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Centros Digitais iniciam turmas em agosto
25/07/2013 - 08:07

O programa será em parceria com o Instituto Paramitas.

Os 23 centros digitais de Feira de Santana vão iniciar os cursos
com as novas turmas a partir do dia 1º de agosto. O contrato
com o Instituto Paramitas, entidade que dá suporte aos
equipamentos, foi assinado pelo prefeito José Ronaldo de
Carvalho na tarde desta terça-feira, 23, no Centro de Cultura
Maestro Miro.
 
O ato foi acompanhado pelo presidente da Fundação Cultural
Municipal Egberto Costa, Antônio Carlos Daltro Coelho,
 presidente do Instituto Paramitas, Cláudia Stippe e o gerente
regional da entidade, Nilton Rodrigues. O contrato tem validade
de um ano e o trabalho será executado em parceria com a
Secretaria Municipal de Educação e o Centro de Integração
Empresa Escola (CIEE).
 
O Instituto Paramitas garantirá o suporte operacional, tecnológico e pedagógico. O prefeito José Ronaldo
destacou a importância da parceria. “Ofertando cursos de qualidade gratuitamente para aqueles que mais
precisam, vamos contribuir para a inserção de muitos jovens no mercado de trabalhado, dando condições para o
primeiro emprego”. Dos 23 centros digitais, 12 funcionam em escolas municipais.
 
O presidente da Fundação Cultural, Antônio Carlos Coelho, explica que o Centro Digital Drance Matos Amorim,
no bairro Baraúnas, será utilizado para a capacitação de professores da rede municipal e estagiários. Ele diz
ainda que a Fundação realizará um estudo para verificar a possibilidade de ampliação no número de centros
digitais. “Nosso objetivo é levar essas unidades inclusive para a zona rural”, completou.
 
A presidente do Instituto Paramitas, Cláudia Stippe diz que, inicialmente, serão selecionados 150 jovens. Ela
observa que o trabalho será realizado em sintonia com a Secretaria de Educação. “Todos os cursos são
discutidos conjuntamente e vamos atuar neste sentido. Os profissionais são feirenses, que foram treinados e
capacitados em São Paulo, e temos em Feira de Santana o maior escritório regional do país”, revelou.

As informações são da Secom

Leia Também:

14/05/2014 - Motociclista fica ferido em acidente na rodovia Feira-São Gonçalo

14/05/2014 - Três cidades e dois distritos de Feira sem água nesta quarta (14)

14/05/2014 - Vítima de acidente de moto morre no Hospital Clériston Andrade

14/05/2014 - Carreta tomba na BR 324 e carga de fruta é saqueada

13/05/2014 - Guarda Municipal promove Ato Público contra a violência em Feira

13/05/2014 - Presos da Operação 13 de Maio são levados ao presídio
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