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Pernambuco na ‘final’ por escola do Exército
governador Paulo Câ- tos e o estímulo ao desenvolvimara (PSB) assinou, on- mento da Região Metropolitatem, um termo de com- na. “Estamos colocando todas
promisso que prevê a instalação as condições necessárias, no lida nova Escola de Sargentos do mite das nossas possibilidades,
Exército, em Abreu e Lima, na para trazer esse projeto para o
Região Metropolitana do Recife. nosso estado”, disse.
O empreendimento tem valor
“Trazer a escola geraria um
previsto em R$ 323 milhões por impacto sobre aproximadamenparte do Governo de Pernambu- te 10 mil pessoas que passariam
co. Outros dois municípios ain- a residir aqui, precisando de
da estão na disputa pela nova uma infraestrutura adequada
escola: Ponta Grossa (Paraná) e de acesso, água, esgotamento saSanta Maria (Rio Grande do Sul). nitário, energia elétrica e toda
Na primeira fase
a conjuntura neeram 16 cidades.
cessária para se
A definição do loviver no cotidiacal será anunciano”, acrescentou
da até agosto.
a secretária esta“É motivo de A escola geraria um
dual de Infraesmuita satisfação impacto sobre
trutura e Recurter Pernambuco
sos Hídricos, Feraproximadamente
10
como um dos finadha Batista.
nalistas nesse mil pessoas que
Segundo o geprocesso de esco- passariam a
neral de divisão
lha da nova EsJoarez Pereira,
cola de Sargen- residir aqui”
coordenador do
tos. Nosso estado Fernandha Batista,
grupo de trabatem a tradição de sec. de Infraestrutura e Rec.Hídricos lho para instalaser um local que
ção da escola, a
busca oportunidades, além de definição do local atenderá a
ser formador, integrador, com critérios técnicos. “Analisamos
uma logística e localização pri- uma série de aspectos técnicos
vilegiadas, que sabe acolher e re- que dependem da infraestrutuceber as pessoas”, afirmou o go- ra militar. Esse é um projeto que
vernador Paulo Câmara.
tem que ser desenvolvido em parDe acordo com o secretário es- ceria com os governos estaduais
tadual de Planejamento e Ges- e municipais”, informou.
tão, Alexandre Rebêlo, o invesDe acordo com o governo do
timento deve gerar um impac- estado, entre os compromissos
to econômico positivo para o assumidos para garantir a imestado, com a criação de no- plantação do empreendimento
vos empregos diretos e indire- estão a mobilidade, transporte

ALUÍSIO MOREIRA/SEI

A nova Escola de Sargentos do Exército seria construída numa área de 75 km². O investimento previsto do estado é de R$ 323 milhões

O

Investimento deve gerar um impacto econômico positivo, com novos empregos
público, infraestruturas hídrica
e viária, além de investimentos
em outras áreas. Se instalada
em Pernambuco, a nova Escola de Sargentos será construída
dentro do Campo de Instrução
Marechal Newton Cavalcanti. O
novo projeto ocupará 75 km , situados entre os municípios de
Abreu e Lima, Paudalho, Tracunhaém, Araçoiaba, Camaragibe,
São Lourenço da Mata e Igarassu.
Pernambuco também vai doar
um terreno de mais de 150 hectares, com valor estimado em
R$ 79 milhões, na área da Cidade da Copa, em São Lourenço da
Mata, para a construção de um
complexo logístico pelo Exérci-

to Brasileiro. De acordo com o
governo, serão investidos ainda
R$ 3,2 milhões para aquisição e
disponibilização de uma área de
cinco hectares, destinada à construção do Centro de Convivência
e Bem-Estar, que servirá à nova
Escola de Sargentos.
A NOVA ESCOLA
A Escola de Sargentos de Carreira possui dois campos de
instrução em Minas Gerais. É
uma instituição de ensino de
nível superior, responsável pela formação e graduação de sargentos combatentes de carreira das armas de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia

e Comunicações. A nova escola também formará militares
do quadro de Material Bélico,
Serviço de Saúde, Música, Topografia e Aviação do Exército.
O curso de formação conta
com cerca de 1.200 alunos/ano,
além do corpo docente e o apoio
de mais cerca de 5.800 militares.
O efetivo total, mais as respectivas famílias, pode representar
uma soma de aproximadamente
10 mil pessoas vivendo em torno
da escola. Cerca de 140 mil candidatos se inscrevem para a seleção do curso todos os anos. O
projeto conta ainda com uma folha de pagamento estimada em
R$ 100 milhões anuais.
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