
ALUNOS DO SENAI SÃO CARLOS VÃO RECEBER TREINAMENTO DO PROGRAMA PATRULHA DIGITAL

  

  O prefeito Airton Garcia participou na manhã desta quinta-feira (25/10), da aula inaugural do
Programa Patrulha Digital, que visa preparar os alunos do Senai para que eles possam ajudar
as famílias da cidade na digitalização dos aparelhos de TV.

   

  O programa é uma parceria entre a Rede Globo, EPTV e Senai. “O objetivo é levar
informações sobre o desligamento do sinal analógico de TV à comunidade e capacitar alunos
da escolapara auxiliar na instalação dos conversores, das antenas e da busca de canais. Hoje
mais 80 alunos iniciam a capacitação, porém no total são mais de 900”, disse Paulo Belvedere,
orientador de base do Senai São Carlos na abertura do evento.

   

  Para o prefeito Airton Garcia a parceria é muito importante. “Cada kit custa cerca de R$
200,00 e muitas pessoas carentes não tem dinheiro para comprar e nem para pagar um técnico
para fazer a instalação. Com essa parceria 19 mil famílias de São Carlos poderão receber
gratuitamente os equipamentos necessários para transformar a TV de tubo em digital e receber
também de graça a assistência técnica para instalação do kit”.
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  O diretor de Projetos Especiais da TV Globo, André Dias, ministrou a aula inaugural, falou dos
avanços da TV brasileira, das novas tecnologias e de como o processo de mudança do sinal
analógico para o digital está sendo realizado em todo país. “Hoje muitas famílias de baixa
renda que fazem parte do Cadastro Único do Governo Federal não sabem sobre o direito que
elas têm de receber kits gratuitos para realizar a conversão do sinal. Por isso a importância que
os alunos do Senai atuem como multiplicadores do processo de migração do sinal de TV,
levando informação e orientação sobre o que deve ser feito para que as TVs possam ter
acesso ao sinal digital”, afirmou André Dias.

   

  O kit digital é composto por um conversor, controle remoto e antena UHF. Para saber se tem
direito ao kit gratuito, a pessoa interessada deve acessar o site da Seja Digital, entidade não
governamental e sem fins lucrativos, responsável pelo processo do sinal de TV no Brasil, ou
ligar gratuitamente para o número 147 com o Número de Identificação Social (NIS) em mãos.
Se o nome estiver na lista, deverá escolher dia, horário e local para agendar a retirada do kit
gratuito.

   

  O sinal analógico será desligado no próximo dia 28 de novembro e, após essa data, só será
possível assistir a programação da TV aberta por meio do sinal digital.

   

  Também participaram do evento o diretor de Relações Institucionais do Grupo EPTV, Paulo
Brasileiro, o secretário de Comunicação, Mateus de Aquino e a presidente do Fundo Social de
Solidariedade de São Carlos, Lucinha Garcia.
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