
EDITORIAL

Formatura acontecerá em maio de 2006

Inclusão social
Através da parceria firmada

com a Secretaria Municipal do
Trabalho de São Paulo para

formar e qualificar 7.560
jovens pelo projeto Capacita
Sampa, em toda a cidade, o
Cursinho da Poli reforça sua

proposta de inclusão social pela
educação de qualidade e seu

apoio a políticas públicas
destinadas a setores da

sociedade menos favorecidos.
O Cursinho é responsável pela

primeira etapa de formação
dos jovens nas quatro unidades

do Capacita Sampa na capital
paulista, que vai até 30 de
dezembro. Nesta primeira

etapa, o programa prevê aulas
de Matemática, Português e

Inclusão Digital. Depois, vem a
etapa profissionalizante, com

formatura prevista para o mês
de maio. Todo o curso é

permeado por atividades que
priorizam o conhecimento e a

cultura. E o Capacita Sampa
está firmando parceria

com empresas para
encaminhamento dos jovens ao

mercado de trabalho logo no
final do curso. Porque dessa

forma, com garantia de
educação de qualidade e

geração de trabalho e renda é
que se combate efetivamente

nossa desigualdade social.

O projeto Capacita Sampa é uma
iniciativa da Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria do Trabalho.
Para participar, além de ter entre 16 e
20 anos de idade e pertencer a família
com renda de até meio salário mínimo,
cada jovem deve estar estudando (no
ensino fundamental, médio,
profissionalizante ou supletivo) na rede
oficial de ensino ou ter concluído o
ensino médio, residir em São Paulo há
pelo menos dois anos e estar desempre-

gado (sem receber seguro-desemprego).
A formatura dos jovens em todas as
unidades ocorrerá em maio do ano que
vem, após a conclusão da segunda etapa
de formação.

Letícia de Melo Vicente, de 17 anos,
mora no Jabaquara e está grávida de sete
meses. “Não consigo arrumar emprego
porque não tenho experiência nem
qualificação profissional.

Agora, além da escola, vou ter um
reforço nas aulas e ainda aprender uma
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Programa municipal prepara 7.560 jovens para o mercado de trabalho na capital paulista
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profissão”, comemora Letícia, que está na
segunda série do ensino médio e freqüen-
ta o Capacita Sampa na Zona Sul.

Seu namorado e pai da criança,
Daniel Ferreira dos Santos, 17 anos,
também participa do programa. “Estou
desempregado há quase um ano e esse
dinheiro vai ajudar nas despesas da
gente e do bebê”, comenta o aluno.
“Com o Capacita Sampa, vou ter mais
chances de conseguir um emprego
melhor”, completa Daniel.

Cursinho da Poli é
parceiro da Pre-
feitura de São
Paulo na prepara-
ção de 7.560 jo-
vens de baixa ren-

da para o mercado de trabalho, pelo
projeto municipal Capacita Sampa.
Nas quatro unidades distribuídas
pela capital paulista, o Cursinho é
responsável pela primeira etapa de
formação dos alunos, até o dia 30
de dezembro, com aulas de Mate-
mática e Português básicos e Inclu-
são Digital. Os jovens, com idade
entre 16 e 20 anos e renda de até
meio salário mínimo por membro
de sua família, vão freqüentar 550
horas de aulas. No período, recebe-
rão bolsa auxílio mensal de R$ 200.

O
Os cursos contam com ativi-

dades teóricas e práticas dividi-
das em duas etapas: básica e
profissionalizante. A primeira etapa
teve início em 7 de novembro, em
três períodos (manhã, tarde e noite).
Na Zona Sul, são 2.320 jovens nas
dependências da Unidade Santo
Amaro do Cursinho, com nove labo-
ratórios para Inclusão Digital e oito
salas de aula. Na Zona Norte, são 880
jovens sendo formandos no Centro
de Apoio ao Trabalhador, com três
salas para Inclusão Digital e mais qua-
tro salas de aula. Já no Prédio II do
Cursinho na Lapa, são 1.800 jovens
em oito salas de aula e sete labora-
tórios. E na Zona Leste, mais 2.560
jovens, com 11 laboratórios para In-
clusão Digital e 11 salas de aula.

Já na segunda etapa, segundo
a Prefeitura, os participantes terão
quatro opções: Tecnologia da Infor-
mação/Informática Avançada,
Gastronomia/Alimentação e Turis-
mo/Hotelaria/Eventos e Cultura. “O
mercado de trabalho está cada vez
mais exigente. Hoje em dia é preci-
so ter, além da qualificação profis-
sional, conhecimento e cultura”,
ressaltou o secretário municipal do
Trabalho, Gilmar Viana, durante a
inauguração oficial do projeto na
Zona Sul, em solenidade realizada
no dia 17 de novembro na Unidade
Itaquera do Cursinho. “Por esse
motivo, na primeira etapa do Ca-
pacita Sampa os jovens têm aulas
de Português, Matemática e No-
ções de Informática”, acrescentou.

O Capacita Sampa na Zona Sul re-
úne jovens dos bairros Butantã,
Campo Limpo, Cidade Ademar,
Ipiranga, Jabaquara, M´Boi Mi-
rim, Parelheiros, Santo Amaro e
Vila Mariana.

Na Zona Leste, o programa
atende os bairros de Aricanduva,
Cidade Tiradentes, Ermelino
Matarazzo, Guaianases, Itaim
Paulista, Itaquera, Penha, Mooca,
São Mateus, Vila Prudente e São
Miguel Paulista. Os bairros da Zona
Norte envolvidos pelo projeto são
Jaçanã/Tremembé, Santana e Vila
Maria. Outra unidade, denomina-
da Zona Norte 2/Zona Oeste/Cen-
tro atende os bairros Brasilândia,
Casa Verde, Perus, Pirituba, Lapa,
Pinheiros e Sé.

Cursinho sedia projeto

CAPACITA SAMPA

O casal Letícia e Daniel participa
do programa na Zona Sul

O secretário municipal do
Trabalho, Gilmar Viana
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Boas festas e um ótimo 2006!
O Cursinho da Poli deseja a todos os seus alunos, professores,

funcionários e participantes dos programas sociais boas festas neste
final de ano e um ótimo 2006. Que todos possamos continuar

construindo projetos coletivamente. Sempre juntos.
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Prefeito José Serra revela expectativa de ampliação
do Capacita Sampa e comenta detalhes sobre o projeto

quantidade de jo-
vens atendidos
pelo projeto Capa-
cita Sampa neste
ano, 7.560 alu-
nos, deve aumen-

tar para 15 mil já no próximo ano.
É o que revela com exclusividade,
ao VOX, o prefeito José Serra. Se-
gundo ele, a principal diferença do
programa municipal em relação a
outros projetos de qualificação e
inserção de jovens no mundo do
trabalho é a parceria com empre-
sas e o direcionamento para capta-
ção de vagas. A primeira etapa, sob
responsabilidade do Cursinho da
Poli, teve início em novembro. Nes-
ta entrevista, José Serra conta como
o Capacita Sampa foi estruturado,
explica como funciona a parceria
com as empresas e elogia o Cursi-
nho da Poli pela coordenação do
projeto na Zona Sul.

VOXVOXVOXVOXVOX - Como foi estruturado o pro-
jeto Capacita Sampa e quais seus
objetivos principais?

Prefeito José SerraPrefeito José SerraPrefeito José SerraPrefeito José SerraPrefeito José Serra - Foi
estruturado com base nos indicado-
res sociais que apontam um grande
número de desempregados entre
as camadas mais jovens da popula-
ção. A Secretaria Municipal do Tra-
balho constatou ainda que, apesar
de existir um grande número de va-
gas de emprego nos Centros de
Apoio ao Trabalho, os candidatos não
preenchiam requisitos como qualifi-
cação e experiência profissional. O
Capacita Sampa foi estruturado jus-
tamente para isso: melhorar a qua-
lificação em componentes básicos,
como português e matemática, e
proporcionar a primeira experiência
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profissional por intermédio de cur-
sos e estágios em empresas.

VOXVOXVOXVOXVOX - Qual a diferença do Capaci-
ta Sampa para outros projetos de
qualificação e inserção de jovens
carentes no mercado de trabalho?

Prefeito José SerraPrefeito José SerraPrefeito José SerraPrefeito José SerraPrefeito José Serra - A diferen-
ça é que as parcerias e os cursos são
direcionados para as exigências do
mercado de trabalho de São Paulo.
A prioridade é formar trabalhado-
res para as áreas de serviços, como
culinária, gastronomia, hotelaria,
informática e reparadores de equi-
pamentos elétricos e a gás.

VOXVOXVOXVOXVOX - Qual é a perspectiva de
ampliação do projeto já para o
próximo ano?

Prefeito José SerraPrefeito José SerraPrefeito José SerraPrefeito José SerraPrefeito José Serra - A pers-
pectiva é dobrar o número de bol-
sas em 2006, para 15 mil.

VOXVOXVOXVOXVOX - Como funciona a parceria
com empresas para inserção dos
jovens no mercado de trabalho?

Prefeito José Serra Prefeito José Serra Prefeito José Serra Prefeito José Serra Prefeito José Serra - As par-
cerias estão sendo fechadas com
entidades como o Sindicato de
Hotéis, Restaurantes, Bares e Si-
milares (Sinhores-SP) e o Serviço
Nacional de Aprendizagem Indus-
trial (Senai). Os cursos vão ser da-
dos em locais idênticos aos locais
de trabalho, e o estágio será feito
dentro das empresas.

VOX VOX VOX VOX VOX - Qual a avaliação do sr. sobre
a iniciativa do Cursinho da Poli como
parceiro do Capacita Sampa?

Prefeito José SerraPrefeito José SerraPrefeito José SerraPrefeito José SerraPrefeito José Serra - Só o Cursi-
nho da Poli tem estrutura para absor-
ver e preparar de maneira eficiente
7.560 alunos de uma única fornada.

Lin
d

o
m

ar C
ru

z/A
B

r

“Só o Cursinho da Poli tem
estrutura para absorver e preparar
7.560 alunos”, elogia o prefeito

“Perspectiva é aumentar para
15 MIL BOLSAS em 2006”

Bota Fora 2005
No dia 10 de dezembro vai rolar a festa Bota Fora do Cursinho da Poli, na Tribe
House (Rua Henrique Schaumann, 517, Pinheiros), com gravação ao vivo do CD
e DVD de Bruno Brasil e Banda Soulbrazuca. Ingressos antecipados na Central

de Cultura do Cursinho, nas três unidades. Informações: 2145-7654.

MACKENZIE-Universidade
Presbiteriana Mackenzie
De 3 a 15/12/05

UNESP-Universidade
Estadual Paulista
De 9 a 20/12/05

FATEC-SP
Dia 11/12/05

UFSC-Universidade Federal
de Santa Catarina
Dias 11, 12 e 13/12/05

ITA-Instituto Tecnológico
da Aeronáutica
De 12 a 15/12/05

FURG-Fundação Universitária
Rio Grande do Sul
Dias 13, 14 e 15/12/05

UFLA-Universidade
Federal de Lavras (MG)
Dias 13, 14 e 15/12/05

UFSCAR-Universidade
Federal de São Carlos
De 16/12/05 a 6/01/06

UDESC-Universidade do
Estado de Santa Catarina
Dia 18/12/05 (2ª fase)

UEL-Universidade
Estadual de Londrina
Dias 18 e 19/12/05 (2ª fase)

EFOA/CEUFE-Centro
Universitário Federal
Dias 28, 29 e 30/12/05

UFV-Universidade
Federal de Viçosa
Dias 28, 29 e 30/12/05

UNB-Universidade de Brasília
Dias 7 e 8/01/06

FUVEST
De 8 a 12/01/06 (2ª fase)

UNIFESP-Universidade
Federal de São Paulo
Dias 14, 15 e 16/12/05

UEM-Universidade
Estadual de Maringá
De 15 a 17/01/06

UNICAMP-Universidade
Estadual de Campinas
De 15 a 18/01/06 (2ª fase)

AGENDA DO VESTIBULAR

Fique atento ao
calendário de provas!
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