Torres recebe vistoria para receber Núcleo Avançado do IFRS
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As ações em busca da implantação de um Núcleo Avançado do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, que é reconhecido por sua
excelência no ensino público gratuito de qualidade, prosseguem em Torres. Na
quinta e na sexta-feira (27 e 28/10) o Município recebeu a visita do professor
Jesus Borges, que foi nomeado pelo Reitor do Instituto Federal de Educação
de Bento Gonçalves como interlocutor do IFRS para tratativas com a Prefeitura.
Ele visitou e vistoriou as áreas disponíveis para implantação do polo em Torres.
Acompanhado pelo vice-prefeito Valmir Daitx Alexandre (Pardal), secretários
Aristeu Moreira e Léa Gállio Gründler, vereadores José Ivan Pereira e Maria de
Lourdes Fippian e o suplente a vereador Antônio Machado, o professor
conheceu a estrutura que abrigava a Escola Técnica Cenecista, no Morro do
Farol. Também foram apresentadas a ele as áreas do Cetreca, na Estrada do
Mar, e a do matadouro municipal e da antiga Aprolin, no Campo Bonito.
A proposta da Administração Municipal é que inicialmente as atividades da
escola sejam realizadas onde antes funcionava o Cenecista. Adequações
serão realizadas nesse espaço pelo Município para comportar as primeiras
fases dos cursos. Paralelo a isto, novas instalações serão construídas pelo
MEC em área cedida pela Prefeitura para comportar as demais fases e
atividades da escola. Borges se revelou satisfeito com os espaços
apresentados ao Município. "Além de serem muito bons os espaços
apresentados, eles estão muito bem localizados", afirmou o professor.
Na ocasião, o secretário Especial de Governo, Aristeu Moreira, enfatizou o
compromisso da Administração Municipal com o desenvolvimento da Educação
e que não medirá esforços para conquista do polo. "Caso nenhuma das
alternativas apresentadas esteja de acordo com os parâmetros do Ministério da
Educação, a Prefeitura se compromete em desapropriar uma nova área que
atenda aos critérios federais", ressaltou. "A Administração Municipal está
empenhada ao máximo para conquistar a escola, pois ela garantirá grande
avanço no ensino oferecido na região", acrescentou o vice-prefeito.
A Mobilização Pró-Escola Técnica teve inicio há três anos pela Comissão de
Educação da Câmara Municipal de Vereadores de Torres composta pelos
vereadores José Ivan, Idelfonso Brocca e vereadora Maria de Lourdes. Depois
foi transformada em uma comissão ampliada com a participação de
representantes da comunidade. No Litoral Norte, além de Torres disputam pela
sede do Núcleo Avançado os Municípios de Arroio do Sal e Capão da Canoa.

