
PREFEITURA RENOVA CONVÊNIO DE R$ 500 MIL COM FUNDO SOCIAL DO ESTADO

   

O Prefeito Paulo Altomani, assinou na manhã desta quarta-feira (07), na sede do Fundo Social
de Solidariedade do Estado de São Paulo (FUSSESP), um termo de aditamento de prazo de
vigência dos convênios do Polo Regional da Escola de Construção Civil e da Escola de Beleza
– Manicure e Pedicure. Juntos, os dois convênios que também contam com uma contrapartida
do município, vão repassar para os cursos oferecidos no Centro da Juventude, um valor total
de R$ 492 mil.           Com o objetivo promover a qualificação de mão de obra e estímulo ao
emprego e a renda, o Polo Regional da Construção Civil, assim como a Escola da Beleza e
outros cursos, como a Padaria Artesanal e Escola de Moda, são uma parceria do Fundo Social
de Solidariedade do Estado de São Paulo (FUSSESP) com o Fundo Social de Solidariedade
São Carlos “Amai-vos”, presidida pela primeira dama Alice Altomani.           
 A Oficina de Construção Civil e as escolas de Moda e Beleza foram os primeiros cursos a
serem instalados em maio de 2013, o convênio permitiu equipar as salas de aulas com todos
os equipamentos necessários. No final do ano passado mais de 100 alunos receberam a
capacitação e os certificados.
 
   
 
  De acordo com o prefeito Paulo Altomani, a renovação do convênio com o FUSSESP, garante
por mais um ano o sucesso dos cursos na cidade. “Graças ao empenho da Alice no comando
do Fundo Social de Solidariedade “Amai-vos”, e do Governo do Estado por meio da Lú
Alckmin, vamos garantir que o programa continue na cidade dando oportunidade para as
pessoas aprenderem uma profissão e terem a própria renda, isso é muito importante”, disse o
prefeito.
 
   
 
  Os cursos são destinados às pessoas com mais de 18 anos sem a necessidade de
escolaridade mínima. As inscrições são gratuitas e os alunos recebem todo material didático.
Para participar, os interessados devem ligar diretamente para o Fundo Social “Amai-Vos”, por
meio do telefone (16) 3419-7350.
 
   
 
  CONFIRA OS CURSOS OFERECIDOS:
 
  • Polo Regional da Construção Civil (Assentador de Pisos e Azulejos, Encanador e Pedreiro)
 
  Duração: 2 meses (80 horas cada turma)
 
  Período: segundas, quartas e sextas-feiras. Turma 1: 08h20 às 11h40 (turma 1). Turma 2:
18h20 às 21h40.
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  • Escola de Moda (Corte, Costura e Modelagem)
 
  Duração: 4 meses 
 
  Período: segundas, quartas e sextas-feiras. Turma 1: 08h20 às 11h40. Turma 2: 18h20 às
21h40.
 
   
 
  • Padaria Artesanal (Produção de diversos tipos de pães)
 
  Duração: 1 semana ( 3 aulas)
 
  Período: terças, quartas e quintas-feiras. Turma 1: 08h20 às 11h40.
 
   
 
  • Escola da Beleza (Manicure e Pedicure)
 
  Duração: 2 meses
 
  Período: segundas, terças e quartas-feiras - Turma 1: 08h20 às 11h40.  Segundas, terças e
quartas-feiras - Turma 2: 13h20 às 16h40.
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