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FEIRA DE SANTANA

Fundação Egberto Costa faz entrega de
certificados do curso de informática
13/06/2016 10h14

O presidente de Fundação Cultural Egberto Tavares Costa, Antônio Carlos Coelho explicou que o
curso promovido pelo Instituto Paramitas é credenciado à Microsoft e em Feira de Santana existe um
polo direcionado para a comunidade e também para os trabalhadores da rede municipal.

Rachel Pinto

A Fundação Cultural Egberto Tavares Costa entregou neste
final de semana, em Feira de Santana, durante solenidade
no teatro Margarida Ribeiro para estudantes da rede
municipal de ensino e pessoas da comunidade certificados
do curso de informática. A formação é feita em polos de
cultura digitais e promovida pelo Instituto Paramitas. A
estudante Daniele de Almeida Oliveira foi uma das pessoas
qualificadas no curso e de acordo com ela, a formação é
importante porque proporciona mais conhecimento e
agrega valores ao currículo.

“O curso é muito bom. Eu já tinha um conhecimento
básico de informática e com o curso pude melhorar. A
gente se especifica mais, adquire mais conhecimentos e
técnicas de informática em geral. Estou mais preparada e
apta para o mercado de trabalho. Emprego está difícil e
quanto mais curso a gente fizer é melhor para o currículo”,
afirmou.

O presidente da Fundação Cultural Egberto Tavares Costa,
Antônio Carlos Coelho explicou que o curso promovido
pelo Instituto Paramitas é credenciado à Microsoft e em
Feira de Santana existe um polo direcionado para a
comunidade e também para os trabalhadores da rede
municipal. Existe também um núcleo de formação no

bairro Baraúnas com cursos avançados e a partir do mês de julho vai funcionar na Biblioteca Arnold Silva um curso
voltado para deficientes visuais.

“Temos no bairro Baraúnas um polo de cultura digital onde existem os cursos avançados da Microsoft. Na Biblioteca
Arnold Silva está em fase de implantação para funcionar a partir de julho um curso específico para deficientes visuais.
Também na Biblioteca Municipal Arnold Silva estamos desenvolvendo um trabalho com a terceira idade. Estamos
certificando aproximadamente mais 700 alunos e em cinco anos a Fundação Cultural Egberto Costa já certificou
aproximadamente 7.000 pessoas em Feira de Santana”, concluiu.

Com informações do repórter Ney Silva do Acorda Cidade.
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Grupo de
Salvamento
realiza curso de
atendimento pré-
hospitalar em
áreas remotas

As aulas são 60%
práticas e a iniciativa
busca arrecadar fundos
para a manutenção das
atividades de
atendimento gratuito
do G-SAR.

Comerciantes da
João Durval
reclamam de
movimento fraco
após início das
obras do BRT

De acordo com os
comerciantes, o
movimento caiu mais
de 50%.

Vazamento
reduziu volume
de água fornecido
para Feira de
Santana e região
ontem (12)

Serviços de
manutenção já foram
concluídos e
fornecimento está
sendo normalizado
gradativamente

Concerto da
Orquestra Juvenil
de Feira lota
centro de cultura

No palco, cerca de 140
crianças, adolescentes e
jovens, integrantes do
projeto do Instituto
Antônio Gasparini,
reforçaram que a
vocação de F...
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respeitem os critérios impostos neste aviso.
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