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C erca de 230 mil estu-
dantes da rede públi-
ca estadual da Região 

Metropolitana de Belém de-
veriam iniciar suas aulas na 
última segunda (6), enquanto 
outros 360 mil estudantes do 
interior já retornaram para 
as salas no dia 1° de agosto, 
conforme novo calendário 
confirmado pela Seduc na 
última terça (31). Apesar de 
reiteradas tentativas, a Seduc 
ignorou os pedidos de escla-
recimentos da redação sobre 
esse balanço do início das 
aulas em todo o Estado - as-
sim como também se negou 
a comentar informação dada 
pelo Sindicato dos Trabalha-
dores em Educação Pública 
do Estado do Pará (Sintepp), 
de que o governo do Estado 
não vem repassando para a 
entidade, desde o final do 
ano passado, as informações 
e planilhas, que antes eram 
usualmente partilhadas pelo 
poder público para o acom-
panhamento de obras de es-
colas em todo o Pará. Segun-
do a secretaria, “as planilhas 
das obras nas escolas estadu-
ais encontram-se à disposição 

do público no Portal Seduc”. 
No quadro de descaso com 

a manutenção das mais de 1,3 
mil escolas que compõem a 
rede pública de ensino esta-
dual, apontado em relatório 
elaborado pelo Sintepp, são 
vários os casos que resumem 
o descalabro que atinge a edu-
cação no Estado, a exemplo da 
escola Coronel Sarmento, em 
Icoaraci. “São exemplos do pior 
tratamento que se possa dar ao 
ensino pelo poder público. Em 
Icoaraci, há também as escolas 
São João Batista e a Teodora 
Bentes, que estão em péssimas 
condições. Em outeiro, a esco-
la Rodolfo Tourinho e a escola 
Cruzeiro do Sul têm espaços 
completamente insalubres”, 
diz Murilo Estumano, coorde-
nador jurídico do Sintepp.

O caso que mais chamou a 
atenção das visitas realizadas 
pelo Sintepp para fazer um 
balanço das condições de tra-
balho nas escolas estaduais do 
Pará é, porém, a situação da es-
cola estadual Franklin de Me-
nezes, localizada também em 
Outeiro. “Após ter seu prédio 
original fechado, justamente 
por falta de manutenção, essa 

escola teve seus alunos trans-
feridos para outro local, onde 
anteriormente funcionava um 
motel. O fato grave é que nem 
descaracterizada a escola foi. 
Alunos estudam em salas que 
serviram de quartos e as aulas 
de educação física são pratica-
das num lugar onde antes ha-
via uma piscina”, denuncia o 
Sintepp.

A reportagem foi até o local 
conferir a situação dos alunos. 
Lá, as aulas seguem normal-
mente: o prédio instalado no 
pequeno terreno, que se as-
semelha muito a uma área de 
lazer onde acontecem festas de 
aparelhagem, não conta com 
mais que dois blocos com cor-
redores cobertos, em ‘L’, além 
de um palco, construído em 
concreto, ao lado da entrada 
do que parecia antes uma bi-
lheteria de casa noturna, e de 
um grande areial central. 

denúncia
O Sintepp estima que são 

cerca de 900 as obras paradas 
em escolas estaduais. A Secre-
taria Estadual de Educação, 
porém, não confirma esse nú-
mero, tampouco informa qual 

Antigo motel abriga escola
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o total de obras de escolas pa-
radas, quantos alunos estão 
envolvidos nesse cenário e qual 
o cronograma estabelecido 
para essas entregas de obras e 
que está sendo feito para evitar 
que esses alunos não fiquem 
sem aulas. “Existem centenas 
de escolas na mesma situação 
em Belém”, afirma Murilo Es-
tumano, coordenador jurídico 
do Sintepp.

A Seduc somente confirmou 
ontem que as aulas para os 1.351 
alunos da Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Médio 
Coronel Sarmento, no distrito 

de Icoaraci, poderão levar até 
quatro semanas para serem 
retomadas. E o motivo é justa-
mente as obras de reforma da 
escola, que estão paralisadas 
desde julho, conforme denun-
ciou ontem matéria publicada.

Orçada em R$ 963.683,61, a 
obra só saiu do papel, em ju-
nho passado, por força de ação 
cível movida pelos pais dos es-
tudantes junto ao Ministério 
Público do Pará. A obra toda, 
porém, só será concluída em 
dois meses e meio, confirmou 
a Seduc, que diz que calendá-
rio será cumprido.

  Alunos da Franklin de Menezes assistem aulas no local onde funcionou motel
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