
Cidade ganha novo

Centro Digital de Cidadania

PORTO SEGURO

conta que montar essa estrutura 
no local era um sonho seu e antigo 
anseio da comunidade, diante da 
importância da comunicação nos 
dias atuais, onde a globalização é 
uma realidade e a busca por quali-
ficação e modernização das técni-
cas de trabalho é uma constante 
em Porto Seguro.

O deputado estadual Isac 
Cunha, que acompanhou a soleni-
dade, diz que promover a inclusão 
digital aos moradores de localida-
des carentes, como do bairro 
Sapoti, é uma grande missão social. 
O evento foi abrilhantado pela ban-
da Bamups, fruto de um projeto soci-
al desenvolvido pelo pastor João 
Portela. Eles tocaram de clássico e 
MPB, trazendo ritmo e alegria para 
o público, que estava muito satisfei-
to em receber esse benefício.

Os Centros Digitais da 
Cidadania são disponibilizados por 
meio do programa Cidadania 
Digital, contemplando bairros peri-

 - Propiciar a mática às duas turmas, de dez alu- féricos, assentamentos rurais, 
inclusão digital é a proposta da nos cada, pela manhã e à tarde. comunidades de quilombolas, afro-
Associação Casa de Apoio, que Serão dois instrutores cedidos descendentes e indígenas. 
em parceria com o governo do pela Prefeitura, além de um gestor Segundo a coordenadora executiva 
Estado, inaugurou, sexta-feira da própria instituição que acompa- do Programa, Rúbia Carvalho, a 
(27), seu Centro Digital, onde 21 nharão todas as atividades locais. Bahia já conta com cerca de 900 
crianças e adolescentes internas e Além do segmento tecnoló- CDCs em funcionamento e novas 
comunidade do bairro Sapoti pode- gico, a associação estará iniciando unidades estão sendo entregues 
rão utilizar os equipamentos.Com em breve, várias oficinas profissio- em diversos municípios. “Em Porto 
esta nova unidade, Porto Seguro nalizantes, como de artesanato, Seguro, um novo centro será entre-
passa a contar com três CDCs em corte e costura música e pintura. gue ainda este ano, na escola Pedro 
funcionamento, ampliando o aces- O CDC foi inaugurado pelo secre- Álvares Cabral”, anunciou Rúbia. 
so da população à Internet e recur- tário do Planejamento, Walter Considerado a maior inicia-
sos de informática. Pinheiro, que destacou a importân- tiva estadual de inclusão digital do 

São dez computadores e cia da inclusão digital na educa- Brasil, o programa está em amplo 
um provedor, ligados à internet e ção, trabalho, lazer e no acesso à crescimento e até o final deste ano 
com toda a capacidade para traba- informação. “O CDC contribui para contará com mais de mil CDCs, em 
lhos de textos, fotos e pesquisas a formação dos jovens assistidos todos os 417 municípios baianos. A 
on-line. A ideia é preparar os pela associação e das pessoas do rede de Centros Digitais de 
jovens assistidos pela associação bairro para o mercado de traba- Cidadania tem mais de 110 mil 
e pessoas do bairro, para o merca- lho”, disse. acessos diários e qualquer cida-
do de trabalho. Para isso, serão O vereador Marcos da dão pode utilizar gratuitamente 
oferecidos cursos básicos de infor- Aurora, fundador da associação, esses serviços.

Crianças, adolescentes e comunidade do bairro Sapoti poderão 
utilizar os equipamentos 
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