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Inauguradas Etecs no interior 
e na Grande São Paulo

Parceria do Centro Paula 
Souza com as prefeituras 
de Arujá e Mairiporã 
possibilitou a instalação 
de escolas técnicas nas 
cidades que já possuíam 
classes descentralizadas

SERVIÇO
Via Rápida Emprego
www.viarapida.sp.gov.br

a semana passada, o Centro Paula 
Souza, órgão da Secretaria Esta -
dual de Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, inaugurou novas instala-
ções em Presidente Prudente. 
As obras tiveram investimento 
de R$ 12,7 milhões e foram execu-
tadas na Escola Técnica Estadual 
(Etec) Professor Dr. Antônio Eu -
frá  sio de Toledo. Incluem um pré-
dio novo para o estabelecimento 
de ensino e um bloco para o pro-
grama Via Rápida Emprego, tam-
bém coordenado pela pasta.

O novo edifício tem três labo-
ratórios (um de desenho técnico e 
dois de audiovisual), cinco salas 
de aula, dois espaços para instala-
ção de equipamentos de informá-
tica, sanitários com acessibilidade, 
quadra poliesportiva coberta e um 
elevador. 

O bloco do Via Rápida abriga 
três salas de aula, dois laborató-
rios (multiúso e informática), três 
salas de apoio administrativo, seis 
sanitários, sendo dois deles com 
acessibilidade. Paisagismo e esta-
cionamento estão entre os servi-
ços executados na área externa. 
A previsão é que a unidade ofere-
ça, inicialmente, 60 vagas para o 
curso de qualificação profissional 
de cozinheiro.

Integrada ao Centro Paula 
Souza em 1994, a escola tem 853 
alunos. Desses, 120 estão matri-
culados no ensino médio e 733 
distribuídos em dez cursos técni-
cos: açúcar e álcool; administração; 
administração, modalidade semi-
presencial; agroindústria; agrimen-
sura; agropecuária; agropecuária 
integrado ao ensino médio; flores-
tas; informática; e meio ambiente.

Benefícios – As pessoas 
cadastradas no curso do Via Rápida 
Emprego – assim como todos os 

atendidos pelo programa – terão direito 
a bolsa-auxílio de R$ 210, subsídio trans-
porte de R$ 150 e auxílio-alimentação no 
valor de R$ 100, desde que não recebam 
seguro-desemprego e nenhum benefício da 
Previdência Social (auxílio-doença, apo-
sentadoria, etc.) 

Visando a ampliar a oferta de cur-
sos que possibilitem a qualificação e 
o reposicionamento dos trabalhadores 
no mercado de trabalho, outros dois 
municípios – Campinas e São Bernardo 
do Campo – também dispõem de pos-

No dia 10, foi inaugurada a Etec de 
Mairiporã, cidade da Região Metropolitana 
de São Paulo (RMSP). A prefeitura local 
construiu o prédio, distribuído em dois blo-
cos. O primeiro deles, o acadêmico, com-
porta seis salas de aula, quatro laboratórios 
(de segurança do trabalho, de ciências e 
dois de informática), biblioteca e quatro 
sanitários, sendo dois com acessibilidade. 

No outro bloco, estão seis salas admi  -
nistrativas e pedagógicas e sete sanitá-
rios e demais ambientes. O conjunto de 
obras da unidade foi pago com repasse 
estadual de R$ 2,750 milhões e investi-
mento de mais R$ 420 mil em mobiliário 
e equipamentos. 

A Etec iniciou atividades no primei-
ro semestre de 2010 como classe descen-
tralizada. Atende 208 alunos matricula-
dos em dois cursos técnicos (de adminis-
tração e de segurança do trabalho). Para 
2015, estão previstos mais dois: contabi-
lidade e segurança do trabalho integrado 
ao ensino médio. 

Etecs Mairiporã e Arujá

tos fixos do Via Rápida Emprego; o de 
Santos segue em construção. O investi-
mento nas obras dessas unidades supera 
R$ 11,3 milhões.

Rogério Mascia Silveira
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Assessoria de Imprensa do Centro Paula Souza

No dia 12, a cidade de Arujá, também 
na RMSP, ganhou a sua Etec, batizada de 
Professora Luzia Maria Machado. Na par-
ceria para a instalação da unidade, o Estado 
investiu R$ 223 mil em mobiliário e equi-
pamentos, e o município bancou a reforma 
e a adequação do prédio, com dois blocos. 

O edifício acadêmico abriga seis salas 
de aula, dois laboratórios de informática, 
biblioteca, salas administrativas e peda-
gógicas, cozinha, almoxarifado, sanitários 
com acessibilidade e elevador. No outro 
bloco, há um auditório com capacidade 
para 80 pessoas, espaço para laborató-
rio de química, cantina e sanitários com 
acessibilidade. O conjunto também ofere-
ce quadra poliesportiva e vestiários.

Funcionando como classe descentra-
lizada desde o segundo semestre de 2010, 
a Etec Arujá tem 272 alunos matriculados 
nos cursos técnicos de administração e de 
logística. No segundo semestre, será adi-
cionada a formação técnica em recursos 
humanos, com 40 vagas noturnas. 

Combate à homofobia tem programação na zona leste
Em 17 de maio de 1990, a Organização 

Mundial da Saúde aprovou a retirada do 
código 302.0 da CID-10 (classificação 
estatística que fornece códigos para a 
definição de doenças), que considerava 
homossexualidade como doença, distúr-
bio ou perversão. Desde então, nesta data 
comemora-se o Dia Estadual de Combate 
à Homofobia. Em celebração ao evento, 
a Secretaria de Estado da Cultura reali-
zará várias atividades nas unidades das 
Fábricas de Cultura da zona leste. A ação 
tem a parceria da Secretaria da Justiça e 
da Defesa da Cidadania.

Neste sábado, as Fábricas de Cultura 
Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista 

e Parque Belém promovem programação 
especial de leitura e roda de conversa sobre 
preconceito e homossexualidade, sessões 
de cinema e a exposição Homofobia fora 
de moda, do Museu da Diversidade. 

A mostra, itinerante, percorreu várias 
cidades do interior e litoral de São Paulo. 
Na ocasião, serão distribuídos folhetos 
sobre a Lei nº 10.948/2001 (que proíbe 
e pune a discriminação por orientação 
sexual e/ou de identidade de gênero) com 
orientações ao público participante. 
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Assessorias de Imprensa das secretarias da 

Cultura e da Justiça e da Defesa da Cidadania

Programação 
• Fábrica de Cultura Vila Curuçá 
Rua Pedra Dourada, 65 
Telefone (11) 2016-3316 
• Fábrica de Cultura Sapopemba 
Rua Augustin Luberti, 300
(Fazenda da Juta)
Próximo ao Batalhão da PM
Telefone (11) 2012-5803 
• Fábrica de Cultura Itaim Paulista 
Av. Estudantes da China, 500 
Telefone (11) 2025 1991 
• Fábrica de Cultura Parque Belém 
Av. Celso Garcia, 2.231 – Portaria 1 ou
Rua Nelson Cruz – Portaria 2, altura do nº 
2.200 da Av. Celso Garcia
Telefone (11) 2618-3447
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Estado oferece 240
vagas exclusivas

O Programa de Apoio à Pessoa 
com Deficiência (Padef), coordenado 
pela Secretaria de Estado do Emprego 
e Relações do Trabalho, oferece, nesta 
semana, 240 oportunidades de em -
prego. As vagas estão distribuídas na 
Região Metropolitana de São Paulo (149), 
Capital (69), Campinas (2), Franca (5), 
Piracicaba (3), Presidente Prudente 
(5), Ribeirão Preto (2) e São José do 
Rio Preto (2). 

Para participar, as pessoas com 
de  ficiência e os empregadores devem 
se cadas trar no site www.empregasao 
paulo.sp.gov.br/maisemprego.mte.
gov.br. O cadastro também pode ser 
feito em um dos 250 Postos de Aten-
dimento ao Trabalhador (PAT), uni-
dades do Pou patempo ou na sede do 
programa (Rua Boa Vista, 170 – 1º 
andar – bloco 4 – Centro – SP, das 8 
às 16 horas, de se gunda a sexta-feira). 

Inscrições na Univesp
terminam amanhã

Os interessados em prestar o ves-
tibular 2014 da Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo – Univesp 
têm até as 14 horas de amanhã (16) 
para se inscrever. A instituição oferece 
3.330 vagas para cursos a distância de 
licenciatura (química, física, biologia e 
matemática) e engenharia (de produção 
e de computação), sendo 1.296 para as 
engenharias e 2.034 para as licenciatu-
ras. Todos os cursos são gratuitos. As 
aulas começam no segundo semestre. 

As inscrições devem ser feitas em 
univesp.br/vestibular ou em www.cetro 
concursos.org.br. A taxa é de R$ 100. 
Este será o primeiro vestibular da Uni-
vesp realizado com oferta de cursos 
dentro do Sistema Universidade Aberta 
do Brasil, com o apoio do Centro Paula 
Souza. No ato da inscrição, o candidato 
deverá escolher entre formação de pro-
fessores ou engenharias e até dois polos 
de apoio presencial de sua preferência 
onde o curso selecionado estiver sendo 
oferecido. O vestibular será realizado 
no dia 8 de junho. Mais informações, 
acesse www.univesp.br/vestibular.

Mitos e verdades
sobre o envelhecimento

Usuários do Instituto de Assistência 
Médica ao Servidor Público Estadual 
(Iamspe), com mais de 45 anos, inte-
ressados em adquirir conhecimentos 
para envelhecimento ativo, estão con-
vidados a participar de palestras pro-
movidas pelo Serviço de Geriatria e 
Gerontologia do Hospital do Servidor 
Público Estadual (HSPE). São ofereci-
das 30 vagas. As inscrições vão até o 
dia 3 de junho, exclusivamente pelos 
telefones (11) 4573-8233 / 8270.

Estão programados quatro encon-
tros (dias 11, 18 e 25 de junho e 2 de 
julho, das 8 às 12 horas) para refle-
xão e discussão sobre os aspectos do 
envelhecimento ativo. Serão abordados 
mitos e verdades sobre o envelheci-
mento; importância da nutrição para 
a qualidade de vida; direitos e deveres 
do cidadão, aspectos de saúde; e qua-
lidade de vida. A equipe do Serviço 
de Geriatria e Gerontologia é com-
posta por médicos, psicólogos, tera-
peutas ocupacionais, nutricionistas, 
fonoaudió logos, fisioterapeutas, assis-
tente social e enfermeiros. 
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Biblioteca da Etec de 
Mairiporã, inaugurada
no dia 10


