
Mesquita inaugura quadra coberta
Além da solenidade, educandário vai promover festividade de encerramento do ano letivo na noite de amanhã, com apresentações
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Conquista sonhada há décadas vai ser celebrada nesta quarta-feira, com cerimônia
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Área sedia recreação, Educação Física e eventos da escola

Um sonho cultivado por 
décadas e que foi concretiza-
do graças à sensibilidade do 
Poder Público com a iniciati-
va privada e o engajamento 
da comunidade escolar. Foi 
assim que a Escola Estadual 
Tenente José Jerônimo Mes-
quita, aos 79 anos de trajetó-
ria, conseguiu tornar realida-
de a quadra coberta, que será 
oficialmente inaugurada na 
noite desta quarta-feira, dia 
5 de dezembro. Na ocasião, 
a escola irá oferecer um co-
quetel para autoridades, às 
19 horas, e representantes da 
empresa Kopp Tecnologia, 
que tornou possível a obra. 
Após, haverá a cerimônia e a 
festividade de Natal do edu-
candário, com apresentações 
dos alunos para a comunida-
de escolar.

A construção da cobertura 
de 310 metros quadrados co-
meçou a se tornar realidade 
a partir da visita ao gabine-
te do prefeito Guido Hoff, 
relembra a diretora, Márcia 

Mueller Regert. A área da 
escola pertence ao Município 
e o Estado cobra a doação 
para investimentos futuros. 
No entanto, o Estado não 
dava qualquer garantia que 
algum investimento seria 
feito, mesmo se o terreno 
fosse repassado. Foi então 
que o Prefeito contatou com 
a Kopp. Apesar da escola não 
pertencer à rede municipal, 
Guido Hoff se sensibilizou e 
procurou o diretor superin-
tendente da empresa Kopp 
Tecnologia, Lino Munaro, 
que prontamente se mostrou 
solidário, tendo em vista que 
a Kopp também desempenha 
importante papel de cunho 
social.

Além do projeto de en-
genharia, a Kopp viabilizou 
a mão de obra e a estrutura 
metálica da cobertura. Coube 
ao educandário a compra das 
telhas. Para isso, a comu-
nidade escolar organizou a 
rifa, conseguiu os prêmios e 
vendeu os números, explica 
a diretora. “Todos são parti-
cipantes da obra e merecedo-
res da homenagem. Foi um 

Segundo o diretor superinten-
dente da Kopp, Lino Munaro, 
a empresa procura contribuir 
com projetos sociais da comu-
nidade, que venham favorecer 
o maior número de pessoas, e 
um exemplo disso é a constru-
ção da cobertura da quadra da 
Escola Mesquita, algo sonha-
do há décadas e viabilizado 
graças ao conjunto do olhar do 
Poder Público com a iniciativa 
privada e comunidade escolar. 
É a soma de esforços que deu 
certo.

conjunto e todos abraçaram 
a causa”, frisa Márcia, grata 
ao Prefeito, à Kopp e ao en-
gajamento daqueles que se 
empenharam pelo sucesso da 
rifa que patrocinou o telhado.

Os 258 alunos do Mesquita, 
que frequentam da pré-escola 

ao 5º ano, passaram a contar, 
há cerca de dois meses, com 
um espaço amplo e coberto 
para praticar as aulas de 
Educação Física, recreação e 
festividades da escola. “Um 
ambiente agradável em dias 
de calor e a solução para os 

dias de chuva”, explica a di-
retora. “A obra transformou 
a vida da escola e reflete no 
bem-estar dos alunos”, arre-
mata Márcia Ângela Muel-
ler Regert, realizada com a 
conquista que será celebrada 
nesta quarta-feira.

Quadra coberta foi viabilizada pela Kopp Tecnologia


