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GABINETE DO VEREADOR FLORIANO PESARO
DATA: 18/03/2014 – 5’ DISCURSO

Fatec e Etec Sebrae

Sr. Presidente da Câmara Municipal, srs. Vereadores,
telespectadores da TV Câmara, Boa Tarde.

A inovação e o empreendedorismo são duas
importantes chaves para o desenvolvimento sustentável e
sistêmico de uma nação.

Nestes quesitos, nosso País ainda deixa muito a
desejar e figura na lista dos 10 países onde é mais
burocrático abrir uma empresa. Inovar, então, é para
pouquíssimos.

Um Estado capaz de promover ações que estimulem
novos negócios e novas tecnologias está garantindo, não
apenas uma economia vibrante hoje, mas também o
desenvolvimento em longo prazo.
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Por isso, o Governo do Estado do São Paulo, por meio
do Centro Paula Souza e em parceria com o Sebrae-SP,
inaugurou ontem (17/3), a Etec e Fatec Sebrae. No bairro
de Campos Elíseos.

Nas unidades, serão oferecidos diversos cursos para
o empreendedorismo. Dentre eles, vale destacar, o inédito
“curso de formação superior tecnológica em gestão de
negócios e inovação”, com 70 alunos já matriculados.

O mais disputado no último vestibular das Fatecs.
Nessa mesma unidade da Fatec, os jovens contarão,
ainda, com a graduação tecnológica em Administração.

Já na ETEC – Sebrae, são oferecidos cursos técnicos
de nível médio de: administração, logística e marketing.

Na parceria firmada com o Governo de SP, o Sebrae
ficou responsável pelas instalações e equipamentos.
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Como bem lembrou o Superintendente do Sebrae,
Bruno Caetano, essas não são escolas tradicionais, porque
ali, além das Fatec e Etec, há também o escritório do
Sebrae e uma incubadora de empresas – tudo funcionando
no mesmo local.

Vamos formar empreendedores e possibilitar que suas
empresas sobrevivam no mercado.

Com ações como esta, vamos estimular o
empreendedorismo, a inovação de ponta e a economia.

Gosto sempre de lembrar que quando falamos de Etec
e Fatec estamos falando de referência em qualidade de
ensino.

A qualidade e inovação geradas ali são tamanhas que
recentemente três dos melhores colocados no II – um prêmio
de sustentabilidade promovido pelo Instituto Mais – foram
alunos da nossa rede.
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Os projetos Etanol à Base de Resíduos Orgânicos,
CimentEco: O Cimento Ecológico, e

Produção de Telha a Partir de Fibras Vegetais e
Resíduos da Construção Civil.

É na melhora contínua deste nível de excelência que
estamos investindo. Afinal, educação gratuita de qualidade
é um direito de todos.
E, em uma sociedade em que os jovens são
estimulados a empreender e inovar é, também, uma
sociedade que está, de fato, na era da informação.

Nesta sociedade do conhecimento, como bem
pontuou Castells, o que você sabe, o quanto você sabe, diz
muito sobre o espaço que irá ocupar e os lugares onde
chegará.

A Fatec Sebrae e a Etec Sebrae irão garantir que
nossos jovens possam desempenhar seus papéis na
sociedade do conhecimento.
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Obrigado.

