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SEÇÃO II

Casa Civil oferece 5,2 mil vagas para
curso de capacitação em informática
Treinamento, dirigido ao
servidor estadual, é
gratuito e a meta do
programa é preparar 
100 mil funcionários 
até o final de 2006

ASecretaria da Casa Civil manterá
abertas até o dia 1º as inscrições
para o servidor interessado em

fazer o curso de capacitação gratuita em
informática básica. Esta é a segunda
turma de 3,8 mil funcionários matricula-
dos do curso presencial de 40 horas, cuja
formatura será neste mês. Os formandos
foram qualificados para usar o programa
operacional Windows, o processador de
textos Word e a navegar pela Internet.

A iniciativa, parceria entre a Casa
Civil e o Instituto de Pesquisas Tecno-
lógicas (IPT), visa a combater a exclusão
digital no funcionalismo público. Estão
sendo oferecidas 5,2 mil vagas para o
treinamento, com duração de seis sema-
nas. A meta do programa é preparar 100
mil funcionários até o final de 2006.

O curso tem um módulo de seis aulas
e sessões de auto-estudo. O material
didático inclui apostila e CD-ROM com
dicas de informática de todos os níveis e
aplicativos específicos. Nas aulas, as
lições são acompanhadas por um moni-
tor e o aluno é estimulado a utilizar os
serviços do Governo Eletrônico do Estado
e, também, a explorar outros sites. 

"Quem decide é o aluno. Se quiser,
aprende a fazer e remeter seu imposto
de renda pela Internet; se gosta de
automóveis, faz cotações de preço em
sites de carros e assim por diante",
explica Mário Porto, coordenador do
projeto e assessor-técnico da Casa Civil. 

As aulas serão ministradas na Rede
do Saber, que funciona em salas infor-
matizadas das escolas da rede pública.
Desse modo, o servidor pode fazer o trei-
namento em local próximo de sua casa.
No término, haverá avaliação. O aprova-
do no exame que compareceu no míni-
mo a cinco aulas receberá certificado
conjunto expedido pela Casa Civil e IPT.

Faltas abonadas – No dia 10 de feve-
reiro, a administração estadual conside-
rando a relevância social do programa
transformou-o no Decreto nº 49.368,
que o institui em conjunto com o
Governo Eletrônico. Assim, com respal-
do legal, o servidor pode freqüentar o

curso no horário do expediente, na
segunda ou sexta-feira, sem sofrer des-
conto no salário.

A inclusão digital tem o apoio da
Fundap, órgão responsável pela matrí-

cula e acompanhamento do curso; da
Rede do Saber da Secretaria da
Educação, que cede infra-estrutura físi-
ca e de informática para as aulas; da
Fundação Vanzolini, que produziu o

material didático e da Imprensa Oficial
do Estado, que imprimiu as apostilas.

Rogério Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

Neuza dos Santos trabalha há
28 anos no Palácio dos Bandei-
rantes  e participou do curso-pilo-
to com 400 funcionários, no final
do ano passado. A experiência

mudou sua relação com o trabalho
no serviço público. "Antes, eu só
atendia telefone. Agora, sei até
repassar processos por e-mail. Aos
47 anos de idade, Neuza ficou 25

anos sem estudar. Começou este
ano a cursar faculdade de pedago-
gia, em Santo Amaro. "O conheci-
mento me ajudou a perder o
medo", observa.

Sem medo de aprender

Projeto Mãos Feitas qualifica mulheres sem-terra
Quarenta moradoras de oito loteamen-

tos da Associação dos Trabalhadores Sem-
Terra de São Paulo receberam, na semana
passada, o certificado de conclusão de
curso do Projeto Mãos Feitas, que capacita
mulheres como manicures e pedicures.
Oferecido pela Associação Paulista de
Supermercados (Apas/Mulher), é promovi-
do pelo Fundo Social de Solidariedade do
Estado de São Paulo (Fussesp).

Durante as aulas, práticas e teóricas,
as alunas aprendem noções de etiqueta,
comportamento, higiene pessoal,
manutenção e esterilização do material
de trabalho, planejamento de custos e
prática do ofício. Também ganham da
Apas/Mulher kit com o material básico
para começar a exercer a profissão.

Mais de 350 mulheres foram treina-
das nesse projeto por entidades parcei-
ras, indicadas pelo Fussesp. O curso é
mais uma iniciativa do Fussesp para
capacitar profissionais em parceria com
a iniciativa privada, órgãos do governo e
sociedade civil. Para a primeira-dama Lu
Alckmin, que participou da cerimônia,
"o trabalho é elemento fundamental no
resgate da dignidade".

Inclusão profissional – A Associação
dos Trabalhadores Sem-Terra de São
Paulo é uma entidade sem fins lucrati-
vos, que tem 24 loteamentos, compra-
dos em sistema de cooperativa, os quais
abrigam 16,5 mil pessoas. Cada lotea-
mento tem um centro comunitário em

que os cooperados participam de diver-
sas atividades e cursos de ginástica,
capoeira, crochê e corte e costura. 

A Associação Paulista de Super-
mercados (Apas) cumpre, há quase 30
anos, seu objetivo de atender os anseios
dos consumidores. A proposta da
Apas/Mulher é integrar as mulheres ligadas
ao setor supermercadista além de dar con-
tinuidade a projetos sociais realizados pela
associação, a exemplo do Fussesp. Já o
Projeto Mãos Feitas tem a finalidade de
formar manicures em comunidades caren-
tes da cidade, facultando a elas a possibili-
dade de inclusão no mercado de trabalho.

Da Assessoria de Imprensa do 

Governo do Estado
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Mário Porto (último à direita), da Casa Civil, e equipes do Palácio do Governo e do IPT: "Quem decide é o aluno"


