ESCOLA RURAL DE RETA GRANDE REABRE VAGAS PARA
ENSINO MÉDIO
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O Governo do Estado e a Prefeitura de Colatina, por meio das Secretarias da Educação, realizaram,
nesta quinta-feira (30), a solenidade de reabertura da Escola Estadual Comunitária Rural (EECOR)
Colatina, localizada no distrito de Angelo Frechiani (Reta Grande). As aulas retornam em 2022, com
120 vagas para alunos do Ensino Médio. Também foi anunciada pela Prefeitura de Colatina a
reforma da quadra poliesportiva da unidade de ensino.
O secretário de Estado da Educação Vitor de Angelo lembrou que, logo que assumiu a Secretaria da
Educação, a demanda de reabrir a EECOR Colatina chegou ao conhecimento dele.
“Ao tomarmos ciência dessa demanda, resolvemos estudar o caso dessa escola e, com os
deputados, tomamos a decisão de reabri-la. Quero solenizar junto com vocês a assinatura
desse importante documento”, disse.
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O prefeito de Colatina Guerino Balestrassi celebrou a parceria da Prefeitura de Colatina com o
Governo do Estado e anunciou a reforma da quadra poliesportiva da escola, com investimentos de
cerca de R$ 200 mil.
“A reabertura da escola é um sonho realizado após anos de luta e espera da comunidade. É
uma satisfação muito grande para nós Colatinenses. Juntamente com o Governo do Estado,
o nosso povo terá novas vagas e um espaço revitalizado com a reforma da quadra”,
ressaltou o prefeito
O secretário de Educação de Colatina Cidimar Andreatta mencionou que o objetivo da reabertura de
vagas é valorizar o setor educacional e enfatizou a união entre Estado e Município.
“A parceria entre o Estado e Município é fundamental para o desenvolvimento. Não
pouparemos esforços para continuar investindo na educação de qualidade”, acrescentou.
Estiveram presentes o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, o prefeito de Colatina,
Guerino Balestrassi, a primeira-dama e secretária de Gabinete, Mara Oliveira, o vice-prefeito Rogério
Resende, o secretário de Educação de Colatina, Cidimar Andreatta, os deputados Estaduais, Renzo
Vasconcelos e Dary Pagung, o superintendente de Educação de Colatina Antonio Maifredi,
vereadores Felippe Tedinha, Kecia Bassetti e Coelho, presidente da Associação Escolar, Edvaldo
Noventa e presidente da Comissão Municipal de Educação, Laudir Cassaro e presidente da
Comunidade Chico Ortelan.
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