FORMATURA DA 2ª ETAPA DO PRONATEC REUNIU EM TORNO DE 450 PESSOAS
Realizou-se dia 03 de outubro às 20h, na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Alexandre Bacchi, a formatura da 2ª Etapa de 2014 dos cursos de
auxiliar administrativo, confeccionador de lingerie e moda praia, desenhista de joias e
bijuterias, desenhista mecânico, eletricista, joalheiro, padeiro e torneiro mecânico,
através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(PRONATEC).
Foram 08 cursos desenvolvidos em 02 turmas de auxiliar administrativo/ manhã
e noite, 03 turmas de confeccionador de lingerie e moda praia/ manhã e noite, 01
turma de desenhista de joias e bijuterias/ noite, 01 turma de desenho mecânico/ noite,
01 turma de eletricista/noite, 01 turma de joalheiro/manhã, 02 turmas de padeiro/tarde
e noite e torneiro mecânico/noite.
O PRONATEC em Guaporé é gerenciado pela Secretaria Municipal de
Assistência Social e Habitação, através do Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS) e nesta etapa os cursos foram ministrados pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI). Totalizando 116 formandos, distribuídos nos 08
cursos de qualificação profissional.
A parceria entre o CRAS e o SENAI, no PRONATEC, é considerada
importante no sentido de ajudar a suprir a demanda da indústria por mão de obra
qualificada em Guaporé. Além disso, oferece a inúmeras pessoas, especialmente às
de baixa renda, a oportunidade da formação profissional gratuita, auxiliando-as na
inserção no mercado de trabalho e promovendo o desenvolvimento econômico e
social do nosso município.
Depois da solenidade de abertura do evento, aconteceu a entrega dos
certificados de conclusão de curso aos alunos, e após foi servido um coquetel de
confraternização.
Participaram da solenidade de formatura em torno de 450 pessoas entre
formandos, familiares, amigos, autoridades, educadores, técnicos do CRAS e SENAI.
Entre os 116 formandos, tivemos nesta 2ª etapa, 21 pessoas com deficiência,
sendo 19 alunos da Escola Especial Sementes do Amanhã, possibilitando este feito
através de uma parceria do CRAS com a APAE de Guaporé, beneficiando esse
público que se qualificou pelos cursos do PRONATEC, visto ter sido um compromisso
firmado e planejado ainda em 2013, alavancado pela Secretaria Municipal de
Assistência Social e Habitação, através do CRAS, tendo como parceiros a APAE e o
SENAI, com o mesmo compromisso de proporcionar qualificação profissional a
qualquer cidadão, sendo um direito também das pessoas com deficiência.
Foi uma noite emocionante e única, pois sabemos que foi um passo importante
não só pela qualificação profissional destes formandos, bem como a interação das
pessoas, o sentimento de cidadão produtivo, a possibilidade de fazer amigos, de
pertencer a um grupo social, até o status adquirido junto à própria família mudando
para melhor. Sem contar que a presença de pessoas com deficiência contribui para
humanizar mais e enriquecer o ambiente com visões e experiências diversificadas.
A equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação através do
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) tem como missão apoiar e
oferecer cursos que possa qualificar pessoas para o mercado de trabalho. Muito mais
do que conhecimentos técnicos, a assistência social preza pela formação integral do
ser humano. Não basta você ser um bom profissional. É muito importante, aliado a

essa formação técnica, o profissional mostrar valores, atitudes e uma postura ética
diante das atividades que realiza, tornando-se não apenas um profissional de
qualidade, mas também um cidadão e um ser humano melhor.

