Informativo
Informativo do Instituto Integrar - Porto Alegre/RS -Dezembro de 2008

EDIÇÃO ESPECIAL
INCLUSÃO DIGITAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Integrar e Petrobras certificam
trabalhadores em Inclusão Digital
Educandos de Porto Alegre
e de Canoas Visitam Feira
do Livro.

Algumas Imagens da
Certificação dos educandos
nas sedes dos parceiros

A Feira do Livro de Porto Alegre é uma das
mais antigas do País. Sua primeira edição
ocorreu em 1955 e seu idealizador foi o
jornalista Say Marques, diretor-secretário do
Diário de Notícias. Inspirado por uma feira
que visitara na Cinelândia no Rio de Janeiro,
Marques convenceu livreiros e editores da
cidade a participarem do evento.
Os educandos das turmas de Porto Alegre,
junto com o educador Diogo, e da turma de
Canoas, da educandora Vanessa aproveitaram
a realização da Feira do Livro para
oportunizar aos educandos uma visita ao
espaço que acontece à 53 anos em Porto
Alegre. Para as educandas Neiva e Luciana de
Canoas “As bancas distribuídas na feira
trazem uma grande diversidade de sugestões
de leitura para todas as idades”.

Educandos de Canoas
Visitando a Feira do Livro - POA/RS

Metalúrgicos de Canoas

Educandos de Canoas
Visitam Feira de Economia
Solidária.

Metalúrgicos de Guaíba

Visita a Feira de Economia Solidária
Canoas/RS

Educandos de POA visitando
a Feira do Livro

O educador Diogo de Porto Alegre, registrou
que os educandos “visitaram os estandes da
área infanto-juvenil, localizada no Cais do
Porto entre outros. Tiveram a oportunidade de
assistir a apresentação do Coral da Escola
Municipal Carlos Wilkens de Cachoeirinha e
também assistiram a exposição de materiais
reciclados a base de garrafas pet no Largo da
Escrita”.

Os educandos de Canoas realizaram no
dia 06 de novembro de 2008 uma visita a
feira da Economia Solidária que aconteceu
na Universidade Lasalle em Canoas/RS.
“Achamos que a feira é muito bem
organizada os expositores são unidos e uns
ajudam os outros na organização dos
produtos e no atendimento ao público dando
valor ao nome da Organização Economia
Solidária”, registraram as educandas
Débora e Juliana.

Instituto Sempre Mulher - POA/RS

Cooperativa Univens/POA

Depoimentos de quem vivenciou a experiência:
Educandos,Dirigentes e Educadores

O Programa Integrar: Inclusão
Digital e Economia Solidária é
desenvolvido pelo Instituto Integrar
com o Patrocínio da Petrobras. Com
uma carga horária de 200 horas/aula
desenvolvidas em 40 dias úteis, o
curso pretende contribuir com o
processo de Inclusão Digital
Paulo Chitolina
potencializando o aprendizado da
informática a partir da temática sobre
a Economia Solidária.
O curso destina-se a trabalhadores/as desempregados ou em risco
de perder o emprego; trabalhadores/as autônomos/as e
cooperativados dos grupos de Economia Solidária; Mulheres;
Domésticos/as; Jovens em busca do 1º emprego; com idade igual
ou superiora 16 anos.
A pauta que temos levado adiante, frente à inclusão digital, permite
que muitos trabalhadores em diferentes faixas etárias tenha a
possibilidade de acessar esta nova tecnologia que é o uso do
computador. O convênio estabelecido entre o Instituto Integrar e a
Petrobras, desde 2005, permitirá que em junho de 2009 seja
certificado 7.830 trabalhadores. Paulo Chitolina - Coordenador
do Instituto Integrar RS.
O Instituto Integrar em parceria com a
Petrobras lançou a Revista “Tecnologia
Solidária para Trabalhadores”. A
Revista é produto da experiência
desenvolvida pelo Instituto Integrar, no
Programa Inclusão Digital e Economia
solidária, desenvolvido nos anos de
2005 e 2007. São depoimentos dos
diversos atores envolvidos no programa
nesse período, fala dos educandos sobre
o significado da informática e dos
debates construídos e falas dos
dirigentes responsáveis e envolvidos no
programa. A revista está recheada de emoção como a fala de
Páscoa Nair Tagliari de 54 anos que diz “Para mim foi uma
emoção muito grande, fiquei muito feliz apesar de já ser uma
senhora de 54 anos. Me sinto uma menina aprendendo. Tudo é
novidade e com isso a gente consegue ir descobrindo tudo o que é
o computador”. A revista está sendo distribuída para os
sindicatos e parceiros do programa.

Marco Weissheimer

Para mim o Curso de Inclusão Digital e Educandos de São Leopoldo/RS
Economia Solidária está sendo proveitoso.
Estou aperfeiçoando meus conhecimentos em
informática e conhecendo uma nova
alternativa de trabalho (a economia solidária),
temos visto vários benefícios que a economia
solidária tem realizado nas comunidades
mesmos favorecidas. Acho muito interessante
este tipo de trabalho, pois gera novos empregos, incentiva as pessoas a
buscarem o aperfeiçoamento nas áreas desejadas, une cidadãos levando-os
ao crescimento como um grupo. Jéferson Luís A. Da Silva - São
Leopoldo

“É uma satisfação e orgulho fazer parte da
diretoria de um sindicato que sempre se
preocupou em valorizar a formação
profissional. Através do curso
desenvolvido pelo Integrar e com o
Educadores em
patrocinio da Petrobras, percebo a
Formação
importância de trabalhar com uma
metodologia de educação integral,
articulando o debate sobre a Economia Solidária”. Elisandro
Marques - Dirigente Sindical - Guaíba/RS.
Ensinar
aprender
ao mesmo tempo, essas são as duas palavras
Formaçãoedos
Educadores
que considero chaves para o meu trabalho junto com os
educandos.
É gratificante ver educandos
totalmente leigos no assunto,
saírem do curso, conhecendo
o mundo novo da
informática, digitando
textos, criando gráficos e
apresentações de Slides,
mandando e recebendo emails, e principalmente conversando e debatendo que é possível
uma nova forma de economia. Marcelo Rodrigues educador de
Erechim.
Lab. Informática
Erechim

Para a cooperativa
Univens foi uma grande
conquista ter tido acesso
ao curso de Inclusão
digital e ainda mais no
viés da Economia
Solidária. Acreditamos
que para todos os
trabalhadores é muito
Entrega dos certificados
importante terem a
turma da Univens
oportunidade de se
capacitarem a este mundo
da informática. Para nosso trabalho ajuda muito pois hoje grande
parte do que produzimos são pedidos que chegam por e-mail, e
agora mais sócios acessam. A internet é um grande instrumento de
inclusão das pessoas e também ajuda a encurtar distancias e de
fazer acontecer a comunicação de uma forma econômica. Sem
contar as tabelas, os cálculos, os textos, e os materiais criativos que
podemos fazer. Obrigado ao integrar e a ONG Sempre Mulher por
mais essa conquista. Nelsa Nespolo - Cooperativa Univens.

Há uns três meses antes do curso,
perdi uma oportunidade de emprego
ótima por causa do diploma!Não
desisti e continuei procurando, até
aparecer está oportunidade de
Grupo de educandos aprender o que me faltava e ter o
Canoas/RS sonhado diploma, comecei o curso
conheci vários colegas de aula tenho
uma professora que gosta do que faz e isso faz bastante diferença
na hora de aprender. Resumindo: estou aprendendo..,
descobrindo.., as vezes auxilio um colega ou outro, as coisas
fluem quando queremos e vamos atrás. Elisângela Educanda de
Canoas/RS
Conseguimos ao longo destes anos
presenciar transformações nas pessoas,alguns tímidos com dificuldade de
comunicação que no desenrolar do curso
começam a despertar e ver que podem se
relacionar com outros, expressando seus
pontos de vista e se posicionando com
atitude e outros tornado-se mais solidários.
Com cada novo grupo sinto mais prazer, não Educandas de Caxias
só de ver os educandos serem incluídos no
mundo digital, mas também melhores como
seres humanos, revendo seus conceitos e percebendo que
precisamos um do outro, tudo isso é muito gratificante. Bere
Bernardo Educadora de Caxias do Sul
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