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O Fundo Social de Solidariedade, através do Centro Publico de Qualificação Profissional, Inclusão
Digital e Produtiva, em 2011 realizou 68 atividades de capacitação, entre cursos, oficinas e
workshops, nas mais diversas áreas.
As atividades, que aconteceram nos núcleos da Vila Operária, Jardim Panorama e Distrito de
Ajapi, qualificaram e certificaram 660 pessoas no ano passado.
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Segundo a presidente do Fundo Social, Rosana Pinhatti Altimari, os cursos profissionalizantes
possibilitam aos cidadãos o resgate de sua dignidade, uma vez que os qualificam para o trabalho e
os tornam capazes de sustentarem a si às suas famílias. “É uma porta para a inclusão ou retorno ao
mercado de trabalho, além de abrir novas possibilidades para aqueles que querem ter seu próprio
negócio”, observa Rosana Altimari.
Para a realização dos cursos, o Fundo Social contou com o apoio Instituto Consulado da Mulher e
com as parcerias com o Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai), Supersoft-Talklink e Associação Comercial e Industrial de Rio Claro (Acirc),
através da Associação das Panificadoras de Rio Claro e do Grupo de Restaurantes Amigos da Boa
Mesa. Pela prefeitura, o Fundo Social recebe o apoio da secretaria de Ação Social e secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho.
Além da realização de cursos, o programa de qualificação profissional do Fundo Social possui um
setor de Recursos Humanos composto por estagiários de psicologia e serviço social, que
acompanham e fazem o encaminhamento de alunos formados para o Posto de Atendimento ao
Trabalhador e para o Posto do Sebrae.
Os alunos também são orientados em relação a entrevistas e currículos. Em 2011, o RH do centro
de qualificação realizou 254 acompanhamentos e orientações.
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Bombeiros não conseguem retirar cadela e filhotes
de bueiro
Outros atendimentos
26/04/2011
Muitas pessoas também foram beneficiadas no ano passado pelo atendimento social realizado pelo Denúncia: médica prescreve surra para o tratamento
Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro. Foram fornecidas cestas básicas, fraldas descartáveis de criança levada ao PA do Cervezão
03/01/2012
e utensílios de saúde.
Apostadores começam o ano de 2012 milionários
De janeiro a novembro, o Fundo Social encaminhou 5.846 cestas básicas ao Centro de Referência
em Assistência Social (Cras) e entidades de atendimento à família para distribuição às famílias
cadastradas. Também ao Cras foram enviados 1.877 pacotes de fraldas descartáveis infantis e
geriátricas. Cento e oitenta e duas pessoas tiveram atendidas as solicitações de empréstimo para
uso temporário de cadeiras de rodas, andadores e muletas, entre outros, e 14 pessoas foram
atendidas com órtese, prótese e cadeira de rodas especial. Os atendimentos em solicitações de
óculos beneficiaram 80 pessoas.
O Fundo Social também deu assistência a quem teve dificuldade com a obtenção de documentos.
Foram 187 encaminhamentos ao cartório de registro civil para casamento e 228 orientações e
encaminhamentos para a obtenção de segunda via de documentos.
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cidades com mais de 50% do esgoto tratado
11/01/2012

SP começa a aplicar multa para dono de calçada
malconservada
27/12/2011

Brasil terá oito feriados nacionais e sete pontos
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Mensalmente cerca de 250 pessoas recorrem ao serviço social da entidade à procura de diferentes
tipos de auxílio. Cerca de 70 % destas pessoas são orientadas e encaminhadas à rede
socioassistencial e à rede de serviços do município. Assim, o Fundo Social realiza a
descentralização e o fortalecimento da rede no município.

Bombeiros tentam resgatar cadela que vive dentro
de bueiro no Centro
28/12/2011

Agências bancárias não terão expediente na próxima
sexta-feira
29/12/2011

Horário de funcionamento dos Correios neste final e
início de ano

Divulgação
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Época de chuvas altera uso das trilhas da Feena
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Conheça o primeiro bebê a nascer em Rio Claro em
2012
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Cerca de 500 livros foram queimados em escola de
Analândia
Ontem - 10h17
01/01/2012
Bombeiros tentam resgatar cadela que
Seguro-desemprego terá valor máximo de R$
vive dentro de bueiro no Centro
1.163,76
Ontem - 10h13
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Patrono da Beija-Flor, Anísio Abraão é preso no Rio
Taxistas têm até o dia 31 para renovar alvará de estacionamento
05/01/2012

Ontem - 09h09

Mudança no trânsito deve diminuir acidentes na
Avenida 18-A

Rede de Combate ao Câncer começa o ano sem verba
11/01/12 - Quarta

01/01/2012

Bombeiros não conseguem retirar cadela e filhotes de bueiro

Eric acerta transferência para o Internacional de
POA

11/01/12 - Quarta

Época de chuvas altera uso das trilhas da Feena
11/01/12 - Quarta

Daae promove reunião com empresas de telecomunicações
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11/01/12 - Quarta

SP começa a aplicar multa para dono de calçada malconservada

+ este mês

11/01/12 - Quarta

Falta de limpeza em terreno pode gerar multa
10/01/12 - Te rça

Avenida Visconde começa a receber estrutura da iluminação
10/01/12 - Te rça

Governo define ações em áreas afetadas pelas chuvas fortes
10/01/12 - Te rça

Daae quer discutir regras para a instalação de antenas
09/01/12 - Segunda

Diretor do Procon explica lei que proíbe venda de bebidas a menores
08/01/12 - Domingo

Opnião de Lincoln Magalhães: a origem do caos na saúde
08/01/12 - Domingo

Pesquisadora da Unesp lança livro sobre embalagens
08/01/12 - Domingo

Campanha da Embrapa incentiva maior consumo de arroz e feijão
08/01/12 - Domingo

Ganhadora da Campanha de Natal da Acirc é de Santa Gertrudes
07/01/12 - Sábado

Mega-Sena pode pagar R$ 4,7 milhões neste sábado
07/01/12 - Sábado

Prefeitura intensifica serviço para conter o aumento de buracos
07/01/12 - Sábado

Prefeitura conclui construção de galerias na Brasil com a 32
05/01/12 - Quinta

Chuvas de verão ainda ameaçam Avenida Rio Claro
Mais notícias
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