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1. Araraquara: Termina nesta 6ª prazo de inscrições para curso a
deficientes
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Oferecido em Araraquara pela Raízen, o curso de assistente administrativo será gratuito e terá duração de 160 horas
Empresa oferece curso gratuito de capacitação para pessoas com deficiênciaTermina nesta sexta-feira (5), em Araraquara,
o prazo de inscrições para o curso gratuito de assistente administrativo, que será realizado pela Raízen para pessoas com
deficiência.O curso será ministrado no Centro de Formação Profissional "Professor Lourenço Arone", localizado na Rua
Nabor Rodrigues dos Santos, número 467, no Jardim dos Manacás (próximo ao Shopping Jaraguá), onde são realizadas as
inscrições, das 8h às 12h e das 13h às 16h. Os interessados devem comparecer munidos de xerox de CPF, RG e CNH,
comprovante de endereço residencial e de escolaridade ou ensino fundamental completo. Também é preciso ter idade
mínima de 18 anos e apresentar o comprovante de deficiência (laudo ou declaração médica). Com previsão de início para
15 de julho e duração de 160 horas,o curso foi solicitado pela Assessoria de Políticas para Pessoas com Deficiência, órgão
da Secretaria Municipal da Articulação Institucional e da Participação Popular.Em reunião na manhã dessa quarta-feira (3),
no 6º andar do Paço Municipal, com representantes da Raízen, o secretário municipal da Articulação Institucional e da
Participação Popular, Fernando Cesar Câmara (Galo), destacou a importância do curso oferecido pela empresa."Com
certeza, o curso abrirá uma grande possibilidade para pessoas com deficiência conseguir emprego em Araraquara",
acrescentou Galo. Também participaram da reunião Gislaine Dias, analista de Responsabilidade Social, e Edenílson
Almeida, coordenador Administrativo, ambos da Raízen, e a assessora especial de Políticas para Pessoas com Deficiência,
Márcia Ferreira Lucas.
InserçãoTambém para o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, José Carlos Porsani, o curso
oferece "uma boa oportunidade para que pessoas com deficiência possam se qualificar e buscar a inserção no mercado de
trabalho".A Raízen é uma das empresas mais competitivas na área de energia sustentável e está entre as cinco maiores do
Brasil em faturamento. Conta com 24 unidades produtoras de açúcar, etanol e bioenergia, 4.700 postos de combustível e
700 lojas de conveniência.Para mais informações sobre o curso o telefone é o (16) 3301-4110.
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