Prefeito se reúne com IFRS para discutir sobre a escola técnica
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Veículo: Prefeitura de Viamão
Nesta quinta-feira (8), o prefeito Alex Boscaini participou de reunião em seu
gabinete para a discussão da criação da escola técnica federal no município.
Na ocasião, o prefeito recebeu visita dos representantes da pró-reitoria de
desenvolvimento institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), os professores Jesus Borges e
Augusto Horiguti.
Na ocasião, Boscaini assinou um termo de compromisso, no qual consta que a
área de construção da escola técnica deve ser definida em até 130 dias. O
prefeito tem dois locais em vista às margens da ERS 040: na parada 36, junto
ao Instituto Ana Jobim, de propriedade do governo do Estado, e um terreno da
prefeitura, próximo ao Centro.
"É preciso avaliarmos, pois às vezes é muito mais complexo e caro nós
reformarmos um local em vez de construirmos", afirma Borges. Ele explica que
a dificuldade se deve ao espaço ter que se adaptar às necessidades do projeto.
"A facilidade de acesso é também um ponto principal que deve ser avaliado",
completa.
De acordo com o secretário de Educação, Gilnei Leite, a preocupação inicial é
com a definição da área. "É o primeiro passo. Depois disso, decidiremos o que
teremos dentro da escola, em termos de estrutura e de formação", declara. Ele
acredita que os cursos devem ser voltados para a área de prestação de
serviços, pois "é um mercado que tem crescido muito em Viamão".
Segundo o prefeito Boscaini, a definição da área depende de vários fatores. "A
nossa primeira opção seria junto ao Instituto Ana Jobim, mas para isso nós
precisamos de uma audiência urgente, pois é uma área do Estado que
precisaria ser cedida. Por outro lado, temos o terreno que pertence ao
município, o que torna o processo menos burocrático. Tudo isso também
depende dos critérios do IFRS", ressalta.
A escola técnica federal terá um investimento de cerca de 10 milhões de reais
e atenderá em torno de 1.200 alunos. O espaço irá oferecer cursos de
capacitação e cursos superiores, com um quadro de 60 professores e 55
técnicos administrativos.
Na reunião, também estiveram presentes o secretário de Gestão e Relações
Institucionais, Robinson Duarte, e o diretor-geral de Educação, Belini
Romanzini. Após o encontro, o secretário, o diretor-geral de Educação e os

representantes do IFRS visitaram os dois locais onde pode ser construída a
escola técnica federal, que deve ficar pronta até o final de 2014.

