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Profissionalizantes

Veio de Guarulhos

Interessados em uma das 250 vagas oferecidas deverão procurar o Fundo
Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes; no total serão 13 turmas

Secretário visita Mogi
para conhecer o SGE

Inscrições de cursos
vão até quarta-feira
O Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes
está recebendo inscrições
para as turmas de 2018
dos cursos profissionalizantes que são oferecidos em
parceria com o Crescer, da
Secretaria de Educação. Só
no Polo Regional da Escola
de Beleza, que fica na Vila
Brasileira, foram abertas 13
turmas neste ano, com um
total de 250 vagas.
Os cursos são de depilação
e design de sobrancelha, manicure e pedicure, pedreiro,
assistente de cabeleireiro,
corte e costura e maquiagem. Eles possuem carga
de horária de 20 a 60 horas
e são totalmente gratuitos.
Cada pessoa terá direito a
fazer um curso deste ciclo.
As inscrições estão sendo feitas diretamente na
sede do Fundo Social, que
fica no primeiro andar do
prédio-sede da Prefeitura de
Mogi, mas a orientação aos
interessados é primeiramente
fazer contato pelo telefone
4726-2127, em dias úteis,
das 8 às 16 horas. O prazo
de inscrições se estende até
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Entidade está localizada no prédio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, 1º andar

a próxima quarta-feira, dia
31 de janeiro.
Além dos cursos no Polo
Regional da Escola de Beleza, o
Fundo Social de Solidariedade
está recebendo inscrições para
os cursos descentralizados,
que são oferecidos em diversos bairros, associações e
entidades parceiras, entre eles
o Centro do Paradesporto e
a Associação Mogicruzense

para a Defesa da Criança e
do Adolescente (AMDEM).
Os cursos profissionalizantes são uma das diretrizes
de atuação do Fundo Social
de Mogi. Por meio deles, as
pessoas têm a oportunidade
de aprender um novo ofício,
praticam a socialização e
podem, a partir dos conhecimentos obtidos, entrar ou
se reinserir no mercado de

PARA MUDAR ,
o meu mundzoer
eu preciso fa

trabalho, ou ainda gerar renda
de forma autônoma. “Esses
cursos são muito especiais,
pois por meio deles testemunhamos muitas histórias de
transformação, de pessoas
que realmente conseguiram uma nova perspectiva
de vida após se formarem.
Isso é o que faz tudo valer a
pena”, destaca a presidente
do Fundo Social, Karin Melo.
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A Secretaria de Educação
de Mogi das Cruzes recebeu
na manhã de quinta-feira
a visita do secretário de
Educação, Cultura e Esporte
e Lazer de Guarulhos, João
Carlos Pannochia e sua equipe. Durante o encontro foi
apresentado o Sistema de
Gestão Educacional (SGE),
desenvolvido por técnicos
da pasta, que servirá de
modelo para a prefeitura
guarulhense.
A secretária adjunta de
Educação, Catia Moyano,
apresentou o organograma
da secretaria e iniciou a
apresentação do SGE. “O
sistema foi desenvolvido pela
nossa Divisão de Tecnologia
da Informação de acordo
com as nossas necessidades.
Várias demandas são gerenciadas pelo SGE, desde a
organização das escolas até
a questão de almoxarifado
e recursos humanos”, disse.
“Parabéns. É uma ferramenta

muito interessante, que servirá
de modelo para nós. Esperamos recebê-los em breve em
nossa cidade para trocarmos
experiências sobre outros
projetos”, disse o secretário,
que esteve acompanhado
também pela secretária
adjunta, Marli Aparecida
Nabas Lopes e técnicos de
diferentes setores.
A carteirinha de Identificação Estudantil, entregue
em 2017 para os alunos da
rede municipal, também foi
apresentada aos visitantes.
O documento é a porta de
entrada para o programa
Educa + Mogi, em que os
pais têm acessos às informações escolares dos alunos.
A integração entre o SGE e
a Prodesp (Companhia de
Processamento de Dados do
Estado de São Paulo) para
a matrícula de alunos, que
têm sido referência para outros municípios também foi
destacada na apresentação.
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Secretário (centro) apresentará projeto em Guarulhos
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