
Governador pede agilidade na construção do campus da UEZO 
  

 O Governador Sérgio Cabral esteve em Campo Grande, 
na manhã desta quarta-feira, 5 de fevereiro, para a 
inauguração de uma nova unidade escolar, o Colégio 
Estadual Missionário Mario Way, em Inhoaíba, que oferece 
cerca de mil novas vagas no ensino médio. 
O Reitor da UEZO, professor Alex da Silva Sirqueira, 
recepcionou o Governador na entrada do colégio 
juntamente com o Secretario de Educação, Wilson Risolia 
e o Subsecretário de Estado de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico, Alexandre Vieira, que representou o 
Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Gustavo 

Tutuca, entre outras autoridades, estudantes, professores e membros da comunidade 
também presentes no evento. 

Durante a visita às instalações da escola, o Governador voltou a falar sobre a construção 
do campus da UEZO. Sérgio Cabral questionou o Reitor da UEZO, o Subsecretário de 
Estado e o presidente da Empresa de Obras Públicas (Emop), Ícaro Moreno, que também 
acompanhou a visita, sobre a possibilidade de construir uma estrutura para a UEZO no 
mesmo formato  do Colégio. 

Para o Reitor, Sergio Cabral entendeu a necessidade premente da comunidade. O 
professor Alex considera oportuna e adequada a proposta do Governador.  

- Continuamos, junto com a SECT, trabalhando para a construção dos prédios dos 
laboratórios e das pró-reitorias. Mas, com esta autorização do Governador, teremos mais 
rápido um espaço para agregar toda a comunidade acadêmica e a administração. 

De acordo com o Reitor, já está agendada para a próxima semana uma reunião na EMOP 
quando será traçado o melhor modelo para a UEZO. 

 
 

 O Reitor da UEZO com o Subsecretário de Estado de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Alexandre Vieira. 

 

O Reitor da UEZO, Alex Sirqueira e o Chefe de gabinete, 
Ricardo Marques com o presidente da Faetec, Celso Pansera e 

o presidente da Emop, Ícaro Moreno. 

 

O Reitor da UEZO e o Governador em 

visita a nova escola 


