Governo de Minas anuncia liberação de R$ 8
milhões para reforma de escola em Juiz de
Fora
06 de Julho de 2019 , 14:04
Escola Estadual Delfim Moreira possui 1.027 alunos em 33 turmas e está funcionando, desde 2013,
em um prédio alugado
O governador Romeu Zema anunciou nesta sexta-feira (5/7), em Juiz de Fora, na Zona da Mata, a
liberação de R$ 8 milhões para restauro e reforma da Escola Estadual Delfim Moreira. O prédio
histórico, do século XIX, foi interditado em 2013 pela Defesa Civil devido ao seu estado de
conservação precário. A obra será realizada pelo Departamento de Edificações e Estradas de
Rodagem (DEER/MG) e terá prazo de execução de aproximadamente dois anos. Em mais um “Giro
pelo Estado”, Zema ainda cumpriu diversas agendas de trabalho no município.
“É um momento de extrema satisfação visitar essa escola tão tradicional, quase um monumento
histórico da cidade, e anunciar que apesar de todas as dificuldades do Estado que temos enfrentado,
conseguimos milagrosamente, vale lembrar, uma verba de R$ 8 milhões para a reforma dessa
unidade, que sei que é simbólica para Juiz de Fora. Espero que, em breve - vai levar um tempo porque
aqui é uma obra de arte -, eu e a secretaria Julia (de Educação) tenhamos o prazer de voltar aqui para
entregar para a diretora e o prefeito essa escola funcionando novamente”, ressaltou o governador.

A secretária de Educação, Julia Sant’Anna, destacou a atenção da atual gestão em investir e retomar
a qualidade do ensino no Estado. “Esse governo vem tomando medidas duras e complicadas, mas o
foco é sempre atender a prioridade da aprendizagem do aluno. O momento que a gente comemora é

das pequenas e expressivas conquistas desse governo em prol da aprendizagem desses alunos. Muito
além disso, o reconhecimento do patrimônio histórico mineiro e do município de Juiz de Fora”, disse.
Tombado pelo patrimônio histórico municipal, o prédio foi construído para ser residência da família
imperial. Em 1907, passou a abrigar escolas estaduais. A escola Delfim Moreira possui 1.027 alunos
em 33 turmas e está funcionando, desde 2013, em um prédio alugado. A diretora da escola, Letícia
Botelho Natalino, comemorou o investimento na reforma do prédio.
“É uma escola muito importante e para os nossos alunos e servidores vai ser muito bom voltar para
cá. Estar fora do prédio foi um período de muita luta, que a gente está se reerguendo em uma
situação provisória, tentando conviver em uma situação que ainda não é a adequada, mas a gente
tem uma ideal para voltar, então estamos muito agradecidos”, afirmou a diretora.

O prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas, também destacou o investimento do Estado em uma área
tão importante. “O senhor (governador) está apostando naquilo que, na verdade, transforma um país
em uma grande nação, que é a educação. Queremos agradecer pelo anúncio e pela concretização
desse sonho”.
Giro
Em mais uma edição do “Giro pelo Estado”, Romeu Zema cumpriu extensa agenda de trabalho em
Juiz de Fora. O governador esteve acompanhado dos secretários de Estado de Governo, Custódio
Mattos, de Saúde, Carlos Eduardo Amaral e de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá, além da
secretária de Educação, Julia Sant’Anna. Os deputados estaduais Noraldino Júnior e Laura Serrano
também participaram de algumas das agendas com o governador.
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