ções de 56 municípios 
serão beneficiadas com 
a circulação de espetá-
culos, shows, exposi-
ções e ações educativas, 
além de iniciativas que 
visem preservar mani-
festações da cultura po-
pular e tradicional. Para 
celebrar números como 

estes, que superam os 
editais anteriores, o Go-
verno de Mato Grosso 
realiza a cerimônia de 
assinatura dos contratos 
do Circula MT, Prêmio 
Tradições e Prêmio Ter-
ritórios, com a presença 
de proponentes de vá-
rios municípios, nesta 
terça-feira (11), às 19h, 
no Salão Nobre Cloves 
Vettorato, localizado no 
Palácio Paiaguás. O go-
vernador Pedro Taques 
e o secretário de Cultu-
ra, Leandro Carvalho, 
participam da cerimô-
nia.

O investimento de 
R$ 2.774.581,11 se tra-
duz ainda, no fortale-
cimento e estímulo à 
cadeia produtiva da cul-
tura. Cerca de 400 pro-
fissionais estarão envol-
vidos na realização dos 
projetos, de designers a 
artistas. Em relação às 
edições anteriores dos 
editais, os números são 
bastante expressivos.
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