
CAPACITAÇÃO

  

  
    Prefeitura capacita mais uma turma de profissionais
  
Na noite desta quarta-feira (16), no Centro da Juventude Elaine Viviani, no Jardim Monte Carlo,
a Prefeitura fez a entrega de certificado de conclusão de curso para 121 alunos que concluíram
cursos de capacitação profissional.

Participaram da solenidade o secretário municipal de Infância e Juventude, Roberto Menezes,
o líder do governo na Câmara, vereador José Alvim (Dé), o diretor do Centro da Juventude,
Edson Jardim, a diretora pedagógica da Fundação Educacional São Carlos (FESC), Maria
Doralice Grande Matheus e Eloísa Moralles, representante do SENAC São Carlos. 

A grade de cursos e atividades foi elaborada pela Secretaria Municipal Especial de Infância e
Juventude, pasta responsável pela coordenação do Centro, em conjunto com as secretarias de
Educação, Esportes, Cidadania, Saúde, Prohab, Fundação Pró-Memória, Fundação
Educacional de São Carlos (FESC), por meio do Programa de Inclusão Digital (PID) e da
Universidade Aberta do Trabalhador (UNITrabalhador), Coordenadoria de Artes e Cultura,
SENAI e SENAC.

Os alunos que receberam os certificados agora concluíram os cursos de Operador de Caixa,
Formação de Pedreiro, Fotografia Digital, Artesanato de Bolsas e Bijuterias, Assistente
Administrativo Empresarial, Manicure e Pedicure, Depilação, Yoga, Maquetaria, Restauração,
Origami, Informática Básica para o Trabalho e Informática para Maturidade.

Somente nesse segundo semestre foram oferecidas 500 vagas em 21 cursos, além das vagas
oferecidas em práticas esportivas nas modalidades basquete, vôlei, futsal, futebol de campo,
natação para iniciantes e hidroginástica, totalizando quase 800 atendimentos.

Segundo Roberto Menezes, para o próximo ano a oferta de cursos deve aumentar. “Estamos
finalizando novas parcerias e outras capacitações devem ser oferecidas, bem como, as mais
procuradas devem ser repetidas, como o de Formação de Pedreiro, uma parceria com a
Prohab, com 60 horas/aula, e que foi uma das novidades nesse segundo semestre”.

A programação para o primeiro semestre de 2010 já está sendo elaborada e vai ser divulgada
a partir de janeiro.  O Centro da Juventude “Elaine Viviani” da Prefeitura de São Carlos está
localizado na rua Geraldo Bretas, nº. 250, no Jardim Monte Carlo. O horário de atendimento é
das 8h às 17h e podem participar jovens na faixa etária dos 14 aos 29 anos. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone 3366-3500. 
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