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Jada Torres receberá 
quadra poliesportiva

Construtec Feira de Tecnologia em 
Construções supera expectativas

ENGENhARIA CIvIl

O evento será 
realizado no dia 

10 de novembro, no 
campus da Unemat de 

Tangará da Serra.

Estão abertas as ins-
crições para mais uma 
etapa do Fórum de 
Educação e Diversida-
de, que em sua sétima 
edição continua com o 
tema principal ‘Terra 
Como Princípio Educa-
tivo’. O evento será rea-
lizado no dia 10 de no-
vembro, no campus da 
Unemat de Tangará da 
Serra, onde 12 temas 
discutirão a epistemo-
logia do Campo, Indí-
genas e Quilombola.

De acordo com uma 
das organizadoras do 
evento, professora Ma-
rinez Stieler, os prepa-
rativos já estão a todo 
o vapor. “A diversida-
de será o tema princi-
pal. Creio que seja im-
portante a realização 
desse evento para que 
seja feita a divulgação 
dos trabalhos desen-
volvidos pelos parti-
cipantes”, comentou a 
professora, destacando 
que não tem núme-
ro limitado para par-
ticipação acadêmica. 
“As pessoas que que-
rem participar devem 
se inscrever pelo site 
http://siec.unemat.br/
eventos/7forum/”, aler-
tou a professora.

O evento também 
tem como proposta for-
talecer e dar visibilida-

de às práticas pedagó-
gicas, aos saberes e as 
vivências das escolas 
que se mobilizam em 
torno da construção de 
um projeto educativo, 
que tem em comum 
a luta pela terra. As 
ações possuem caráter 
interativo e estão aber-
tas a participação de 
todos, como um modo 
simbólico de construir 
uma referencialidade 
afirmativa dos modos 
de viver e ver o mundo, 
manifestada e construí-
da pelos movimentos 
sociais.

O  Fórum da Terra 
como Princípio Educa-
tivo é uma proposta do 
Coletivo da Terra e reú-
ne as comunidades e as 
escolas do campo, indí-
genas e quilombolas da 
região.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Primeira turma do curso de Engenharia Civil a se formar em Tangará concluirá a graduação em  2018

A garantia foi dada durante reunião

Desde o dia 02, acon-
tece na Universidade do 
Estado de Mato Grosso a 
Semana da Engenharia 
Civil- Sevil, que segui-
rá durante todo o dia de 
hoje. Durante esse perío-
do alunos participaram 
de  palestras, seminários e 
minicursos, onde tiveram 
a oportunidade de ouvir 
professores renomados, 
sobre temas que em breve 
serão lida diária de mui-
tos.

Buscando inovar, den-
tro da Sevil, teve início 
ontem e segue hoje, fina-
lizando a  semana a  1ª 
Construtec Feira de Tec-
nologia em Construções. 
O evento está sendo reali-

zado no Clube Campestre, 
ao lado da Universidade 
do estado de Mato Gros-
so- Unemat.

Segundo os organiza-
dores, a feira foi desen-
volvida com o objetivo de 
aproximar os acadêmicos 
de empresas, produtos e 
serviços. “Estamos nessa 
semana desenvolvendo 
muitas atividades para dar 
a parte acadêmica para os 
alunos e  hoje começamos 
com a feira que é mais a 
divulgação de tecnologia 
para os estudantes terem 
contato com as novas tec-
nologias do mercado”, in-
formou o coordenador do 
curso de engenharia Civil, 
Marcos Vinícius Araújo 
Damasceno.

Dentro da estrutura, 
aproximadamente vin-
te empresas estão com 

stands montados, dentre 
elas: Tigre, Amanco, In-
telbras, Guedes materiais 
de construção, Açofer, 
Microlins, Instituto da 
Construçao,  onde apre-
sentam seus produtos e 
serviços, além de propor-
cionarem uma boa opor-
tunidade de negócios, 
que para os acadêmicos, 
seria, a oportunidade de 
emprego, como ressalta o 
coordenador do evento, 
Marcelo Filgueiras Gui-
marães. “A ideia saiu em 
uma reunião de fazer uma 
mini feira com alguns ex-
positores para começar a 
até criar um intercâmbio 
entre indústria e forman-
dos, para abrir janelas de 
empregos para eles e isso 
tomou uma dimensão que 
não estávamos esperando. 
Hoje para se ter ideia es-

tou com alguns represen-
tantes de grandes empre-
sas que estão fornecendo 
oportunidade de entrevis-
ta de emprego, que antes 
não tínhamos”, destacou 
o responsável, ressaltan-
do que graças a aceitação, 
no próximo ano, os even-
tos devem acontecer em 
separado. “Então a par-
tir de agora teremos dois 
eventos no ano, a feira e a 
Construtec, uma vez que 
essa sendo a primeira, 
tem tudo para se consoli-
dar, graças ao entusiasmo 
e aceitação dos alunos 
que se envolveram imen-
samente e acolheram a 
proposta.

A primeira turma do 
curso de Engenharia Civil 
a se formar em Tangará 
concluirá a graduação em 
fevereiro de 2018.

>> Rosi Oliveira
Redação DS

Evento será realizado no dia 10 de novembro, na Unemat campus Tangará da Serra

Em reunião com o 
Assessor Especial da 
Secretaria de Estado 
de Educação João Neto, 
o deputado Saturnino 
Masson (PSDB), teve a 
garantia do lançamento 
da construção da qua-
dra poliesportiva cober-
ta, com arquibancada 
para a Escola Estadual 
Jada Torres de Tangará 
da Serra. Um dos recur-
sos dessa obra é prove-
niente de emenda par-
lamentar de Saturnino 
de R$ 300 mil reais, que 
bancará a metade da 
construção. 

De acordo com João 
Neto, na semana da Ca-
ravana da Transforma-
ção, que ocorrerá entre 
os dias 17 a 27 de outu-
bro, será feito o lança-
mento da obra. “Além 
do lançamento a Seduc 

vai fazer uma pintura 
geral na escola. Estamos 
trabalhando e fazendo 
coisas que são necessá-
rias para a manutenção 
e ampliação das escolas 
do Estado para melho-
rar a qualidade estrutu-
ral e consequentemente 
a de quem estuda que é 
o aluno”, declarou João.

O diretor da Esco-
la Jada Torres, Magno 
Alves dos Santos, afir-
mou que a ordem de 
serviço já foi assinada 
pela Seduc e que ago-
ra aguarda o início das 
obras. “Agradeço Satur-
nino que destinou parte 
de suas emendas para 
nossa escola. Estamos 
lutando a mais de 20 
anos por uma quadra 
coberta. Também que-
ro ser grato ao vereador 
Vagner Constantino que 
está sempre junto com 
nós na luta por melho-
rias nesta escola”, disse 
Magno.

>> Rosangela Milles
Assessoria de Gabinete
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