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TERÇA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2011

SP quer ampliar ensino técnico estadual
Secretaria de Educação vai propor parcerias com instituições particulares e públicas; duração do ensino médio pode aumentar em 1 ano
Mariana Mandelli

A Secretaria Estadual de Educação de São Paulo quer ampliar o ensino médio integrado à educação profissional. Para isso, a pasta lançará um programa que objetiva aumentar
o número de matrículas para
20 mil neste ano, estabelecendo parcerias com escolas particulares, como o Centro Paula
Souza e o Instituto Federal de
São Paulo. Com isso, o tempo
médio de conclusão dessa etapa de ensino pode chegar a
quatro anos – hoje, são três.
Atualmente,aSecretariadeEstado da Educação já tem contrato com sete instituições de ensino profissionalizante, atendendo cerca de 6 mil alunos. Para
expandir a oferta, a proposta da
secretaria se divide em duas modalidades:ensino médiointegrado ao profissionalizante e ensinomédiosimultâneoacursopro● Expansão

HERMAN VOORWALD
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO

“Para o ensino médio, o programa
(credenciamento de instituições
particulares) é uma das ações
mais importantes da secretaria,
especialmente em função da
demanda. O projeto dá ao jovem
uma qualificação para se inserir
no mercado de trabalho. A ideia é
que seja um programa crescente.”

fissional técnico. O projeto
abrange apenas os municípios
com mais de 50 mil habitantes.
A pasta pretende abrir, até o
fimdomês, um chamamentopúblico para instituições de ensino
interessadas em se credenciar
ao projeto, voltado para os alunos matriculados no 2.º ano do
ensino médio das escolas da rede. Cada turma terá, no máximo,
40 alunos e, no caso de haver
mais demanda do que vagas, haverá um processo seletivo.
Se as instituições interessadas
forem aceitas – elas devem atender a uma série de critérios –, receberão uma verba que ainda está sob análise. De acordo com a
secretaria, os projetos estão em
fase adiantada de elaboração.
“É importante dizer que permanece a formação básica desse
jovem”, disse ao Estado o secretário Herman Voorwald. “Vamos formatar o projeto de acordo com o interesse das escolas e
dos alunos nesse programa. Tudo depende do retorno que teremos desse credenciamento.”
Sobre aumentar o tempo de
conclusãodoensinomédio,o secretário admite que a ideia está
em estudo. “Isso provavelmente
ocorrerá, mas depende ainda da
formatação da proposta. Ainda
não está fechado”, disse.
Além da parceria com as escolas particulares, está sob análise
um acordo com o Centro Paula
Souza, com a intenção de oferecer educação profissional técnica integrada ao ensino médio re-
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PARA LEMBRAR

Dilma lançou
programa
federal
No mês passado, o governo
federal lançou o Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). A meta é formar mão
de obra qualificada por meio
de capacitação técnica e profissional de alunos do ensino
médio, além de beneficiários
do Bolsa-Família e reincidentes do seguro-desemprego.
Em quatro anos, o programa
deve ofertar 3,5 milhões de
bolsas de estudo e garantir
que 8 milhões de pessoas se
qualifiquem para o mercado.
Foco. Estudante de ensino técnico em Itaguaí numa parceria da ThyssenKrupp com Senai

gular para duas turmas de até 40
estudantesemescolasselecionadas. Procurado pelo Estado, o
Centro Paula Souza confirma
que existe uma proposta da Secretaria de Educação e está estudando o projeto.
Atendimento. O acordo com o

Instituto Federal de Educação,
CiênciaeTecnologiade SãoPaulo(IFSP)tambémprevêaformação de duas turmas de 40 alunos
por escola. O Ministério da Educação (MEC), responsável pelo

IFSP, afirma que o acordo está
em fase de construção e o projeto-piloto prevê um atendimento
de 2 mil alunos em 20 câmpus do
instituto a partir de março do
ano que vem.
Pesquisadores em educação
elogiam a proposta e são unânimes em dizer que ela daria mais
motivação para os estudantes
do ensino médio. “Sem dúvida é
uma proposta válida, porque incentiva o interesse dos alunos”,
afirma Wanda Engel, especialistaemensinomédioesuperinten-

dedo InstitutoUnibanco.“Ogoverno está respondendo ao que
os jovens estão mostrando: desestímulo em ingressar no ensinosuperior”, afirmaoeconomistaepesquisadoremeducaçãoErnesto Martins Faria.
Ressalvas. Mas os educadores

fazem ressalvas. “Temos de pensar se todo esse foco no ensino
técnico, com os programas federale estaduais,não vai causar um
boom de profissionais sem mercado para atuar”, afirma Faria.

ParaNaércioMenezes,economista e professor do Insper, as
autoridades devem ficar atentas
às escolas que se credenciarão.
“O ensino técnico profissionalizante custa caro e, portanto, deve haver preocupação em relação à qualidade dessas instituições parceiras.”
Wanda destaca que os governos – tanto federal quanto estaduais – deveriam pensar em outras alternativas para o ensino
médio,alémdesomentevinculálo ao técnico profissionalizante.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A18.

Um verão da pesada! Mais de 300.000 toneladas de diversão para suas férias!

Costa Pacifica, Costa Fortuna e Costa Magica. Casais gays registram
união estável em Curitiba
O presidente da ABGLT e
seu companheiro há 21
anos foram os primeiros
a assinar o documento,
seguidos por 2 mulheres
Evandro Fadel / CURITIBA

Costa Pacifica, o navio da música: lançado em 2009,
agora no Brasil com roteiro à Bahia e Praias Tropicais.

Verão Costa 2011/12

Nunca é cedo pra reservar
Vantagens exclusivas* até:

31/5

Costa Inclusive
pacote de bebidas
no almoço e jantar,
para TRAVESSIAS
Itália- Brasil.

O casal Toni Reis, de 43 anos, e
DavidHarrad,de53,registrouontem um contrato de união estável no 6.º Tabelionato de Curitiba. “Agora somos uma família
com todos os direitos”, festejou
Reis,queépresidentedaAssociação Brasileira de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT). Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal(STF)reconheceu aunião entre pessoas do mesmo sexo como uma entidade familiar.
Segundo ele, foi a primeira
união registrada após a votação
no STF, na última quinta-feira.
Logo depois, em outro cartório
de Curitiba, Daiana Bruneto e
LéaRibastambémassinaramdo-

cumento idêntico.
“Ganhamos a batalha, mas
não a guerra. Ganhar a guerra seria a conquista da igualdade de
direitos, o fim da discriminação
e da homofobia”, disse Reis. Ele
disse ter entendido a recusa de
quatro cartórios em registrar a
união, sob a alegação de que seria preciso aguardar a publicaçãodadecisãodoSTF.“Elesestavam inseguros, não sabiam como fazer”, ponderou.
ReiseHarradchegaramaocartório de braços dados, com cravos vermelhos na lapela e cobertos por um guarda-chuva com as
cores do arco-íris. Agora, querem entregar o documento de
uniãoestável na Vara da Infância
eJuventude, ondeprotocolaram
em 2005 um pedido de adoção
de um casal de crianças. “Somos
uma família, não a tradicional,
mas uma família”, disse Reis.
Apósaassinaturadodocumento, que lhes custou R$ 89,30 pela
tabela vigente no Paraná, o casal
foi até a entrada do edifício e selou o ato com um beijo.

Após esta data,
consulte disponibilidade.
Limitada a 50 cabines por saída,
consulte disponibilidade.

Costa Pacifica
e Costa Fortuna

Costa Pacifica e Costa Fortuna

50% Desconto

GRÁTIS
2º hóspede

para 2º hóspede
em cabine dupla
externa com
varanda e suítes

na mesma cabine dupla
sobre a tarifa tabela.
Exceto: Natal, Reveillon,
cruzeiros de JAN 2012 e
Minis 16 e 17 DEZ (Costa Pacifica)

para NATAL (Costa Pacifica)
e cruzeiros de JAN 2012.

Costa Fortuna: o navio dos navios.

Costa Pacifica:
o navio da música.

Rumo ao Prata: embarque Santos e Rio

Rumo à Bahia: embarque Santos e Rio

MINI I, 4 noites
Santos 7 DEZ, visitando
Rio, Ilhabela, Porto Belo

PRATA, 9 noites
Santos 31 JAN, visitando Rio,
Buenos Aires, Punta del Este, Porto Belo

Somente marítimo, POR PESSOA, 10x
SEM JUROS no cartão crédito: cat. I4 interna,
a partir de US$ 729 ou R$ 1.217,43

Somente marítimo, POR PESSOA, 10x
SEM JUROS no cartão crédito: cat. I4 interna,
a partir de US$ 1.629 ou R$ 2.720,43

1º HÓSPEDE
2º HÓSPEDE

A Itaplan e a Régua
Empreendimentos Controlados,
Assinam contrato para lançar
e comercializar na Granja Viana

121,74
grátis
10x R$

1º HÓSPEDE
2º HÓSPEDE

272,04
grátis
10x R$

REVEILLON, 8 noites
Parada: Fogos em Copacabana.

Santos 30 DEZ, visitando
Rio, Salvador, Ilhéus, Angra
Somente marítimo, POR PESSOA, 10x
SEM JUROS no cartão crédito: cat. I5 interna,
a partir de US$ 2.919 ou
MelhorTarifa US$ 2.309 ou R$ 3.856,03

10x R$

385,60

www.costacruzeiros.com.br

E mais: Família 4x3 • Costa Club, 5% desconto • Tarifa PagueJÁ ou MelhorTarifa • TRAVEL ACE • Aéreo Fácil, opcional
DESCONTOS E PROMOÇÕES: devem ser solicitados exclusivamente no ato da reserva e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e à disponibilidade. PARCELAMENTO: CARTÃO DE CRÉDITO EM ATÉ 10 VEZES SEM JUROS.
Cheque pré-datado/boleto: de 1 a 10 vezes com juros sujeito a condições de aprovação. Consulte condições específicas/ coeficientes no site. Crédito sujeito à análise e aprovação pelo Banco FIBRA. Consulte convênios credenciados. | • FAMÍLIA 4x3,
excluindo aéreo e taxas, o 4º hóspede viaja GRÁTIS quando não mais disponíveis cabines quádruplas: sendo 2 adultos e 2 menores de 18 anos, da mesma família em duas cabines duplas. Capacidade limitada de cabines. Promoção NÃO cumulativa a outra, nem mesmo ao CostaClub e válida SOMENTE para cruzeiros na América do Sul (exceto Travessias). | *PROMOÇÕES VÁLIDAS ATÉ 31/05/2011 para o Costa Pacifica e Costa Fortuna (limite de 50 cabines por saída)
• GRÁTIS 2º hóspede, somente em cabine dupla sobre a Tarifa Tabela, VÁLIDO para Minis de Dezembro, cruzeiros de Fevereiro e Março, exceto: Minis 16 e 17 DEZ Costa Pacifica, Natal, Reveillon, cruzeiros de Janeiro 2012. Promoção NÃO cumulativa
a outra, nem mesmo ao CostaClub. • DESCONTO 50% para o 2º hóspede somente em cabine dupla externa com varanda e suítes na tarifa vigente,VÁLIDO para Natal do Costa Pacifica e cruzeiros de Janeiro, exceto: Reveillon. Condição não cumulativa
a outras promoções, exceto CostaClub. | Todos os preços são por pessoa, em cabine dupla, mencionados em Reais, para pagamento SEM ENTRADA, referindo-se somente à parte marítima, ao câmbio referencial de R$ 1,67 de 09/05/2011, sujeito à
variação cambial na data do efetivo pagamento e à confirmação de disponibilidade de cabines e tarifas. Taxas portuárias, de serviço e de assistência ao viajante não inclusas. | O DESCONTO DE 5% DO COSTA CLUB é aplicado só ao valor da parte
marítima, por cabine, e para os associados. | TARIFA PagueJÁ: exclusivo para reservas antecipadas. A oferta da tarifa PagueJÁ é limitada. Quando não mais disponível a Tarifa PagueJÁ, consulte a MelhorTarifa: disponibilidades e tarifas sujeitas a alteração
sem prévio aviso. Consulte as regras e condições específicas no site www.costacruzeirosvirtual.com.br | Não estão incluídos nos preços aqui publicados os impostos e taxas incidentes sobre o cruzeiro. | Consulte seu agente de viagens.

Mediterrâneo e Ilhas Gregas
ABREUTUR ITAIM BIBI

3702-1840

11
www.abreutur.com.br

Norte Europeu
AGAXTUR JD. EUROPA

3067-0900

11

www.agaxtur.com.br

Dubai e Emirados Árabes
AMERICANAS.COM

4003-4313

www.americanasviagens.com

América do Sul
LUXTRAVEL REPÚBLICA

3017-5656

11
www.luxtravel.com.br

Caribe
MARSANS BRASIL INDIANÓPOLIS

5531-8272

11
www.marsans.com.br

Índico
NASCIMENTO TURISMO

3156-9944

11
www.nascimento.com.br

Oriente

Casas isoladas de 105m2
com varanda gourmet.
Estrada do Espigão, 684 – Granja Viana
VGV - R$ 18.000.000,00
Tel.: (11) 3167-2233 • www.itaplan.com.br
Vendas Futuras:

SUBMARINO VIAGENS

O empreendimento só será comercializado após o Registro do Memorial de
Incorporação no Cartório de Imóveis, nos termos da Lei nº 4.591/64.

www.SubmarinoViagens.com.br

Central de vendas ITAPLAN: Rua Pedroso Alvarenga, 900 - 3º and. CRECI 346J

4003-9888

