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LETÍCIA COSTA

J anete da Rocha Machado é blo-
gueira do ZH Zona Sul e conheci-

da por resgatar histórias sobre o pas-
sado da região. Desta vez, ela troca de
lado e se torna uma personagem do
presente que ajuda a construir o fu-
turo de 19 jovens atendidos pelo Pro-
jeto Pescar da unidade da Compa-
nhia de Processamento de Dados do
Estado (Procergs), na Tristeza. Com
ela, outros 33 professores voluntários
ministram aulas no curso de Intro-
dução a Microinformática.

Na disciplina de Técnicas de Comu-
nicação e Tecnologias, Janete, que é
formada e pós-graduada em História,
ensina não só todos os tópicos pré-
determinados pelo projeto, como, por
exemplo, escrever um currículo, mas
também busca incentivar o gosto pela
leitura e pela história local.

– Para a turma do ano passado dei
uma oficina sobre a história de Porto
Alegre,uma lacuna que as escolas têm.
Aproveito os conhecimentos adquiri-
dos nas pesquisas sobre a Zona Sul e
repasso a eles – comenta Janete.

Durante um ano, os estudantes de
16 a 19 anos, a maioria moradores da
região, constroem um segundo lar na
mansão da Rua Dr. Mário Totta, 64,
que, segundo Janete, já foi hotel, esco-
la e colônia de férias. Na sala de aula,
cada estudante montou seu cantinho,
devidamente identificado com o no-
me em uma folha branca. Decidida, a
aluna Tássia Borges Toledo,18 anos, já
sabe para onde quer ir depois de ter-
minar o curso.

– Quero fazer estágio no Institu-
to-Geral de Perícias (IGP).Vim para
o projeto porque há coisas que eu
não sabia de informática. Também
aprendemos como se comportar em
entrevistas. Depois que vim para cá,
acho chato ficar em casa – diz Tás-
sia, que já tem o encaminhamento
ao IGP garantido pela orientadora
do Pescar unidade Procergs,Ana Lú-
cia Roman Escouto.

Que rua é esta?

Resposta da semana passada

A PAISAGEM

O arquiteto Álvaro Siza, que assina o projeto da Fundação Iberê Camargo,
não esqueceu de integrar sua obra à paisagem singular e assegurou brechas
na construção para o olhar curioso do visitante. O Guaíba é como uma obra
de arte em exposição permanente às margem da Avenida Padre Cacique.

Confira os leitores
que mataram a charada
da edição anterior, em
que mostramos a Rua
José Kanan Aranha.

> Alvaro Engrazia
> Bruna Leal
> Cely Baldasso
> Celso Nabor Paz
> Eduardo Assunção

Via importante em um dos acesso à Zona Sul, fica no
Cristal e está entre as principais do bairro.Você sabe de
que local estamos falando? Envie seu palpite até terça-fei-
ra para zonasul@zerohora.com.br

O TEMA DESTA REPORTAGEM
FOI SUGERIDO DURANTE O

DO DIA
20 DE MAIO

Projeto ajuda jovens a
mergulhar no mercado

Especialização para
o primeiro emprego

Com objetivo de inserir jovens em
situação de vulnerabilidade social no
mercado de trabalho, o projeto dá to-
da assistência necessária para que os
estudantes concluam os estudos e te-
nham uma especialidade a mais para
conseguir o primeiro emprego.

A moradora do Cavalhada Aman-
da Alves, 18 anos, foi a última a en-
trar na turma deste ano. Precisou
conciliar as aulas do colégio, o curso
e o trabalho de manicure. Agora, já

sonha em trabalhar com assuntos
ligados ao clima. O colega Valter Frei-
tas, 18 anos, admite que, assim como
a maioria, não quer seguir na área da
computação. Mas, reconhece a im-
portância da oportunidade.

– Minha irmã fez o curso no ano
passado. Como vi que ela aproveitou,
resolvi fazer também.Sempre precisa-
mos de conhecimentos em informáti-
ca – conta o estudante.

Em março de 2012, a turma se for-
ma e sai em busca de uma vaga de
estágio ou trabalho.

leticia.costa@zerohora.com.br

Janete (à esq.) e Ana Lúcia (à dir., de preto) com os alunos da turma deste ano
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