Instituto Federal prevê investimentos de R$ 5 milhões
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A planta para o novo prédio do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia - Campus Erechim já está nas mãos do prefeito Paulo Polis, que
esteve reunido esta semana com o diretor da instituição, Sérgio Viana. Com
3.800 metros quadrados e capacidade para atender 1.500 alunos, o
investimento em Erechim será, ao final, de mais de R$ 5 milhões.
O empreendimento contará com 12 salas de aula, laboratórios, auditório e mini
usinas onde serão realizadas as aulas práticas dos cursos oferecidos. O
objetivo é fechar 2011 com mil estudantes matriculados no Campus de
Erechim. A previsão é de que haja o ingresso de outros de três mil alunos
quando a construção estiver pronta. Conforme Viana, além dos cursos técnicos
de Alimentos, Mecânica, Vestuário e Vendas, e dos cursos superiores de
Engenharia Mecânica e Tecnólogo em Marketing a ideia é trazer novas
graduações a Erechim.
Conforme o diretor, o IFRS já está cumprindo o seu papel e atuando de forma
integrada com a comunidade. "Trabalhamos dentro da realidade regional e
para isso queremos oferecer uma estrutura adequada capaz de dar suporte e
contribuir com o seu planejamento", salientou.
Para Polis, o Instituto Federal é necessário para o desenvolvimento da região,
já que ele capacita, em um curto espaço de tempo, profissionais para o
mercado de trabalho justamente nas áreas onde a demanda é maior. "Ele
nasceu do debate com a sociedade e lideranças, e respeitamos muito isso",
considera o prefeito.
O IFRS atua também em parceria com as secretarias municipais. Na Secretaria
de Educação, com o Centro de Educação de Jovens e Adultos e na de
Agricultura, em uma pesquisa realizada nas feiras municipais. A parceria deve
se estender em breve com as Secretarias de Cidadania e Desenvolvimento
Econômico, num projeto de qualificação em construção civil para as mulheres
beneficiárias do Bolsa Família. Nos próximos dias, o prefeito Polis viaja a
Brasília para solicitar prioridade na liberação dos recursos para o início das
obras.

