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Será num prédio alugado que se iniciarão, em agosto, as aulas no campus
Restinga do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Iefet). Uma
das obras mais aguardadas pela comunidade do Extremo Sul da Capital, a
escola técnica oferecerá cursos para os moradores da região.
No primeiro semestre de trabalho, a expectativa é de que até 240 estudantes
que já concluíram o ensino médio sejam atendidos em seis turmas: manhã e
noite. Serão duas turmas de Turismo, duas de Administração de Empresas e
outras duas de Informática para a Internet.
" Já deveríamos estar funcionando. Por isso, decidimos iniciar mesmo sem ter
a área própria construída " explica o futuro diretor do campus Restinga, Amilton
Figueiredo.
- Prazo é de oito meses
O prazo de entrega da obra, orçada em R$ 7,2 milhões, é de oito meses.
Depois de atrasos e ameaças de perda de recursos do Ministério da Educação,
a prefeitura acelerou as contrapartidas previstas na parceria: doou o terreno,
iniciou as obras de infraestrutura e agilizou a liberação das licenças.
Enquanto retoques são realizados no prédio alugado, as obras continuam no
terreno onde será o campus. O cercamento da área e a terraplenagem já
iniciaram. Porém, Amilton ressalta que ainda falta a instalação da rede elétrica,
projeto sob responsabilidade da prefeitura e da Ceee.
- Ceee e prefeitura se explicam
O gerente técnico da gerência regional da Ceee, Gustavo Cassel, informou,
via assessoria de comunicação, que aguarda receber da prefeitura o
documento informando o alinhamento da rua e a posição do meio-fio para que
a rede seja instalada. A partir do recebimento do ofício em mãos, a Ceee terá
90 dias para concluir a obra.
Já o gerente do programa municipal Cresce Porto Alegre, Adel Goldani,
garante que a prefeitura encaminhou no dia 25 o ofício para a companhia. Pelo
documento, a administração municipal se responsabiliza pelo pagamento dos
custos.

- Seguem obras do hospital

No terreno ao lado da escola técnica, segue a terraplenagem do Hospital Geral
da Restinga e do Extremo Sul. De acordo com Luiz Mattias, do Hospital
Moinhos de Vento, a fase de terraplenagem deve ser concluída no final deste
mês. As chuvas atrasaram o cronograma.
A previsão do Hospital Moinhos de Vento é de que a estrutura dos prédios
comece a ser erguida a partir da segunda quinzena de agosto.
Já o Demhab, responsável pelo cercamento da área, informou que a obra
deve iniciar ainda na primeira quinzena deste mês.
Saiba mais
- O prédio terá biblioteca, refeitório, 20 salas de aula e laboratórios.
Trabalharão na escola cem funcionários. Área total: 6,6 mil metros quadrados.
- No segundo ano da escola, estão previstos os cursos nas áreas de
Construção Civil, Edificações, Paisagismo, Floricultura, Agroecologia,
Atendimento Hoteleiro, Design de Móveis e Cooperativismo, entre outros.

