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Educação é uma das áreas que mais temos a comemorar no aniversário de
Erechim
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Uma das áreas que mais temos a comemorar no dia em que Erechim completa 99 de emancipação é a
Educação. Nosso município hoje é um polo regional no setor, temos várias universidades, entre elas a URI,
que no próximo Vestibular de Verão deve oferecer o curso de Medicina e com isso oferecer a seus
estudantes todos os cursos na área da saúde, e entrar no mapa das grandes universidades brasileiras, que se
destacam neste setor.
Além disso, já oferece à comunidade regional todos os cursos de engenharias, entre outros. Além da URI,
que é uma universidade comunitária, temos o Instituto Federal, que oferece vários cursos técnicos à nível
médio e superior. Com a chegada da Universidade Federal, que está em plena expansão e que mudou o
conceito cultural de nossa cidade, entramos definidamente no mapa brasileiro das universidades que
oferecem pesquisas e conseguem atrair alunos de todo o Brasil através de sua educação gratuita para os
estudantes que participam do Enem.
Sem contar que ainda temos a FAE, oferecendo vários cursos técnicos e superior para os alunos da região do
Alto Uruguai. Quantas cidades do Rio Grande do Sul têm uma Universidade Federal, um Instituto Federal, a
FAE e a URI, todas oferecendo uma gama de cursos para a comunidade escolar?
Com relação à educação do município, esta já foi premiada como uma das melhores do Brasil.
E caminhamos a passos largos para que daqui há poucos anos, Erechim se torne um grande polo em saúde
do estado do Rio Grande do Sul. Mas para isso as direções do Hospital Santa Terezinha, do Caridade e o

município, devem sentar na mesma mesa com os espíritos desarmados e pensar no futuro da saúde de
Erechim.
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