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A escola técnica Solon Tavares será transferida para a escola estadual Carmen Alice

Lavieguerre, o Ciep, no primeiro semestre de 2023. A coordenadora regional de

Educação, Claudete Oliveira, confirmou a mudança para o edifício em fase final de

reconstrução depois de ser totalmente demolido na microexplosão, em janeiro deste ano.

Segundo ela, o prédio da escola técnica na Estrada Santa Maria, próxima do bairro

Jardim dos Lagos, é uma cessão de uso do Departamento Autônomo de Estradas de

Rodagem (DAER-RS) e recentemente recebeu o comunicado de acumulo de dívidas de

contas de luz dos últimos 20 anos.

"Além dessa despesa da conta de luz, precisaríamos fazer uma grande reforma dentro do

Solon Tavares, que é piso, telhado, neste final de semana queimou a subestação de luz

com valor aproximado de R$ 180 mil para a manutenção. Então você vais somando R$

150 aqui, R$ 80 ali e R$ 20 lá, dá quase R$ 600 mil para poder fazer as reformas que a

nossa escola profissionalizante precisa para continuar. E aquele espaço não é nosso, é

uma cessão de uso. O prédio do Solon Taveres é planejado para um fábrica e do Ciep é

um prédio planejado para uma escola", afirma Claudete.

A Secretaria Estadual de Educação também avalia que o Solon Tavares tem difícil acesso

e a maioria dos estudantes enfrentam problemas de transporte público dentro da cidade.

"Então, a vinda da escola Solon Tavares para a Cohab você coloca uma escola

profissional dentro do maior bairro de Guaíba para os filhos dos trabalhadores. E acho

que esta é a essência da escola Solon Tavares. Moradores terão uma escola profissional

na esquina de casa".

O Estado ainda precisa de documentos e pareceres da comissão de vistoria do prédio da

escola Carmen Alice Lavieguerre, que está em fase final da reconstrução. A escola Solon

Tavares possui os cursos técnicos de Informática, Redes de Computadores e

Eletroeletrônica.

E a Uergs?
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A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), também na estrada Santa

Maria, ainda não se manifestou sobre possível transferência de local. A diretora Adriana

Leal Abreu diz que a unidade também enfrenta problemas históricos de infraestrutura para

manter o desenvolvimento dos cursos de ensino superior. "Temos diversas dificuldades

naquele local, o acesso por ônibus aos estudantes e professores é um problema histórico.

Precisa de muitas reformas. Então não sabemos ainda como a unidade em Guaíba irá se

pronunciar e também o Conselho Superior, que é nosso órgão máximo que precisa se

manifestar a esse respeito".


