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Terça-Feira, 12 de Março de 2013 às 13h20

Central de Cursos Profissionalizantes traz mais
opções à população
Na última quinta-feira (7), numa reunião no antigo CMI - Unidade Central...

 

Na última quinta-feira (7), numa reunião no antigo

CMI - Unidade Central, espaço renomeado Central

de Cursos Profissionalizantes, selou o acordo do

novo projeto que pretende formar e capacitar

profissionais no município, principalmente utilizando

a tecnologia digital.

O Prefeito José Roberto de Assis, ao lado da

primeira dama Maria Catharina de Assis, do

Secretário de Governo Rodrigo Grecco Magalhães,

Secretário de Administração e Finanças Antonio Carlos Patara, da Diretora de Educação Marlene

Lorencini, a representante da Promoção Social Cristina Tega, o Assessor de Imprensa Sócrates

Figueiredo e os funcionários da Unidade, participaram da reunião e acompanharam a

apresentação do projeto, que será executado pela empresa parceira da Microsoft, Instituto

Paramitas, que elabora projetos socioeducativos, inovando a aprendizagem e a melhoria social

através da tecnologia.

O Centro Profissionalizante tende a expandir o número de profissionais no município, preparando

não só para o mercado industrial, mas também para o comercial. “Temos que formar profissionais

para o mercado que já temos aqui, e não só pensar nas indústrias que virão futuramente para

cidade”, relatou a Diretora de Parcerias do Instituto Paramitas, Claudia Stippe.

A diretora referiu-se aos cursos como Atendimento Call Center, Atendimento ao Cliente,

Empreendedorismo, Educação Financeira e Comunicação Escrita e Oral, além de outros, como

Padeiro e Costureira, para atender as necessidades do comércio local. Claudia explicou que,

quando o projeto começou em 2006 com a inauguração do Centro, não obteve sucesso na parte

de “formar profissionais”, mas foi benéfico à integração digital dos munícipes.

A representante também informou que o contrato com a Microsoft está quebrado desde 2010, e

que os diplomas assinados desde então, não são reconhecidos pela empresa norte-americana.

Agora com o novo projeto, encabeçado também pelo Secretário de Administração e Finanças,

Antonio Carlos Patara, irá ser adaptado para atender toda a população da cidade, com softwares

em português e monitores acompanhando os alunos, que serão credenciados pela Microsoft, e

desenvolverão uma formação de educadores.

Os cursos estarão disponíveis em todas as Centrais de Cursos Profissionalizantes da Cidade

(Centro, Botujuru e São José), sendo as coordenadoras responsáveis, Sandra Marquezi na

unidade do Centro, Patrícia S. Mortati na unidade do bairro São José e Conceição Ap. Bertini na

unidade do distrito de Botujuru.

Os cursos serão pagos pela Prefeitura e disponibilizados gratuitamente aos interessados. “O

Prefeito quer que todo mundo participe do curso, tanto jovens como adultos e também a terceira

idade, todos têm capacidade de aprender. Além disso, o Centro funcionará em três horários,

manhã, tarde e noite”, relatou Antonio Carlos Patara, ampliando assim as oportunidades. 
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