2
Acesse o site www.alvorada.rs.gov.br e a página oﬁcial no Facebook Prefeitura Municipal de Alvorada

Iniciam aulas gratuitas de cursos do Pronatec em 2014

C

omeçaram no dia 03 de fevereiro as
aulas do curso gratuito de vendedor
realizado pela secretaria municipal de
Trabalho, Assistência Social e Cidadania
através do Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) do
Governo Federal. As aulas ocorrem no Centro
de Capacitação Proﬁssional Milton Santos.
Até março devem ser abertas inscrições para
novas turmas dos cursos de maquiador,
cabeleireiro, manicure, pedreiro de

revestimento em argamassa, carpinteiro e
operador de retroescavadeira. Outros cursos
já estão com as vagas esgotadas e iniciam as
aulas em breve como auxiliares de recursos
humanos e administrativo, Inglês, Espanhol,
balconista de farmácia,manicure/pedicure,
cabeleireiro. Este ano a Prefeitura promove a
maior oferta de cursos de qualiﬁcação
proﬁssional da história da cidade abrindo
2.235 vagas pelo Pronatec beneﬁciando toda
a comunidade.
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Os serviços prestados pela Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania beneﬁciaram milhares de cidadãos no município em 2013.
Os Centros de Referência e Assistência Social em Alvorada (CRAS) realizaram 7.239 atendimentos individualizados no ano passado. O número
de famílias em acompanhamento pelo Serviço de Proteção Integral à Família (PAIF) chega a 523.
No CRAS Umbu foram 2.692 atendimentos individualizados e 155 famílias em acompanhamento pelo PAIF. No Santa Bárbara foram 946
atendimentos e 127 famílias em acompanhamento; No Nova Americana houve 71 famílias em acompanhamento e 1.035 atendimentos
individualizados; Já no Piratini o número de atendimentos chegou a 1.297 e 60 famílias no PAIF. No CRAS Cedro foram 1.269 atendimentos
individualizados e 110 famílias em acompanhamento pelo PAIF em 2013.
O CRAS Santa Bárbara foi recuperado e reinaugurado no ﬁnal de fevereiro de 2013 beneﬁciando centenas de pessoas da comunidade.
O prédio, com cerca de 5 anos, havia sido depredado, saqueado e incendiado antes da revitalização feita pela Prefeitura. Ainda há projetos
como o Projovem Adolescente, Grupo de Idosos, entre outros, beneﬁciando a população nos CRAS.
A Prefeitura inseriu mais alvoradenses que teriam direito a receber benefício do Programa Bolsa-Família do governo Federal. O número
passou de 7.231 pessoas em novembro de 2012 para 8.102 em novembro passado. No Programa RS Mais Igual do governo do Estado são
2.083 famílias de Alvorada que estão recebendo complementação de renda do Bolsa-Família de R$ 70 para ao menos R$ 100 por pessoa.
O número de vagas em cursos de qualiﬁcação proﬁssional vinculados ao Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego do Governo
Federal também está sendo ampliado para 2.235 este ano.
Em 2013 foram cerca de 1.600 vagas abertas contra apenas
60 em 2012. A ministra do Desenvolvimento Social veio
participar na noite de 01 de novembro de formatura de
alunos que se formaram em cursos de qualiﬁcação na
cidade. A Prefeitura revitalizou galpão no bairro Nova
Americana e tornou-o o Centro de Capacitação Proﬁssional
Anísio Teixeira que oferece cursos do Pronatec na área de
construção civil.
No dia 07 de dezembro foi realizada aula inaugural
do curso do Protejo que beneﬁciará 150 jovens de 15 a 24
anos no bairro Umbu e entorno. Com duração de um ano, as
aulas são divididas em oito módulos de ensino envolvendo
informática, segurança pública, direitos do consumidor,
cultura, esporte e outros temas. Os alunos ainda recebem
bolsa-auxílio de R$ 100 por mês.

