
Carta aberta à população paulista
AS ETECs ESTÃO EM RISCO: 

O Centro Paula Souza quer fechar cursos 
e limitar o acesso dos nossos jovens à 

educação pública de qualidade

 A Superintendência do Centro Paula Souza, que mantém as escolas técnicas 
(ETECs) e faculdades de tecnologia (FATECs), decidiu passar a “boiada” em plena pan-
demia. Por meio de documentos frios e formais, a instituição “informou” a decisão de 
bloquear dezenas de cursos, temporária ou definitivamente, já no Vestibulinho 2021. 
 A conduta da direção do Centro, em sintonia com o governo estadual, é desres-
peitosa com a comunidade das ETECs e FATECs. Impor mudanças drásticas como essa, 
que restringem o acesso à educação pública de qualidade para milhares de jovens e amea-
çam os empregos de centenas de professores da instituição, em meio a uma pandemia 
gravíssima como a que estamos vivendo... é de uma falta de sensibilidade inominável! 
 Os documentos citados simplesmente informam as unidades sobre os “critérios” 
para definir os cursos que serão bloqueados temporária ou definitivamente. Trata-se de 
uma enorme lista que combina regras drásticas (como as demandas mínimas e os percen-
tuais de evasão) para encobrir a real intenção de enxugar o Centro Paula Souza e deixá-lo 
ao gosto da iniciativa privada. Os cursos de Ensino Médio serão todos fechados. Os de 
ETIM (Ensino Técnico Integrado ao Médio) também serão fechados e, em alguns poucos 
casos, poderão ser “trocados” por dois cursos MédioTec (cursos de carga horária reduzida 
e currículo enxuto, sem direito a merenda). 
 Nossos jovens têm direito a uma educação pública e de qualidade! Ajude-nos a 
manter abertos nossos cursos e seguir oferecendo a eles a perspectiva de futuro que só a 
educação pode garantir!

Como ajudar?
1) Envie e-mails para gds@cps.sp.gov.br, dizendo que não concorda com o fechamento 
de cursos nas ETECs.

2) Cobre os vereadores e prefeitos a enviarem (ao governo estadual e à direção do Centro 
Paula Souza) moções contrárias ao fechamento dos cursos. Essa iniciativa já vem sendo 
feita pelos professores e funcionários das escolas.

3) Participe dos tuitaços que já estão acontecendo. Sugestão de tuíte:
Centro Paula Souza quer passar a boiada e acabar com os ETIMs e EM! #SalvemOETIM

4) Assine as petições online que estão sendo divulgadas
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