
BARBA PARTICIPA DA INAUGURAÇÃO DE ESCOLA DO SESI NO ITAMARATI

Na sexta-feira (26), o prefeito Oswaldo Barba acompanhou o presidente da Federação e do
Centro das Indústrias de São Paulo, Paulo Skaf, na inauguração da nova unidade do Sesi, no
bairro Jardim Itamarati. A unidade é uma parceria da Prefeitura, que doou o terreno avaliado
em R$ 1,5 milhão, e do Sesi que construiu o prédio e foi responsável pela aquisição de
materiais, totalizando R$ 4 milhões. 

Participaram também do evento a primeira-dama do município, Cidinha Duarte, o ex-prefeito
Newton Lima, o presidente da Câmara, Lineu Navarro, o deputado federal Lobbe Neto, o
diretor regional do Senai-SP e superintendente operacional do Sesi-SP, Walter Vicioni
Gonçalves, o diretor da Fiesp em São Carlos, Eduardo Abdelnur, o diretor do Centro de
Atividades do Sesi “Ernesto Pereira Lopes Filho”, Heraldo Pedroso Pimentel, a diretora do Sesi
Doralice da Cunha, e prefeitos da região.

Barba afirmou que, como educador e ex-reitor de universidade, não há evento mais importante
do que inauguração de uma escola e elogiou os investimentos que estão sendo realizados pelo
governo federal e o Sistema S na educação brasileira. 

“Educação de qualidade oferece oportunidades para jovens, se hoje enfrentamos problemas
com menores infratores significa que no passado não foi feito o investimento ideal em
educação. Por isso, na nossa gestão, a educação é primordial e até o final do ano devemos
construiu oito novas escolas”, disse o prefeito. 

O diretor da Fiesp em São Carlos, Eduardo Abdelnur, também falou da importância de oferecer
educação de qualidade para melhorar o país.

Paulo Skaf disse que, a partir de 2010, a nova unidade do Sesi funcionará em período integral
para as quatro primeiras turmas do ensino fundamental e o 2º ano do ensino médio, deverão
ainda ser abertas mais vagas no ensino médio para estudantes da região do Jardim Itamarati.
Outra novidade é que os alunos poderão cursar o ensino médio juntamente com curso do
Senai gratuitamente. 
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“Vamos investir também no próximo ano R$ 12 milhões no CAT (Centro de Atividades do Sesi)
de São Carlos para absorver os alunos das outras unidades que ainda estão em prédio sem a
infraestrutura adequada”, ressaltou Skaf.

A nova unidade do Sesi na cidade tem 12 salas de aula, duas áreas de convivência com jogos
para o lazer de estudantes, recreio coberto, biblioteca escolar com acervo atualizado,
laboratório de informática educacional e laboratório de ciência e tecnologia, além de ambientes
administrativos e pedagógicos mais amplos e confortáveis.

Desde o início do ano, a escola atende 296 alunos no ensino fundamental, 64 no ensino médio
e outros 30 estudantes na educação de jovens e adultos.  
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