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Emílio Andreazza

Cordiais saudações!

Na manhã da segunda-feira, 11 de setembro, recebi a informação de que a Fiergs

está viabilizando um estudo para o encerramento das atividades do Senai José Gazola,

no bairro São José. Levei essa preocupação aos empresários da CIC, durante a reunião-

almoço e pedi que os empresários reconsiderassem a decisão, uma vez que 320 jovens

de uma região vulnerável e violenta, como é a Zona Norte, deixariam de ser atendidos. 

Já na parte  da tarde,  me reuni com o diretor  do Senai José Gazola,  que é o

mesmo do Instituto Senai Mecatrônica. Ele me confirmou que existe esse estudo, e a

intenção é centralizar os cursos na unidade Senai Nilo Peçanha, no bairro Exposição e

na Mecatrônica. No entanto, creio que a preocupação dos empresários tem sido somente

com números e não com a realidade social. Por mais que se deem passagens de ônibus,

os adolescentes e jovens não vão ir, dada a distância e a dificuldade, além dos atrasos

das linhas.

Cito um exemplo: um jovem que cursa o Senai pela manhã, na Mecatrônica e à

tarde participa do Projeto Pescar São José. De acordo com os educadores sociais, o

rapaz demorou quase duas horas para sair de um local e chegar ao outro, sendo que a

distância entre os dois é de apenas 6,4km.



Minha preocupação é com tantos jovens que andam sem rumo e não conseguem

sonhar sem essas oportunidades. Nosso país está em crise, mas está prevalecendo mais o

financeiro  do  que  a  qualificação  dos  nossos  jovens.  Costumo  dizer  que  deixar  de

investir em qualificação é gastar mais com segurança.

A Zona Norte, ao invés de ter estímulos, para que os jovens tenham carinho e

acesso, está perdendo oportunidades. Pedi que os empresários reavaliem essa decisão.

Se  a  gente  não  conquista  essa  juventude  com  profissionalização,  eles  estarão  sem

atenção e o crime poderá cooptá-los.

Estou  encaminhando  essa  correspondência  na  intenção  de  pedir  que  Vossa

Senhoria possa tentar intermediar encontros com os empresários e com a Fiergs, com a

finalidade de mantermos a unidade do Senai José Gazola. A reivindicação partiu das

lideranças e educadores sociais da Zona Norte.

O  Legislativo  caxiense  e  o  nosso  gabinete  estão  à  disposição,  caso  seja

necessária  alguma  mobilização  conjunta,  tendo  em vista  a  valorização  do  trabalho

prestado pelo Senai José Gazola, bem como da realidade social da Zona Norte, que

precisa de cuidado e atenção.
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