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Centro de Qualificação cresce e cursos se
multiplicam em RC
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As ações da prefeitura de Rio Claro pela qualificação profissional da comunidade ganham
importantes reforços com a instalação de novas unidades do Centro de Qualificação Profissional e
Inclusão Digital e Produtiva.
Além do prédio da Visconde do Rio Claro, antigo Consulado da Mulher, que já oferece cursos de
ovos de páscoa, e do núcleo de costura na rua dois, ao lado do Centro Cultural, onde há mais de 50
inscritos – nos dois casos, para atividades realizadas em parceria com o Sesi –, novo núcleo de
atividades será inaugurado na próxima sexta-feira (16) no bairro Terra Nova.
“Estamos ampliando os pólos do Centro de Qualificação para podermos chegar ao maior número
possível de pessoas com nossa proposta de gerar oportunidade de renda e inclusão no mercado de
trabalho”, comenta a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rosana Altimari, informando
que no núcleo da Visconde uma nova atividade, o curso de auxiliar de contabilidade, em parceria
com o Senac teve início nessa segunda-feira (12).
Além disso, os demais núcleos do CQP estão funcionando a todo o vapor. São cursos em que ainda
há vagas, com aulas já iniciadas. Em Ajapi acontecem os cursos de costura industrial, corte e
costura, pintura em tela (duas turmas), pintura em tecido (duas turmas) e bordado e crochê. No
distrito de Ferraz, estão sendo realizadas aulas de pintura em tecido e crochê.
No núcleo do Jardim Panorama (na quadra esportiva do bairro) estão sendo realizados cursos de
costura industrial, corte e costura e de ovos de páscoa.
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Nos bairros Bonsucesso/Novo Wenzel, em parceria com o projeto Alvo Lutherana, o Centro de
Qualificação oferece cursos de corte e costura.
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Já no núcleo da rua quatro, acontecem atividades em parceria com a Supersoft para cursos de
inclusão digital, em três turmas, e assistente de departamento de pessoal, com duas turmas.
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Além dos cursos de corte e costura, o núcleo na rua dois também tem turmas de costura industrial.

O curso de ovos de páscoa também acontece no Jardim Guanabara, em parceria do Fundo Social
com a Amorg. Em trabalho conjunto com a associação do bairro Guanabara, começam na
sexta-feira (16) cursos de bordados e crochê e de desenho básico e avançado. Também na
sexta-feira tem início mais uma turma de cursos de ovos de páscoa no núcleo do CQP na avenida
Visconde, antigo Consulado da Mulher.
Em todos esses casos os cursos estão em andamento ou para serem iniciados, mas os interessados
ainda podem conseguir vaga. Basta procurar o núcleo mais próximo de sua residência para fazer
inscrição ou pedir informações.
Vagas preenchidas.
Nesta semana e no início da semana que vem, começam mais cursos realizados pelo Centro de
qualificação Profissional e que já estão com vagas todas preenchidas. Nessa terça-feira (13) têm
início as aulas de operador de computador na maturidade, no Senac e na segunda-feira da próxima
semana, dia 19, serão iniciadas as aulas de pizzaiolo e de padeiro, ambos no núcleo da Visconde.
Nesta segunda-feira (12) começaram aulas de mecânico de máquinas, no Centro de Qualificação da
rua quatro; de photoshop, no Senac; e de assistente de contabilidade, na Visconde do Rio Claro.
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NEWSLETTER
Cadastre-se e receba nossos
informativos e promoções de parceiros.
Nome:
Email:

NOTÍCIAS

SERVIÇOS

DIVERSÃO

SOBRE A CIDADE

COLUNISTAS

Notícias
Esportes
Negócios
Educação
Geral
Saúde
Segurança
Política
Necrologia
Emprego
Economia
Trânsito
Cidades

Guia comercial
Transportes
Nossa Equipe
Anuncie no Portal
Fale Conosco
Telefones Úteis

Cultura
Coberturas
Agenda
Cinema
Televisão
Entrevista

Hino de Rio Claro
Pontos Turísticos
Prédios Históricos
Sec. Municipais
Câmara Municipal

Alexandre Carrille
Augusto Geronimo
Danilo Alexandre
Diógenes Pasqualini
Eduardo Viana
Luiz Soave
Odécio Malaman
Pablo Nascimento
Rui Bacciotti
Sandra Godoy

Todos os direitos reservados a www.canalrioclaro.com.br - Proibida cópia total ou parcial do conteúdo deste site sem devida autorização

14/03/2012 07:02

