
Por meio de convênio, Acits 
oferece benefícios a associados
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Escultura do Cristo 
passa por revitalização

Vereadores vão homenagear 
professores tangaraenses

SESSÃO SOLENE

Como forma de ofe-
recer benefícios aos 
seus associados, a As-
sociação Comercial e 
Empresarial de Tanga-
rá da Serra (Acits), as-
sinou convênio com o 
Clube Aluno. Trata-se 
de uma plataforma on-
line que oferece con-
teúdo para estudantes 
do 4º ano do Ensino 
Fundamental ao 3º 
ano do Ensino Médio.

De acordo com o 
presidente da Acits, 
Vander Masson, os in-
teressados devem pro-
curar a Acits.

“É um convênio 
aonde os associados 
ou filhos de funcio-

nários ligados às em-
presas receberão um 
desconto especial na 
mensalidade. Aqueles 
que tiverem interesse, 
podem procurar a Aci-
ts que estaremos pre-
parando os documen-
tos para repassar a 
eles, para que possam 
gozar do desconto que 
vai ser proporcionado”, 
afirmou.

A empresa oferece 
aulas e conteúdos extras 
24 horas por dia nas dis-
ciplinas de matemáti-
ca, história, português, 
ciências, geografia, quí-
mica, física, biologia, 
inglês, artes, literatura, 
filosofia, sociologia e 
ensino religioso, como 
destaca Jucinei Rodri-
gues Moreira.

“Os alunos podem 
estar tirando suas dú-

vidas em qualquer ho-
rário. São professores 
particulares através de 
um acesso via aplicati-
vo baixado no PlayStore 
chamado Clube Aluno e 
também pode ser aces-
sado pelo computador. 
Esses professores estão 
espalhados pelo Brasil, 
onde o aluno interage 
de forma motivacional 
e interativa, manda sua 
dúvida e o professor 
prepara um material 
específico sobre a dú-
vida”, explica, ao pon-
tuar que o contato com 
os professores é direto.

A empresa atua em 
11 estados brasileiros 
e já recebeu o prêmio 
de melhor empresa na 
área da educação, dado 
pela revista ‘Pequenas 
Empresas, Grandes Ne-
gócios’.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

“A data tem uma relevância especial”, afirma Hélio

A Câmara Municipal 
de Tangará da Serra reali-
za Sessão Solene em ho-
menagem aos professores 
tangaraenses no próximo 
dia 18 de outubro. A ses-
são, em comemoração 
ao Dia do Professor, terá 
início às 19h e será rea-
lizada no auditório da 
OAB, na Avenida Brasil, 
1.600-E, no Jardim Eu-
ropa. Na solenidade, 43 
professores serão agra-
ciados com moções de 
congratulações, aplausos 
e reconhecimento pú-
blico em cumprimento 
ao que determina a Lei 
4.338/2014.

“A data tem uma re-
levância especial, por 
serem os professores 
aqueles que têm a res-
ponsabilidade pelo de-
senvolvimento intelec-
tual de uma sociedade. 
A função de educar, 
como é bem sabido, não 
é apenas um serviço, 
mas uma missão que só 
deve ser aceita por quem 
realmente tem vocação. 
E para esses que deci-
diram encarar o desafio 
de ensinar e dedicaram 
suas vidas a isto, é que o 
Poder Legislativo confere 
a honraria”, conta o pre-
sidente da Câmara Mu-
nicipal, vereador Hélio 
da Nazaré (PSD).

HOMENAGEADOS 
– Serão homenageados 

Rosane Rocha, Adínio 
Pinto Silva, Herique de 
Souza Mendonça, Sirle-
ne de Araujo Miranda, 
Nilva Alves da Silva, 
Matilde Duarte, Gustavo 
Porto Franco Piola, Lucia-
na Bento da Silva, Ozéias 
Pinheiro da Silva, Renata 
Rebeca Rocha, Valdina 
de Neves Correia, Lindal-
va Silva Sobrinho da Sil-
va; Dulcinéia Aparecida 
Scaliante Arakaki, Neu-
za Barboza Matias, Marli 
Maria Pereira de Moura, 
Jacira Pereira, Magda Fer-
reira de Andrade Luppi e 
Márcia Abelha Manente.

Também serão home-
nageados Míriam Barbosa 
da Silva, Eny Santos Oli-
veira Hanauer, Rosenilda 
Gragel Oliveira, Carmen 

Terezinha Cazzuni, Joe-
li do Socorro Aparecida 
Siqueira, Neusa Maria 
Rodrigues, Amanda Jesus 
Azevedo dos Reis, Adelu-
cy Aparecida Santos Sil-
va, Rivania Silva Rocha, 
Rosana das Graças Costa 
Ferreira, Jair Bragagnollo, 
Lucimar Alves da Mata, 
Adarli Lucília Gudrin, 
Isamar Valdevino Fróio 
Torres e Odete Sebastiana 
Ribeiro.

E também Izabel San-
ches Rodrigues, Ocimar 
Edson de Oliveira, Ma-
ria Isabel da Silva Mat-
tos, Wilson Garcia Parra, 
Magno Alves Ribeiro, Ab-
ner Alcantara dos Santos, 
Saulo Scariot, Shenerri 
Magalhães Jorge e Antô-
nio Carlos da Silva.

>> Marcos Figueiró
Assessoria de Imprensa

Filhos de funcionários de empresas associadas terão desconto

O Cristo, marco prin-
cipal da entrada de Tan-
gará da Serra passou 
por uma revitalização 
completa. A Prefeitura 
Municipal, através da 
Secretaria Municipal de 
Infraestrutura (Sinfra), 
realizou dentro desse 
processo de revitaliza-
ção, a recuperação da 
pintura, melhorias na 
jardinagem do entorno 
do monumento e am-
pliou a iluminação do 
local, dando outra cara 
à escultura.

“O Cristo é um mar-
co para Tangará da Ser-
ra. É o monumento que 
estabelece o ponto de 
entrada da área urbana 
do Município, portan-
to, possui um contexto 
relevante para a nossa 
população. Verifica-
mos a necessidade de 

revitalizar a escultura 
e todo o espaço em que 
ele está fixado”, des-
tacou o prefeito Fábio 
Martins Junqueira.

Dessa forma a Secre-
taria de Infraestrutura 
realizou uma série de 
ações que revigoraram 
a estátua do Cristo e a 
jardinagem ao seu en-
torno. “Ficou muito 
bom, quem passa pelo 
local observa a melho-
ria e elogia a ação. A 
recuperação do Cristo 
foi rápida e bastante 
positiva. Ampliamos 
a iluminação do espa-
ço, quem passa à noite 
percebe a mudança. A 
escultura do Cristo que 
já era um dos cartões 
postais de Tangará da 
Serra, agora está ain-
da mais atrativa com a 
recuperação completa 
e a nova iluminação”, 
pontuou o secretário de 
Infraestrutura, Selton 
Vieira.

>> Diego Soares
Assessoria de Imprensa

Sinfra realizou uma série de ações que revigoraram a estátua 
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