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AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES AO
CENTRO TÉCNICO ABAITARÁ FACILITARÁ
ACESSO DE ALUNOS NA REGIÃO DE
PIMENTA BUENO
Os ônibus atenderão aos alunos de cidades vizinhas, no meio rural ou
em locais de difícil acesso, para transporte à instituição de ensino,
ajudar nas aulas práticas e estágios dos alunos.
O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep),
entregou na última segunda-feira (30), dois ônibus escolares para o Centro Técnico
Estadual de Educação Rural – Centec Abaitará, em Pimenta Bueno. Os ônibus atenderão
aos alunos de cidades vizinhas, no meio rural ou em locais de difícil acesso, para
transporte à instituição de ensino, ajudar nas aulas práticas e estágios dos alunos.

Ônibus podem atender estudantes da zona rural, em locais de difícil acesso.
Para a aquisição dos dois ônibus, foram investidos cerca de R$ 712.800 mil. O valor
unitário de cada ônibus é R$ R$ 356.400 mil. Os veículos têm características que
permitem circulação tanto em zonas urbanas quanto em zonas rurais, passando por vias
sem pavimentação e terrenos acidentados.
Os veículos comportam até 44 estudantes sentados, além do condutor. Os ônibus
também estão equipados com dispositivo de acessibilidade. Uma poltrona móvel, que
pode ser deslocada, garante o embarque e desembarque dos estudantes com deficiência.
Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, a aquisição dos ônibus é muito
importante para o atendimento aos pequenos produtores que têm filhos estudando na
unidade Abaitará.

“Como alguns estudantes ficavam em regime de internato, até porque a família não tinha
condição de locomoção desse aluno, e acabavam ficando longe dos valores famíliares,
que é muito importante na formação desses jovens. Agora vão poder estudar durante o
dia e voltar a noite para os seus lares. Não queremos perder o valor da família e atrelar o
conhecimento dessa formação técnica em conjunto. Não estamos só formando um aluno
e sim um cidadão com conhecimento técnico adequado e exemplar “.
O Idep ressalta a importância de investimentos que aprimoram essa relação escola,
família e estudante. O Centec Abaitará tem aproximadamente 300 alunos matriculados,
abrangendo os alunos dos municípios de Rolim de Moura, São Felipe D’Oeste, Parecis,
Primavera de Rondônia, Alta Floresta, São Miguel do Guaporé, Nova Brasilândia e
Guajará Mirim.

