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Trabalhos da equipe da Armiche Construções Ltda iniciam oficialmente no
local nesta quinta-feira 08/07

Do sonho a realidade. Após expectativa, discussões e muitos comentários nos
bastidores, felizmente começaram as ações na prática. O início das obras do
complexo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, campus de
Osório na rua Santos Dumont, nº 2127, próximo a Estrada do Mar, no bairro
Albatroz, é sinal de comemoração para Osório e Litoral Norte.
A assinatura da ordem de serviço com a empresa Armiche Construções Ltda
ocorreu na quinta-feira (1º/07), porém, o contrato passa a contar a partir desta
quinta-feira (08/07). A empresa tem o período de oito meses para a entrega da
primeira fase do complexo composta por seis prédios. Segundo o gerente de
obras da Armiche, Itamar Pedroso Araújo, a empresa fará os prédios 1, 2, 10,
14, 16 e 19. Desde a data da assinatura ocorre a contrapartida da Prefeitura
Municipal de Osório, que inclui a limpeza do terreno e melhorias no local.
Segundo o diretor do campus de Osório, professor Roberto Sauoaya, essa
concretização representa o fim de uma luta e o início de uma nova fase. "Para
nós do Instituto Federal de Educação e comunidade osoriense e do Litoral
Norte, representa o fechamento de uma porta cheia de incertezas e a abertura
de uma porta cheia de muita esperança e realizações. É o início da construção
da nossa sede própria e a realização de um grande sonho.", salienta.
O prefeito Romildo Bolzan Júnior, feliz com mais essa conquista explica que a
assinatura é o início de mais uma grande obra no município de Osório. "Essa
obra consolida Osório como centro de formação. É um projeto que vai formar
pessoas, estamos unificando todas as fases - que vai desde a educação
infantil, passando pelo fundamental, médio, superior e agora técnico -. É como
a universidade pública, gratuita e com excelente qualidade.", explica.
Em síntese é a concretização de uma nova vertente tecnológica, com base em
investimentos diferenciados para a infra-estrutura. É um processo de
qualificação da mão-de-obra para a demanda regional, a partir de
cursosdefinidos conforme a necessidade do Litoral Norte. É a oportunidade da
qualificação através de um projeto regional, por isso é tido como uma demanda
necessária e estratégica, como um novo marco do processo de
desenvolvimento, no município, considerado polo capaz de irradiar a região.
Histórico

O ato de lançamento da pedra fundamental do Instituto aconteceu em
solenidade na tarde do dia 27 de novembro de 2008, no endereço onde está
tendo início a obra. Desde essa data discussões sobre o andamento do
processo de instalação predominaram. O impedimento e continuação das
obras foram devido à problemática envolvendo pendências judiciais entre as
empresas que concorriam na licitação.
No lançamento da pedra fundamental em 2008, Secretário de Educação
Profissional e Tecnológica/MEC, Eliezer Pacheco, disse que Osório é a porta
de entrada e saída no RS. O Prefeito Romildo foi buscar a escola em Brasília e
hoje é esse o resultado. Em três anos, quando atingir o auge da instalação, o
Instituto Técnico Federal deve estar atendendo em torno de 1.200 alunos.

