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COMUNICADO

�Num mundo de aplicativos
para smartphones, a Agência
Reguladora do Ceará
também lançou um para
chamar de seu. A ideia é
agilizar comunicações entre
o público e o órgão. Agora,
quem usa serviços como os
de água e energia pode
enviar para a Arce denúncias
ou sugestões ou pedir
informações de forma
descomplicada: pelo celular.
O app se chama ConectArce e
está disponível para sistema
Android.
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�Os transportes entre
cidades vizinhas de regiões
metropolitanas ou de
aglomerações urbanas
podem ter definição
própria. Do ponto de vista
da legal, matéria que
tramita na Câmara dos
Deputados poderia dar
segurança a usuários e
trabalhadores. A política
flerta com um termo
quilométrico - “serviço de
transporte público coletivo

remunerado de
passageiros, que atua em
caráter complementar ao
serviço público de
transporte coletivo
remunerado regular de
passageiros” -, mas
importante mesmo é a
essência. Afinal essa é a
única modalidade não
contemplada pela Lei de
Mobilidade Urbana. E há
aberrações comumente
flagradas em estradas.

Napontadosdedos

Arte e história

� “Da Terra Brasilis à Aldeia
Global” parte do livro
Americae Tertia Pars, do
belga Theodore de Bry,
lançado em 1592. A obra se
baseia em viagens de
europeus ao Brasil. Sob esse
ângulo, a mostra percorre a
arte brasileira, chegando à
contemporaneidade e
apresentando trabalhos de
artistas como Vik Muniz e
Adriana Varejão.
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Parla!

� Na agenda de eventos dos
45 anos da Universidade de
Fortaleza (Unifor), a
Fundação Edson Queiroz
abre hoje a exposição “Da
Terra Brasilis à Aldeia
Global”. A mostra segue até
sábado e inclui palestra com
a curadora Denise Mattar,
nesta quarta-feira, a partir
das 9h30min, no Teatro
Celina Queiroz. O acesso é
gratuito.
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Com a proposta de formar os
anos finais da educação básica e
capacitar os estudantes para o
mercado de trabalho, as Escolas
EstaduaisdeEducaçãoProfissio-
nal (EEEPs) completam 10 anos
de criação em 2018. Se elas
eram 25 em 2008, com 4.091
estudantes, serão 119 na próxi-
ma quinta-feira, quando será
inauguradaa unidade de Baturi-
té. Ao todo, atualmente, as
EEEPs beneficiam 52.571 alu-
nos em 95 municípios cearen-
ses. Segundo o governador Ca-
milo Santana, a meta é chegar a
140 unidades com atendimento
a mais de 60 mil pessoas.

NasEEEPs,os53cursosofere-
cidos atualmente têm duração
de três anos – integralizando
5.400h –, com funcionamento
diário em tempo integral, das 7h
às 17h. Conforme a Secretaria
da Educação (Seduc), o currícu-
lo é composto por disciplinas da
base nacional comum aliadas a
componentescomoEmpreende-
dorismo, Projeto de Vida, Mun-
do do Trabalho e Formação para
a Cidadania.

“Sou um árduo defensor do
tempointegral,eaeducaçãopro-
fissional vai além. Ela deixa o
jovem com uma profissão, reu-
nindo, além de um espaço físico
adequado e moderno, toda uma
grade queoferece opções dentro
das vocações regionais e as de-
mandas do mercado de trabalho
do Estado”, destacou Camilo

Santanaemsolenidadedecome-
moração realizada ontem, no
Centro de Eventos do Ceará.

Hoje, há mais 20 unidades de
educação profissional em cons-
trução no Ceará. Para o secretá-
rio estadual da Educação, Idil-
van Alencar, a ampliação das
EEEPséumapolíticapública“só-
lida e vitoriosa”.

Por isso, o também presiden-
te do Conselho Nacional de Se-
cretários de Educação (Consed)
não recebeu bem a notícia de
queoGovernoFederalquerlibe-
rar até 40% da carga horária to-
taldoEnsino Médioparaser rea-
lizada à distância. Com a medi-
da, os estudantes passariam até
dois dias da semana fora da sala
de aula. Já na Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA), a proposta
seria ter 100% do curso à distân-
cia.“Eu me posiciono veemente-
mentecontrário.Ainteraçãopro-
fessor-aluno,nessaetapadeensi-
no, é fundamental. Isso não foi
pauta de discussão no Consed e
eu não sei que caminho legal ela
vai percorrer”, declarou, afir-
mandoqueéumadecisão“exclu-

dente”. “Quem perde são os
mais pobres”, disse.

Trabalho

Apesar dos avanços educacio-
nais, um desafio permanente
das EEEPs do Ceará ainda é am-
pliar as oportunidades de acesso
à prática profissional. Durante o
3ºanodoEnsinoMédio,oGover-
no do Estado propicia um está-
gio curricular obrigatório com
direito a bolsa remunerada. Ho-
je, 4,5 mil empresas são parcei-
ras nos programas de promoção
deestágioprofissional,dandosu-
porte a 15 mil estudantes.

“É sempre bom abrir o leque
de parcerias”, defende Idilvan
Alencar. Além disso, segundo o
secretário, um estudo feito pelo
Centro de Políticas Públicas e
Avaliação da Educação da Uni-
versidade Federal de Juiz de Fo-
ra (CAEd/UFJF) e pelo Banco
Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID) fará a avaliação do
impacto da educação profissio-
nal do Estado no mercado de
trabalho,paraobter“umfeedba-
ck mais aproximado”.

VESTIBULAR

Uece recebe pedidos
de isenção de taxa

� A Universidade Estadual
do Ceará (Uece) recebe até
sexta-feira (23) solicitação
de isenção da taxa de
inscrição para o Vestibular
2018.2. A solicitação deverá
ser realizada através de
formulário eletrônico
disponível no site da
Comissão Executiva do
Vestibular (CEV), que deve
ser preenchido e entregue na
sede da CEV, no Itaperi.

TERMINAL DA LAGOA

Nova estação do
Bicicleta inaugurada

� O prefeito Roberto
Cláudio entregou, ontem, a
6ª estação do sistema de
Bicicleta Integrada ao
transporte público de
Fortaleza. A unidade,
instalada no Terminal da
Lagoa, visa reforçar a
democratização do modal e
estimular a integração
estratégica entre ciclistas e
usuários do transporte
público da Capital.

Em2008,havia25

escolasnoEstado,com

4.091estudantes.Hoje,

são119.Ametado

Governoéchegara160

ENTREVISTA

JoãoMarcelo
Borges
ChefedeProjetosdoBID

Educação
Profissional no CE
beneficia 52 mil

‘Émuitomais
caronão
investirem
educação’

CompõemoConselhoGestordo

ParquedoCocó,quedeverá ter

divulgadasatédia29as

entidadesdasociedadecivilque

serãorepresentadasno

colegiado.OConselhoé

coordenadopelaSecretariado

MeioAmbiente.

QualéoimpactodaEducaçãoPro-

fissionalemumacomunidade?
Uma escola dessas, pelo pro-
jeto pedagógico, significa,
em cálculo médio eco-
nométrico, que cerca de 20
a 25 mil pessoas serão tira-
das da pobreza depois de
passarem por ali. Esse é o
tamanho do investimento
que se está fazendo. Eu sei
que é caro sair de 0 a 119,
mas é muito mais caro não
investir em educação.

Quecompetênciasoprofissional

formadodeveterhoje?
Passa por entremear a criati-
vidade e a capacidade de ser
inovador, que não significa
apenas usar a tecnologia,
em todas as ações formati-
vas desde o início da trajetó-
ria educativa, porque vive-
mos num mundo em que a
mudança é a norma.

DadoqueoEnsinoTécnicoéum
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apenamantê-lo?
Vale, mas o País terá de lidar
com o grau de valor social
que ele dá ao Ensino Técni-
co-profissional. Muito pro-
vavelmente, em 10, 15
anos, o Ensino Superior vai
ser muito mais parecido
com o Ensino Técnico. As
pessoas vão buscar múlti-
plas competências em tem-
pos menores. E uma das coi-
sas que o Ensino Técnico
tem e o Superior ainda não
conseguiu é uma proximida-
de com o real, reciclar-se
constantemente em função
das demandas do mercado.

ASCOMISSÕESde Viação e Transportes; Desenvolvimento
Urbano; e Constituição e Justiça e de Cidadania analisarão o
texto na Câmara. As três estão com composição indefinida,
mas, tradicionalmente, abrigam parlamentares cearenses.
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C Leia mais conteúdos: blogs.diariodonordeste.com.br/roberto
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UMA DÉCADA

Escolas de Educação Profissional no Ceará

FONTE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (SEDUC)

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Escolas 25 51 59 77 92 97 106 113 115 117 119

Alunos matriculados 4.091 11.116 17.290 23.465 29.618 35.734 40.654 43.811 47.823 49.627 52.571

Municípios atendidos 20 39 42 57 71 74 82 88 90 93 95


