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SP terá R$ 80 milhões para diminuir
deficit em creches
Prefeitura e Estado assinaram acordo para criar 4.000
vagas na cidade

Hoje, mais de 100 mil crianças estão na fila de espera
para conseguir uma vaga em creche no município de São
Paulo 

DE SÃO PAULO 
DO "AGORA"

O governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo assinaram
ontem um convênio no valor de R$ 80 milhões para que
sejam construídas creches na capital.
A intenção é proporcionar a abertura de 4.000 vagas para o
ensino infantil na cidade. O custo do investimento será
dividido ao meio, R$ 40 milhões para o Estado e R$ 40
milhões para a prefeitura.
Ontem, quando começou ao ano letivo na rede municipal de
ensino, 120 mil crianças ficaram fora da sala de aula. São
100.401 na fila da creche e 19.871 à espera por uma
matrícula na pré-escola.
"Universalizamos o ensino fundamental, mas não o infantil.
Quando candidato afirmei que iríamos colocar R$ 1 bilhão
nas prefeituras para ajudar na abertura de creches.
Celebramos a primeira parceria" disse Alckmin, ao anunciar
a medida.
Duas creches serão feitas na Sé e na cidade Tiradentes.
M'Boi Mirim terá três unidades e a região de Vila
Prudente/Sapopemba, quatro.
Capela do Socorro, Jaçanã, Perus, Jabaquara, Pirituba,
Campo Limpo, Itaquera, São Miguel Paulista e São Mateus
ganharão uma creche cada.
O prefeito Gilberto Kassab disse que, para atingir a meta de
zerar o deficit de vagas no ensino infantil, trabalhará com a
iniciativa privada.
A prefeitura irá disponibilizar lotes em áreas valorizadas e,
em contrapartida, as empresas terão de arcar com a
construção de escolas.
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