
6 28 de abril a 4 de maio de 2019

PALESTRA SOBRE COMO 
FALAR BEM EM PÚBLICO
O professor, coach e diretor 
do Instituto Cimas de Ensino, 
Lucivaldo Santos, ministrará uma 
palestra gratuita sobre como falar 
bem em público no dia 6 de maio, 
às 19h. Na ocasião, o especialista 
dará dicas de oratória, como 
perder o medo de falar em público, 
de como encarar uma entrevista 
de empregos, além de cuidados 
com a apresentação pessoal, entre 
outras informações. O evento 
será na Unidade I, na Rua Correia 
Dias, 318, Paraíso, São Paulo. Para 
participar, basta se inscrever pelo 
site www.institutocimas.com.br ou 
pelo telefone (11)3892-5152.

PROCON OFERECE 
ORIENTAÇÃO FINANCEIRA
O desemprego e o consumismo 
têm provocado alguns problemas, 
como a falta de controle 
financeiro das famílias, o crescente 
endividamento da população 
e dificuldades de manter em 
dia o pagamento de dívidas, 
entre outros. Para orientar os 
consumidores, o Procon SP 
oferece palestra gratuita que 
aborda de forma prática e didática 
sobre a importância da educação 
financeira, como fazer um 
orçamento, sugestão de planilha, 
tipos de créditos, endividamento, 
cadastro de proteção ao crédito, 
regularização de cheques sem 
fundos, consumismo e aspectos 
emocionais do consumo. O evento 
será no dia 9 de maio, das 9h às 11h, 
no auditório da entidade, na Rua 
Barra Funda, 930, 1º andar, sala 111, 
São Paulo. As inscrições devem ser 
feitas no site http://www.procon.
sp.gov.br/cursos.asp

AGENDA

O Instituto Eurofarma está 
com vagas abertas para 
as turmas do segundo 

semestre de 2019. As oportunidades 
são destinadas a várias faixas etárias, 
especialmente para alunos da rede 
pública de ensino. As inscrições 
podem ser feitas pelo www.
institutoeurofarma.com.br/cursos até 
15 de junho.
Em São Paulo, para os estudantes da 

rede pública de ensino e que estejam 
cursando o nono ano do ensino 
fundamental, há o curso “De Olho na 
ETEC”. Para os alunos do terceiro ano 
do ensino médio ou com três anos de 
formados, o Instituto disponibiliza o 
“De Olho no ENEM”. Os dois cursos 
oferecem reforço em português, 
redação e matemática. 
Também em São Paulo é oferecido o 
curso Auxiliar de Eletricista e NR-
10, para geração de renda a jovens 
e adultos entre 18 e 45 anos. Para os 
jovens de 14 a 18 anos, o Instituto 

Instituto abre 
inscrições para 
cursos gratuitos
São 594 vagas para 13 modalidades de 
capacitação em diversas faixas etárias 
nas cidades de São Paulo e Itapevi

oferece os cursos de iniciação 
profissional, como Tecnologia Digital, 
Técnicas Administrativas, Auxiliar de 
Escritório, Informática (Conect@) e 
Marketing & Comunicação. Para todos 
eles, independente da faixa etária, é 
necessário ter sido aluno de escola 
pública. Os cursos são ministrados em 
parceria com Senac, Senai e Sebrae.
Quem tem mais de 60 anos pode se 
inscrever na oficina de Resíduos em 
Utilidades, que tem o objetivo de 
promover a socialização, a autoestima 
e a sustentabilidade. Serão cinco 
encontros, às segundas-feiras, no 
período da manhã. Todo o material 
utilizado é gratuito e os alunos levam 
os itens criados. 
Já em Itapevi, cidade da Região 
Metropolitana de São Paulo, são 
oferecidos cursos de Inspetor de 
Qualidade (para a faixa etária de 18 
a 45 anos), Design Gráfico, Técnicas 
Administrativas e Link Informática 
(para faixa de 14 a 18 anos). As aulas 
serão ministradas no Centro de 
Qualificação do Trabalhador de 
Itapevi, com parceria do Senai.
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Alunas dos cursos têm à disposição 
uma biblioteca para consultas
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