Educação terá dia marcante nesta sexta em Coxim
Hoje (4) é um dia histórico para o município de Coxim, onde será celebrado algumas conquistas na área
do Conhecimento, um forte aliado para o desenvolvimento dos jovens e progresso da Região. Para dar
início às atividades, às 07h na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) terá início à
Conferência Nacional de Educação (Conae) – etapa municipal. O evento será prolongado até o sábado
trazendo diversas palestras em sua programação.
Outro marcante evento de hoje, será às 14hs também na UEMS, o lançamento do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. Já às 16hs acontecerá o lançamento da Pedra
Fundamental do Instituto, ao lado da Universidade. Estes eventos confirmam os esforço da prefeita
Dinalva Mourão (PMDB), o empenho do assessor parlamentar, Ubirajara Gonçalves (PT) em Brasília para
angariar recursos e a cumplicidade do presidente da Câmara de vereadores, Miron Coelho Vilela (PSDB)
na execução deste projeto visionário.
“Este Instituto vai proporcionar uma mudança do perfil econômico de nossa cidade. A Educação muda à
vida das pessoas. A Conferência tem uma importância ímpar, trazendo conhecimento e novidades para
nossos alunos e professores.”
Para a prefeita Dinalva Mourão, o Instituto dará mais oportunidades para os jovens de Coxim se
desenvolverem profissionalmente, gerando o progresso da região e preparando mão de obra qualificada,
tornando-os cidadãos capazes de criar e inovar diante das constantes transformações do mercado de
trabalho.
Inicialmente devem ser construídos 5,8 mil metros quadrados, sendo que a área total do terreno doado
pelo município é de 70 mil metros quadrados. A obra está em processo de licitação e deve ser iniciada
dentro de 60 a 90 dias, com conclusão prevista para o final de 2010. Com capacidade para atender 1.200
alunos o Instituto deve oferecer os cursos de alimentos e informática, porém com projeção para oferecer
mais opções.
O lançamento contará com a presença da prefeita Dinalva Mourão (PMDB), deputado estadual Júnior
Mochi (PMDB), deputado federal Antônio Carlos Biffi (PT), o senador Delcídio do Amaral (PT) e o reitor do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul – IFMS, professor mestre
Marcus Aurélius Stier Serpe, além de autoridades do município de Coxim e região.
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