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POLÍTICA

Escola de Moda será instalada no 
Cras do Jd. Ferraz ainda neste ano
Primeira-dama do Estado, Lu Alckmin esteve ontem na cidade para assinar convênios de implantação de projetos de capacitação profissional 

Lu Alckmin esteve ontem em Bauru para assinatura de 271 convênios e protocolos de intenções 
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Primeira-dama do Es-
tado e presidente do 
Fundo Social de Soli-

dariedade de São Paulo, Lu 
Alckmin esteve ontem em 
Bauru para assinar um con-
vênio para implantação da 
Escola de Moda e um pro-
tocolo de intenções para ins-
talação da Escola de Beleza 
na cidade. A esposa do go-
vernador Geraldo Alckmin - 
que veio a Bauru nesta terça 
para inauguração oficial do 
curso de Medicina da USP 
– foi recepcionada pela pre-
sidente do Fundo Social de 
Solidariedade local, Lázara 
Gazzetta, esposa do prefeito 
Clodoaldo Gazzetta.

Na solenidade, realizada 
em auditório da USC, elas 
compuseram a mesa, assim 
como o deputado estadual 
Pedro Tobias (PSDB); o 
prefeito Clodoaldo Gazzetta 
(PSD), seu vice Toninho Gi-
menez (PTB); e o presidente 
da Câmara Municipal, San-
dro Bussola (PDT).

Através do convênio, será 
possível oferecer capacitação 
de corte e costura para mu-
lheres e homens que buscam 
o primeiro emprego ou a re-
colocação no mercado de tra-
balho. A Escola de Moda irá 
funcionar no Centro de Refe-
rência da Assistência Social 
(Cras) do Jardim Ferraz, com 
previsão de início das ativi-
dades entre novembro e de-
zembro deste ano.

Ao todo, foram assinados 
271 convênios e protocolos 
de intenções para 118 cidades 
das regiões de Bauru, Arara-
quara e Marília. Por conta da 
importância do evento, estive-
ram presentes também na so-
lenidade o deputado estadual 
Celso Nascimento (PSC), ve-
reados de Bauru e prefeitos de 
outros municípios.

Na ocasião, Lu Alckmin 
ressaltou a importância de 
qualificar as pessoas. “A gen-
te pode dar o dinheiro, mas o 
dinheiro uma hora acaba. Já a 
qualificação ninguém tira do 
ser humano”, disse a primeira-
dama do Estado, destacando 
que, desde 2011, foram mais 
de 171 mil profissionais quali-
ficados. “São 171 mil famílias 
que estão tendo uma oportuni-
dade de vida melhor”.

Em um momento de reto-
mada do crescimento econô-
mico, a qualificação da mão 
de obra se faz cada vez mais 
necessária, aponta a primei-
ra-dama estadual. “Na sua 
maioria, os convênios pri-
vilegiam aqueles que estão 
desempregados. E a gente vê 
sair dos nossos cursos pes-
soas qualificadas. Deus deu 
inteligência para todos, mas 
muitos não tiveram a oportu-
nidade”, finaliza.

PADARIA
Lázara Gazzetta lem-

bra que, em julho deste ano, 
Bauru já havia assinado con-
vênio para o Polo Regional 
da Padaria Artesanal. “Será 
abrigado na sede da Regio-
nal do Jardim Bela Vista e 
oferecerá dez cursos de pães 
e mais quatro específicos do 
segmento”, detalha.

Ela informa que tanto a 

MARCUS LIBORIO

O deputado estadual Pedro Tobias (PSDB) foi uma 
das autoridades que participaram do evento de 

assinatura dos convênios, ontem. O parlamentar destacou 
o momento de evidência da cidade por conta dos eventos 
recentes, que reuniram lideranças estaduais e municipais.
“O fato de a primeira-dama do Estado, Lu Alck-
min, estar em Bauru dois dias depois da vinda do 
governador Geraldo Alckmin significa que Bauru 
está ganhando ainda mais espaço. E a administração 
Gazzetta vem fazendo um bom relacionamento com 
o governo estadual”, aponta. 
Tobias também falou sobre os ganhos para a cidade 
com a assinatura dos convênios. “É uma conquista 
que ajuda muito a prefeitura e, consequentemente, a 
população, que também ganha com a capacitação da 
mão de obra”, finaliza o deputado.

‘É uma conquista   
que ajuda muito’

No evento, Pedro Tobias destacou o bom momento de Bauru

Divulgação

Assinatura de convênios: Sandro Bussola, Clodoaldo Gazzetta, Lázara Gazzetta e Lu Alckmin

padaria quanto a Escola de 
Moda devem ser inauguradas 
até o começo de dezembro. 
“Para ambos os projetos, o 
Estado concede uma contra-
partida, como equipamentos e 
matéria-prima”, especifica. 

Para o primeiro, por exem-
plo, serão repassados fornos, 
batedeiras, entre outros. Já a 
Escola de Moda receberá qua-
tro máquinas de costura indus-
trial e tecidos. “A prefeitura 
cede o espaço físico e profis-
sional capacitado para minis-
trar os cursos”, cita Lázara.

SELEÇÃO
A seleção de participan-

tes ficará a cargo da Sebes. 
“Em um primeiro momento, 
daremos oportunidade aos 
que mais precisam. A quanti-
dade mínima de atendimen-
to, por semestre, é de 50 pes-
soas, mas podemos receber 
quantos alunos a estrutura do 
local suportar”.

Também foi assinado, 
ontem, um protocolo de in-
tenções para a instalação da 
Escola de Beleza em Bauru. 
“Ainda não temos profissio-
nais para ministrar os cursos. 
Para este projeto, contudo, 
faremos parceria com alguma 
entidade. O objetivo é tam-
bém iniciá-lo no final do ano”, 
estima Lázara.

O prefeito Clodoaldo Ga-

A gente pode dar o dinheiro, mas o 
dinheiro uma hora acaba. Já a qualificação 
ninguém tira do ser humano’

Lu Alckmin, primeira-dama do Estado

zzetta destacou a geração de 
emprego e renda que os con-
vênios devem propiciar para 
Bauru e cidades da região. 
“Os cursos são rápidos e o 
retorno financeiro, contudo, 
acaba vindo a curto-prazo 
também”, disse. 

O deputado Celso Nasci-
mento falou sobre o aspecto 
de manutenção das ativida-
des. “É um momento maravi-
lhoso para dar prosseguimen-
to em projetos sociais e de 
atendimento, em especial para 
o público mais carente”, frisa. 

Presidente da Câmara, 
Sando Bussola reforça que, 
diante da crise, investir no ser 
humano é uma das alternativas 
para combater o desemprego. 
“Ao qualificar as pessoas, você 
concede a oportunidade para 
que elas se inseriram no mer-
cado de trabalho. Bauru ganha 
muito com isso”, observa. 

Projeto
Oferecerá capacitação 

de corte e costura 
para quem busca o 

primeiro emprego ou a 
recolocação no mercado


