
A assinatura do contrato aconteceu na sede do Poder Executivo

Deputada federal participará 
de simpósio da Unemat

ROSA NEIDE

A Universidade do 
Estado de Mato Grosso 
(Unemat) campus Tan-
gará da Serra deu início 
nesta quarta-feira, dia 18 
de setembro, na progra-
mação do XIII Simpósio 
de Língua e Literatura, 
que nessa edição car-
rega como tema central 
“Caminhos do Ensino de 
Línguas, suas respectivas 
literaturas em tempos de 
BNCC - Base Nacional 
Comum Curricular”.

Dentro da vasta pro-
gramação do evento, está 
confirmada a presença 
da deputada federal Pro-
fessora Rosa Neide (PT), 
parlamentar que atuou 
no Congresso Nacional 
dentro das discussões 
em torno da BNCC, do-
cumento que consta pro-
postas pedagógicas para 
o ensino infantil e ensino 
fundamental.

“A deputada fará uma 
fala, uma vez que ela 
participou da relatoria 
da BNCC no Congresso 
Nacional. Ela estará co-
nosco dialogando com os 
profissionais da Educa-
ção de Tangará da Serra e 
região, relatando a pers-
pectiva de como a BNCC 
impactará no trabalho e 
carreira docente dos pro-
fissionais brasileiros”, 
informou a professora do 
Departamento de Letras 
da Unemat, Geni Concei-

Parlamentar vem 
falar sobre Base 
Nacional Comum 
Curricular

Simpósio iniciou nesta quarta-feira

ção Figueiredo, destacan-
do que a presença da par-
lamentar está confirmada 
para a próxima sexta-fei-
ra, 20 de setembro.

Contudo, antes da 
presença da parlamen-
tar em Tangará da Serra, 
o simpósio da Unemat 
continuará com uma 
programação extensa. 
Nesta quinta-feira, 19 
de setembro, serão rea-
lizados vários minicur-
sos e oficinas na Esco-
la Técnica Estadual, no 
período diurno. “Hoje a 

noite seguiremos com a 
programação no Centro 
Cultural com mesa re-
donda envolvendo litera-
tura. Na oportunidade os 
professores falarão sobre 
práticas inovadoras so-
bre literatura em sala de 
aula”, informou a profis-
sional da Educação.

A programação ainda 
conta com lançamento 
de livros e diversas apre-
sentações culturais de 
alunos que pertencem a 
escolas municipais, esta-
duais e particulares.

DISTRITO DA TRIÂNGULO

Assinado o contrato 
com a empresa vencedora 
do certame licitatório para 
execução das obras de re-
estruturação completa do 
Centro Municipal de Ensi-
no (CME) Jucileide Praxe-
des. Essa ação beneficiará a 
comunidade do Distrito da 
Triângulo, onde a unidade 
escolar está localizada.

A assinatura do contrato 
aconteceu na sede do Poder 
Executivo e foi feita pelo 
Prefeito em exercício Rena-
to Gouveia que substitui o 
Prefeito Fábio Martins Jun-
queira que se encontra em 
férias, contando ainda com 
a participação do Secretá-
rio Municipal de Educação, 
Professor Gilmar Utzig e dos 
representantes da empresa 
vencedora do certame.

“Com a assinatura desse 
contrato e posteriormente 
da ordem de serviços, va-
mos retomar as obras na 
escola Jucileide Praxedes. 
Essa obra está orçada em 

Renato Gouveia assina 
contrato de reforma 
da Jucileide Praxedes

Essa obra está 
orçada em 
R$1.333.000,00, 
com prazo 
de oito meses
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R$ 1.333.000,00, com pra-
zo de oito meses para con-
clusão de sua execução”, 
informou o Prefeito em 
Exercício, Renato Gouveia.

A obra consiste em uma 
reforma completa da es-
cola, desde telhado, parte 
elétrica, piso novo, janelas 
e portas e uma nova secre-
taria, uma nova cozinha, 

novo portal de entrada e 
nova estrutura para a bi-
blioteca e reforma na qua-
dra de esportes. “Ou seja, 
é uma reconstrução no 
Centro Municipal de En-
sino Jucileide Praxedes”, 
enfatizou o Secretário de 
Educação.
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