Prefeito: GILBERTO KASSAB
Ano 52

São Paulo, sábado, 8 de dezembro de 2007

Número 228

Prefeitura cede terrenos para Governo
do Estado construir Escolas Técnicas
Texto: Fernando Salgado
fsalgado@prefeitura.sp.gov.br

ficarão próximas dos Centros Educacionais Unificados
A concessão dos terrenos visa a atender
ao Projeto de Expansão da Educação Profissional do Governo do Estado, que tem
como meta expandir o número de alunos
matriculados nas Escolas Técnicas dos atuais 76.946 para 173 mil e ampliar as atuais
33 FATECs para 52 unidades, em todo o
Estado, até o fim do atual governo.
Os locais foram definidos por um grupo de trabalho formado pelo governo do
Estado, que inclui a Secretaria Estadual de

Desenvolvimento e o Centro Paula Souza,
e da Prefeitura, com representantes da
Cohab, Secretarias de Governo, Educação
e Infra-Estrutura Urbana e Obras. A Prefeitura realizou pesquisa em mais de 200 terrenos para oferecer os locais ao Estado. A
escolha levou em conta critérios baseados
nos contextos sociais, como índice populacional, vocação regional, percentual de
jovens de 18 a 24 anos com ensino médio
concluído e percentual de empresas em

Nesta segunda-feira, dia 10, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa
59 anos. Para celebrar a data, a Comissão Municipal de Direitos Humanos (CMDH)
promove uma série de atividades. O prefeito de São Paulo participa da solenidade de
abertura, nesta segunda-feira, às 12h40, na Caixa Cultural Sé (Praça da Sé, 111). Uma
parceria será assinada com a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, com
a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e com a ONG Visão Mundial para a
criação do Bosque dos Direitos Humanos, no Parque Anhangüera. Também voltado para
o tema, um Telecentro começa a funcionar na sede da CMDH. Na Caixa Cultural Sé, uma
exposição de fotografias e uma mostra de curtas-metragens usam a arte para promover
uma reflexão sobre os direitos humanos. Além disso, será oferecido, em 2008, um curso
sobre direitos humanos à distância para servidores públicos e sociedade civil.
Leia nas páginas 3 e 4
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Dia Mundial dos Direitos Humanos

Cidadania sob
o viaduto

Certiﬁcado para o
transporte escolar

Com a suspensão da última
liminar contra a Lei Cidade Limpa,
que havia sido concedida ao Sindicom, os postos de combustível da
Cidade terão de se adaptar às normas sobre a paisagem urbana.
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A Prefeitura regularizou o
trabalho da Cooperativa dos
Catadores (Coopamare) nos
baixos do viaduto Paulo VI. Agora os catadores terão melhores
condições de trabalho.
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Interessados em trabalhar
com transporte escolar terão de
apresentar certificado de conclusão do curso específico para
transporte de crianças com deficiência e mobilidade reduzida.
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atinge postos
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Prefeitura concedeu ao governo
do Estado permissão para a construção de seis escolas técnicas
estaduais (ETECs) em terrenos municipais. Os locais cedidos
ficam nas proximidades
dos Centros Educacionais Unificados (CEUs),
o que possibilitará integrar a formação educacional do
aluno desde o início,
nos níveis infantil e
fundamental, dando
a opção seguinte da
escolha de um curso
técnico. A permissão
foi oficializada na última quarta-feira pelo
prefeito de São Paulo,
Futuras ETECs
com a publicação do
Decreto nº 49.007 no Diário Oficial da
Cidade. O decreto dá permissão ao Centro Estadual de Educação Tecnológica
Paula Souza, do governo do Estado, para
construir as escolas técnicas.
O decreto especifica que os terrenos
serão no Parque Santo Antônio, ao lado
de onde será construído o CEU Formosa;
no Jardim Ângela, próximo do CEU Guarapiranga, que está com 60% das obras
em andamento; nas proximidades do
CEU Tiradentes, já em funcionamento;
na Penha, nos arredores do CEU Tiquatira, que tem 5% das obras iniciadas;
ao lado do CEU Jardim Paulistano, com
50% das obras já realizadas; e na região
próxima do CEU Paraisópolis, com 15%
das obras executadas.
Além destas áreas o governo está para
obter permissão de uso um terreno próximo do local onde será construído o CEU
Uirapuru, no Jardim Uirapuru, no Butantã,
e três áreas da Companhia Metropolitana
de Habitação (Cohab), onde deverão ser
construídas as Faculdades de Tecnologia
(FATECs). Essas áreas estão localizadas em
Itaquera, num terreno de 24 mil m2, na
Raposo Tavares e em Heliópolis.

função das áreas econômicas.
Nesta primeira fase, o governo
do Estado deve priorizar as obras das
escolas técnicas nas regiões dos CEUs
Tiquatira, que deverá receber 960
alunos; no Jardim Paulistano, onde
deverão ser matriculados mais 960
alunos; e em Cidade Tiradentes, para
onde estão previstos 1.440 estudantes. A previsão é que as obras dessas
três ETECs comecem em 2008 e os
cursos sejam iniciados em 2009.
Na ETEC do CEU Tiquatira, além do
ensino médio, deverão ser ministrados
cursos de Vestuário, Informática e
Química. Já na do CEU Jardim Paulistano os cursos serão de Informática,
Farmácia, Química, Eletrotécnica,
além do Ensino Médio. E na ETEC de
Jardim Tiradentes serão cursos de Administração, Logística, Contabilidade,
Farmácia, Enfermagem, Designer de
Interior e Ensino Médio.
“É uma parceria entre a Prefeitura
e o governo do Estado. Nesses centros
educacionais haverá atividades complementares. Será um complexo educacional
que permitirá aos alunos dos CEUs darem
continuidade a um curso na Escola Técnica”, comentou o assessor da Secretaria de
Governo, Giovanni Palermo. “O objetivo
é preparar os alunos para o mercado de
trabalho”, ressaltou o arquiteto da Secretaria Estadual de Desenvolvimento, João
Manoel Scudeler de Barros.

