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Faltam 11 mil vagas em creches da região noroeste, aponta pesquisa 

Em Rio Preto, são 700 que estão crianças na lista de espera. 
Promotor orienta mães a procurarem o Conselho Tutelar da cidade. 

Do G1 Rio Preto e Araçatuba  

 

 
Comente agora 

Um levantamento do Ministério da Educação apontou a falta de 700 vagas para crianças em creches de São José do Rio Preto, no interior de São 
Paulo. O problema também atinge pequenas cidades da região, que somam 11 mil vagas a menos do que realmente precisam. 

O déficit é mais acentuado na faixa etária, dos zero aos três anos. Em 81 cidades do noroeste paulista, metade das crianças está fora da creche. 
 
Para o promotor da Vara da Infância e Juventude, Cláudio Santos de Morais, o número é considerado alto e está acima do índice tolerável. “A 
orientação é para que as mães procurem o Conselho Tutelar para que possam conseguir na Justiça um mandado de segurança contra o município”, 
informou. O promotor explica ainda que é obrigação do município arranjar uma vaga para as crianças perto de casa. 

A desempregada Débora dos Santos Davide tem quatro filhos, dois estão na escola e, a mais nova, está indo na creche do Parque Nova Esperança. 
Ela precisa voltar a trabalhar, mas aguarda uma vaga para Larissa, de três anos, que ainda não tem onde ficar. 

Mariana Gossen também está desempregada e tem de voltar a trabalhar para criar a filha de 9 meses, mas também não consegue uma vaga na 
creche do Bairro Vetorazzo, onde mora. Na lista de espera há seis meses, ela aguarda uma solução da prefeitura. 
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Rio Preto, SP, terá de pagar R$ 20 mi para moradores de torres demolidas  
28/02/2012 
Rio Preto, SP, registra queda nos casos de homicídios, furtos e roubos
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