
Cursos de informática têm 50 vagas
Turmas para crianças e jovens estão abertas junto à Secretaria Municipal de Cultura, no ginásio do Parque de Eventos
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Para uso doméstico ou profissional, curso possibilita qualificação grátis à comunidade

Carolina almeida
redacao@jornalarauto.com.br

Aprendizado que valeu a pena

“
Sabemos que nos dias 
de hoje a informática é 
fundamental para a gen-
te ter mais chance neste 
mercado tão concorrido. 
E como o curso é gratuito 
e de fácil acesso, aqui no 
ginásio, a gente espera 
que a comunidade abra-
ce a oportunidade.”

marCelo CarValHo
Secretário de Cultura
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Caroline Juliane Seibert é 
um bom exemplo de quanto 
o aprendizado vale a pena. 
Para ela, a oportunidade 
de participar do curso de 
informática na Secretaria 
de Cultura de Vera Cruz foi 
bastante aproveitosa e de 
grande utilidade. “No meu 
caso, antes do curso, só tive 
um ano de informática na 
escola e não tinha nenhum 
computador disponível em 
casa. Sendo assim, tive muito 
pouco contato com o compu-
tador, sempre tive acesso às 
redes sociais e realizava pes-
quisas escolares por meio do 

celular, que não deixa de ser 
um computador, mas enfim, 
antes do curso eu tinha muito 
pouco conhecimento da in-
formática, inclusive do mais 
básico, como enviar e-mail, 
criar slides, dificuldade ao di-
gitar, usar seus programas”, 
exemplifica ela. 

No término do curso, Ca-
roline ingressou no mercado 
de trabalho. Não por exigên-
cia do curso no currículo, mas 
o aprendizado a ajudou mui-
to, já que atua como atenden-
te e recepciona as pessoas no 
caixa, em um restaurante em 
Sinimbu. “Passo a utilizar as 

ferramentas da computação 
diariamente, e hoje vejo que 
tenho bastante praticidade, 
graças aos conhecimentos 
básicos oferecidos pelo curso. 
Tenho a dizer aos futuros 
ingressantes que vale a pena 
frequentar o curso. Além de 
gratuito, possui excelentes 
professores e um conteúdo 
bem proveitoso e interessan-
te. Com certeza afirmo que 
para quem sabe aproveitar, se 
mostra disposto a aprender, 
o curso tem utilidade para 
o resto da vida”, acrescenta 
Caroline, feliz com a quali-
ficação feita em Vera Cruz. Caroline utiliza conhecimentos do curso em seu emprego
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inTerneT Para CrianÇaS
TURMA 1
PRÉ-REQUISITO: 8 A 10 ANOS
DIA DA SEMANA: TERÇA-FEIRA
INÍCIO: 26/03 TÉRMINO: 28/05
HORÁRIO: 8H ÀS 9h30MIN
VAGAS: 09
INSCRIÇÕES ATÉ 25/03
TURMA 2
PRÉ-REQUISITO: 8 A 10 ANOS
DIA DA SEMANA: QUARTA-FEIRA
INÍCIO: 20/03 TÉRMINO: 29/05

HORÁRIO: 7H45MIN ÀS 
9H15MIN
VAGAS: 10
INSCRIÇÕES ATÉ 19/03
TURMA 3
PRÉ-REQUISITO: 9 E 10 ANOS
DIA DA SEMANA: QUINTA-FEIRA
INÍCIO: 21/03 TÉRMINO: 23/05
HORÁRIO: 14H30MIN ÀS 16H
VAGAS: 05
INSCRIÇÕES ATÉ 20/03

BÁSICO TURMA 3
PRÉ-REQUISITO: 11 A 12 ANOS
DIA DA SEMANA: TERÇA-FEIRA
INÍCIO: 26/03 TÉRMINO: 28/05
HORÁRIO:
9H30MIN ÀS 11H30MIN
VAGAS: 09
INSCRIÇÕES ATÉ 25/03
BÁSICO TURMA 4
PRÉ-REQUISITO: ENSINO
MÉDIO - 15 A 17 ANOS

DIA DA SEMANA: TERÇA-FEIRA
INÍCIO: 26/03 TÉRMINO: 28/05
HORÁRIO: 14H ÀS 16H
VAGAS: 03
INSCRIÇÕES ATÉ 25/03
BÁSICO TURMA 5
PRÉ-REQUISITO: 13 A 14 ANOS
DIA DA SEMANA: QUINTA-FEIRA
INÍCIO: 21/03 TÉRMINO: 23/05
HORÁRIO:
9H30MIN ÀS 11H30MIN

VAGAS: 06
INSCRIÇÕES ATÉ 20/03
BÁSICO TURMA 6
PRÉ-REQUISITO: ENSINO
MÉDIO - 15 A 17 ANOS
DIA DA SEMANA: SEXTA-FEIRA
INÍCIO: 22/03 TÉRMINO: 31/05
HORÁRIO:
9H30MIN ÀS 11H30MIN
VAGAS: 09
INSCRIÇÕES ATÉ 21/03

CUrSo BÁSiCo de inFormÁTiCa

A informática está no coti-
diano de todo mundo, é ine-
gável. Pelo computador ou 
celular, especialmente as no-
vas gerações estão o tempo 
todo conecta-
das na internet 
ou utilizando 
as ferramentas 
para pesquisa 
e para traba-
lhos profissio-
nais. Saber o 
básico para se 
virar em frente 
ao computa-
dor parece ser 
essencial nos 
dias de hoje 
e a Secretaria 
Municipal de 
Cultura, Turis-
mo, Esportes e 
Lazer disponi-
biliza cursos, de graça, para 
a comunidade. Ainda há sete 
turmas com vagas em aberto, 
todas para crianças e jovens. 
Ao todo, 50 pessoas tem 

chance de participar neste 
primeiro semestre.

Segundo a professora de 
Informática da Sectel, Deo-
célia da Rosa Albanus, tam-
bém há outros cursos em 
andamento, envolvendo tur-

mas do CAPS 
I e IJ, Melhor 
Idade e Curso 
Básico, todos 
com vagas es-
gotadas. Mas 
para o segundo 
semestre, no-
vas inscrições 
serão abertas. 
Para a comu-
nidade, Deocé-
lia reforça que 
o laboratório 
de informática 
é aberto para 
p e s q u i s a s  e 
trabalhos es-
colares, nas se-

gundas-feiras: pela manhã e 
à tarde (horário das 7h30min 
às 11h30min e 13 às 17 ho-
ras), e nas sextas-feiras, das 
13 às 17 horas. 

Para Se inSCreVer 
É preciso comparecer na 

Secretaria de Cultura, Tu-
rismo, Esportes e Lazer (rua 
Carlos Wild, 511, Bairro Ara-
çá), apresentar documento 
do aluno, RG ou certidão de 
nascimento, e comprovante 
de residência. Para menores 

de 18 anos, a inscrição deve 
ser feita pelos pais ou um 
responsável.

Na avaliação do secre-
tário de Cultura, Marcelo 
Carvalho, os cursos são dis-
ponibilizados tanto para uso 
doméstico, no dia a dia, como 
para qualificação profissio-

nal. “Sabemos que nos dias 
de hoje a informática é funda-
mental para a gente ter mais 
chance neste mercado tão 
concorrido. E como o curso é 
gratuito e de fácil acesso, aqui 
no ginásio, a gente espera que 
a comunidade abrace a opor-
tunidade”, frisa Marcelo.


