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Comunidade protesta
contra fim do EJA

FABIANO DO AMARAL

Alunos e professores
realizaram um abraço
simbólico ao prédio da
Escola Municipal
Neusa Brizola

Educação de Jovens e Adultos poderá fechar

mostrou interessada em ter o
EJA na escola. “É importante a
manutenção do Ensino de Jovens
e Adultos, pois a comunidade é
formada por trabalhadores que
estudam à noite. Ela acredita
que a escola poderia, inclusive,
aumentar o número de alunos
num futuro próximo. “Temos
condições de ampliar a quantidade de matriculados”, garantiu.
O morador de rua Mikael, de

FABIANO DO AMARAL

C

erca de 40 alunos do Ensino de Jovens e Adultos
(EJA) da Escola Municipal de Ensino Fundamental Neusa Goulart Brizola
realizaram um abraço simbólico
para reclamar do fim do EJA na
instituição, na noite de terça-feira. Dentro da comunidade da vila Cai-cai, no bairro Cavalhada,
zona Sul de Porto Alegre, a escola tem cerca de 90 alunos matriculados no curso de alfabetização de jovens e adultos, mas a
Secretaria da Educação Municipal (Smed) informou que vai acabar com essa atividade.
Para a professora Rita Azzolin, a comunidade sempre se

17 anos, luta pela continuidade
do EJA.
“Eu tenho o
sonho de
ter profissão e termi- Rita Azzolin
nar os
meus estudos’, disse. A Smed
não quis se posicionar sobre o
assunto no momento.

FUNDACRED

Opção no financiamento estudantil

Em função do aumento da concorrência e da crise financeira, a
Fundaplub adotou postura mais
agressiva a partir de 2014, e conseguiu dar um salto de 28 instituições conveniadas para 77 em
um ano. O presidente da entidade, Nelson Wedekin, avaliou que
o esvaziamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)
fez com que a demanda por crédito estudantil aumentasse. “Melhoramos o parque tecnológico,
qualificamos recursos humanos
e fizemos uma mudança arquitetônica na nossa sede”, contou.

Entre as alterações, a fundação
trocou de nome. Desde ontem
passou a se chamar Fundacred
e ganhou nova identidade visual.
A projeção de crescimento é
de 300% para o primeiro ano da
Fundacred. O diretor-superintendente Nivio Delgado, observou
que a taxa ao ano é de 4,2% sem
capitalização. “Somos uma fundação sem fins lucrativos e temos as menores taxas.” Ao longo de 40 anos, foram beneficiadas mais de 70 mil alunos — 350
mil contratos. O novo site (www.
fundacred.org.br) já está no ar.

PAULO NUNES

Wedekin explicou as mudanças

O filósofo e educador
cooperação com os decolombiano Bernardo
mais, uma ordem social
Toro participou ontem
na qual todos possam
do Tá na Mesa da Fedeviver com dignidade”.
Toro defende a prorasul. Ele estava acomposta que para os paípanhado da presidente
ses latino-americanos
da Parceiros Voluntáse desenvolverem, é nerios, Maria Elena Johannpeter. O colombiacessário que o sistema
no veio a Porto Alegre
educacional seja transpara conhecer o modelo Bernardo Toro
formado em um projeto
de gestão e de voluntade nação que extinga a
riado da instituição. Segundo To- divisão entre Educação estatal e
ro, a ideia é implementar o mo- privada e garanta a existência
delo desenvolvido há 18 anos de um Ensino público de qualidapor Maria Elena, na Colômbia.
de. Já Maria Elena destaca que
O educador colombiano discu- o trabalho da Parceiros Voluntátiu ideias ligadas às tendências rios foi inspirado no projeto “Momundiais e ao futuro da América bilização Social” apresentado
Latina nas áreas da Educação, por Toro em 1996. “A ideia de lepolítica e cooperação social. “A var nossa experiência para a Coescola tem a obrigação de for- lômbia valida o trabalho de 18
mar jovens capazes de criar, em anos da Parceiros”, afirma.
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■ Ulbra: Ainda podem ser feitas
inscrições ao vestibular 2016/1
da Ulbra. No campus Canoas, até
as 20h do dia 26/11 e pela Internet (www.ulbra.br/vestibular) até
as 23h59min de 25/11. As provas serão em 28/11, às 9h, no
campus Canoas. Quem optar pelo
ingresso com a nota do Enem estará dispensado das provas.

■ Univates: Até domingo (22), a
Univates, em Lajeado, inscreve
para o vestibular 2016/1. As inscrições seguem até as 23h59min
no site www.univates.br/vestibular e também podem ser feitas no
Atendimento Univates, no prédio
9, que terá expediente no sábado, das 8h às 12h. A nota do
Enem poderá ser usada.

