
Primeira etapa de prova do 
Enem é aplicada em todo o país

ENEM 2017

MÚSICA GOSPEL

Cantor Chris Durán fará 
shows em Tangará e região

1000 pessoas prestigiaram 
10º Ipes Mais Solidário

CIDADANIA

Foi realizada na tarde 
deste domingo, 05, em 
todo o Brasil, a aplica-
ção da primeira etapa 
do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). 
Aproximadamente 6,7 
milhões de candidatos se 
inscreveram para prestar 
a prova em todo o país, 
que neste ano foi dividi-
da em duas partes. Só no 
estado de Mato Grosso, 
foram mais de 126 mil 
inscritos, com aplicação 
da prova em 57 municí-
pios do estado. Segundo 
o Inep, o número de ins-
critos foi menor do que 
no ano passado, quando 

7,2 milhões de estudan-
tes participaram.

Nas unidades esco-
lares em que houve a 
aplicação da prova em 
Tangará da Serra, tudo 
transcorreu dentro da 
normalidade. Na prova 
de ontem, os estudantes 
tiveram 5 horas e meia 
para responder questões 
nas áreas das Ciências 
Humanas e suas Tecno-
logias; e Linguagens, có-
digos e suas Tecnologias. 
Além da maratona de 
questões, a temida reda-
ção também fez parte do 
cronograma do primeiro 
dia do exame.

Neste ano, o tema foi 
‘Desafios para formação 
educacional de surdos 
no Brasil’, seguindo a 
tendência das últimas 

edições do Enem, que 
tem costumado abordar 
temáticas sociais. No ano 
passado, o tema foi ‘Ca-
minhos para combater a 
intolerância religiosa no 
Brasil’. Violência contra 
a mulher, publicidade 
infantil, lei seca e movi-
mento imigratório tam-
bém foram abordados 
nos últimos anos.

A segunda etapa 
acontecerá no próximo 
domingo, 12, quando 
serão aplicadas questões 
nas áreas da Matemática 
e Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias. Nes-
ta, serão 4 horas e meia 
de prova. A pontuação 
e resultados oficiais do 
Enem serão divulga-
dos em 19 de janeiro de 
2018.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Diversos serviços foram oferecidos à comunidade

Cantor passará por sete cidades de MT

O Instituto Presbi-
teriano de Ensino Si-
monton (Ipes) realizou 
no último sábado, 04, a 
décima edição do Ipes 
Mais Solidário. A ação 
novamente atingiu as 
expectativas da direção 
da escola e foi conside-
rada um sucesso após 
atrair um número ex-
pressivo de pessoas.

De acordo com o 
pastor Marcos dos An-
jos, diretor do colégio 
Ipes, sem a participa-
ção dos colaboradores, 
todo o serviço ofereci-
do não seria possível. 
Dentre os serviços ofe-

recidos estiveram corte 
de cabelo, manicure, 
cinema para crianças, 
bazar da pechincha, 
brincadeiras no páteo, 
orientação dermatoló-
gica, exames de sangue 
e glicemia, aferição de 
pressão, oficinas, clí-
nica infantil, odonto-
logia, massagem, entre 
muitos outros.

“É mais um proje-
to da escola que tem 
perseverança, que por 
bastante tempo a gente 
consegue manter com o 
apoio de muitos cola-
boradores, muitas pes-
soas da sociedade tan-
garaense”, afirmou.

Pessoas que resi-
dem em bairros mais 
afastados receberam 

transporte gratuito for-
necido pela escola para 
participarem da ativi-
dade. Lanche gratuito 
também foi oferecido 
durante o evento.

“A cada ano nós te-
mos procurado atender 
mais as necessidades. 
Nós contratamos os 
ônibus que buscaram 
as pessoas nos lugares 
mais longe e as outras 
pessoas que vem das re-
dondezas. Estivemos aí 
com aproximadamente 
1000 pessoas partici-
pando dos serviços da 
escola”, complementou 
o pastor.

Por fim, o diretor da 
instituição agradeceu 
aos parceiros, a todos 
que prestigiaram e ga-

rantiu que o sucesso do 
evento culmina na sua 
continuidade nos pró-
ximos anos.

“A nossa escola rece-
beu o título de escola 
solidária já há alguns 
anos, desde 2010. Isso 
nos motivou também 
a, juntando com nossa 
filosofia cristã, uma fi-
losofia de serviço, ofe-
recer à sociedade um 
pouco mais do que o 
nosso trabalho. Então, 
a gente oferece esse dia, 
dedicado à sociedade 
mais carente da nossa 
cidade. É o pouquinho 
que o Ipes pode fazer 
pelas pessoas da nos-
sa cidade que amamos 
tanto e eles nos amam 
também”, concluiu.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Tema da redação foi formação educacional de surdos no país

O cantor gospel Chris 
Durán anunciou uma 
turnê de shows em Mato 
Grosso, neste mês. Se-
gundo a produtora dele, 
serão realizados sete 
apresentações, entre os 
dias 6 e 13. Ele vai di-
vulgar o novo álbum, 
Eloim, em Campo Novo 
de Parecis, Tangará da 
Serra, Arenápolis, Sorri-
so, Sinop, Alta Floresta 
e Matupá.

Pastor da Igreja Apos-
tólica Geração da Con-
quista, no Rio de Janei-
ro, o cantor Chris Durán 
iniciou a carreira em 
1998 e teve sucesso nas 
paradas de música nos 
EUA. Somente em 2000, 
ele se converteu após 

um acidente de carro 
no Chile, entrando para 
a música gospel com o 
CD “Reverência”. O can-
tor já gravou 7 álbuns 
de estúdio, 3 ao vivo e 
uma coletânea.

O primeiro show da 
turnê será no dia 6, em 
Campo Novo de Pare-
cis. No dia seguinte, 
7, o cantor francês se 
apresentará em Tanga-
rá da Serra. Em Tanga-
rá, o show será na Igre-
ja Batista Nacional em 
Células, localizada na 
Rua 16 esquina com a 
15 N° 306-S, às 19 ho-
ras.

No dia 8, ele faz 
show em Arenápolis, 
seguidos de apresenta-
ções em Sorriso, 09, Si-
nop, 11, Alta Floresta, 
12, e Matupá, no dia 13.
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