Instituto Avançar firma
parcerias com empresas do
setor de Telecomunicações
Em parcerias firmadas nos acordos coletivos de trabalho entre o Sinttel/RS
– sindicato dos trabalhadores em telecomunicações – e as empresas do setor, são
negociados cursos gratuitos de qualificação profissional e meias-bolsas para curso
técnico, destinados aos empregados das empresas.
O aumento das possibilidades de qualificação profissional é interesse dos empregados do setor e seu sindicato, bem como, também das empresas. Portanto,
investir nestes projetos, traz retorno positivo, para todos.
Entre os atuais parceiros, o Sinttel e o Instituto Avançar já contam com a participação das empresas RM, Cavion, SouthTech e Sinos. E não param por aí, pois
pretendemos firmar convênios com as demais empresas do setor.
Fotos: Arquivo Sinttel/RS

Sede do
Instituto
Avançar,
no Centro
Histórico de
Porto Alegre

Atuais convênios para os trabalhadores
1) RM – meias-bolsas em curso técnico de eletrônica e turmas de fibra óptica, ADSL
e Roteador (gratuitos).
2) Cavion – meias-bolsas em curso técnico de eletrônica e turma de fibra óptica
(gratuitos).
3) SouthTech – meias-bolsas em curso técnico de eletrônica e curso de fibra óptica.
4) Sinos – meias-bolsas em curso técnico de eletrônica.
Se sua empresa ainda não tem convênios com o Instituto Avançar, solicite um
agendamento pelo telefone: (51) 3211-2737.
Fale com Solange Marmitt no horário comercial ou agende uma visita à sede
do Instituto.

Parceria com o
sindicato viabiliza
interiorização
dos cursos
Nos últimos anos, o Instituto Avançar em parceria com o Sinttel/RS também passou a disponibilizar cursos de
qualificação profissional nas regionais
do sindicato localizadas no Interior.
Para tanto, executou um projeto de revitalização das sedes regionais e da Capital
adaptando-as para a realização das aulas
aos sócios do sindicato e seus dependentes, em parceria com as empresas do setor e outras entidades.
Os cursos aconteceram nos primeiros anos somente em Porto Alegre, mas
já no ano passado foram disponibilizadas classes de fibra óptica e ADSL, em
parceria com a empresa RM, nas cidades de Caxias do Sul, Santa Maria, Novo
Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa
Cruz do Sul, Santo Ângelo e na sede da
Colônia de Férias, em Rondinha.
Em 2014, o Instituto e o Sinttel já
começaram a montar turmas de curso Técnico em Eletrônica nas cidades
de Caxias do Sul, Porto Alegre e Novo
Hamburgo. Também terá uma turma em
Santa Maria, todos com apoio da RM.
Além disso, já está em andamento uma
turma em Canela, viabilizada com a empresa Cavion, que empresta a sua sede
para a realização das aulas.
Este projeto de interiorização continuará nos próximos anos, aproveitando as
estruturas montadas nas delegacias, as parcerias e o interesse dos sócios em montar
novas turmas, ampliando o acesso a todos
os sócios e seus dependentes.
Procure o seu dirigente sindical, na sua
região, ou ligue direto para a sede do Instituto Avançar para obter mais informações.
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Curso de Fibra em Santa Cruz do Sul
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EDITORIAL

CURSOS / CONVÊNIOS
Novas oportunidades
de crescimento
e valorização profissional

O Instituto Avançar foi idealizado
pelo Sinttel/RS com o objetivo de facilitar o acesso dos trabalhadores telefônicos a projetos sociais. Foi inspirado na
experiência exitosa dos Metalúrgicos da
CUT, com o seu Instituto Integrar, que já
viabilizou cursos de qualificação profissional para milhares de
trabalhadores nos últimos anos.
Em 19 de julho 2012, dia do aniversário do Sinttel/RS, o Instituto Avançar foi fundado e começou a administrar, num primeiro
momento, os projetos já em andamento pelo sindicato, voltados à
qualificação profissional e inclusão digital. Logo passou a buscar sua
ampliação, através de novas parcerias.
O objetivo do Instituto Avançar é viabilizar a sua gestão sem
precisar subsídios do sindicato, o que ainda, neste primeiro momento, é uma meta a ser alcançada. Nestes primeiros anos de
existência, o apoio do Sinttel vem sendo vital para a ampliação
dos projetos sociais dos telefônicos.
O Sinttel/RS investiu na adequação de suas sedes em Porto
Alegre e no Interior, praticamente criando uma potencial sala de
aula em cada uma das suas delegacias. O Instituto Avançar aluga
os espaços, para poder repor ao sindicato este investimento inicial, e equipá-los cada vez mais.
Para o sucesso dos projetos em andamento, a parceria com
as empresas do setor é fundamental. Nestes anos de realização,
já foram formadas dezenas de turmas nos cursos de fibra óptica, ADSL e Roteadores envolvendo centenas de empregados das
empresas conveniadas, em várias localidades do Estado, sem
custo nenhum para os trabalhadores. Em especial, destacamos
a parceria da empresa RM, terceirizada da Oi, maior empregadora de mão de obra do setor no RS.
Este projeto também envolve a parceria com escolas, para
desenvolver os cursos e ministrar as aulas. Para isto procuramos
nos cercar da parceria de empresas do setor, onde se destacam
o Instituto Marconi, que era responsável pelo curso Técnico em
Telecomunicações do IPUC, de Canoas, e com o qual o Sinttel
começou a desenvolver os cursos livres da área de Telecomunicações, e o Instituto Monitor, instituição educacional com sede
em São Paulo especializada em ministrar cursos técnicos à distância e com experiência em parcerias com o setor.
Para ampliar o potencial destes projetos, também é importante envolver o setor público. Neste aspecto, destacamos o
nosso projeto em andamento com a Prefeitura de Porto Alegre
e UEE - União Estadual dos Estudantes, o qual, através do POP,
disponibiliza cursos Pré-Vestibular e Enem Popular para centenas de alunos de baixa renda, totalmente gratuitos, inclusive na
sede II do sindicato.
Além disso, mantemos parceria com profissionais e terapeutas
de diversas áreas, que também têm nos viabilizado tornar acessível
aulas de inclusão digital para a terceira idade, cursos de inglês e
atendimento com técnicas de medicina complementar, ainda pouco disponíveis aos trabalhadores.
Portanto, o Instituto Avançar veio somar esforços, montando novas parcerias, para proporcionar novas oportunidades de
crescimento e valorização profissional para aqueles que querem
se dedicar a melhorar as suas vidas.
Flávio Rodrigues
Presidente do Instituto Avançar

TELECOMUNICAÇÕES

PARCERIA COM INSTITUTO MARCONI
O Instituto Marconi, que era responsável pelo curso
técnico de telecomunicações do IPUC, de Canoas, firmou este convênio com o Sinttel há mais de três anos
já tendo ministrado cursos livres de 40 horas de ADSL,
fibra óptica e Roteador para centenas de trabalhadores.
Os programas dos cursos são acertados com as empresas do setor,com as quais o sindicato firma convênios, para beneficiar os seus empregados. É um esforço
conjunto para ampliar a qualificação profissional dos
trabalhadores, voltada às novas tecnologias.
Estes cursos são realizados tanto na Capital como
no interior e terão continuidade no próximo ano.
Já foram certificados dezenas de profissionais, aumentando a formação dos trabalhadores, possibilitando
a sua valorização e melhoria do currículo de cada um.

Sala de aula
na sede de
Porto Alegre

SEGURANÇA DO TRABALHO

A EXPERIÊNCIA DO INSTITUTO MARCONI
O Instituto Marconi, tem um serviço especializado em Segurança do Trabalho e vai disponibilizá-lo no
próximo ano, na sede do Instituto Avançar, com os cursos sobre Normas Regulamentadoras, as NRs.
É importante que os trabalhadores e as empresas
se conscientizem sobre os procedimentos necessários
para a redução dos acidentes de trabalho.
Prevenção de doenças profissionais, uso adequado
de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), cumprimento das NRs, são procedimentos que têm que ser
treinados e praticados no dia a dia, para evitar acidentes de trabalho.

EXPEDIENTE
DIREÇÃO ELEITA PARA O PERÍODO 2014-2016
Diretoria Executiva:
Presidente:
Flávio Leonardo Silveira Rodrigues
Secretário Geral:
Cleber Anderson de Moraes
Diretor Financeiro: Dirceu Borges
Diretora de Formação:
Sandra Beatriz Brum da Silveira
Diretor Operacional:
Alexsander Ferreira Avaly

Conselho Fiscal:
Titulares:
Tânia Mariza Alves Trindade,
Augusto Retamal Neto
e Joarez de Oliveira Silva
Suplentes:
1º Suplente:
Jorge Roberto de Aquino Primeira
2º Suplente: Mateus Pires Bagestan
3º Suplente:
Paulo Renato Nunes da Cunha
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TÉCNICO DE ELETRÔNICA

TURMAS SEMIPRESENCIAIS COM O INSTITUTO MONITOR
Fotos: Arquivo Sinttel/RS

presenciais por semana e provas
realizadas em Curitiba (PR).
Hoje, há curso em andamento nas cidades de Canela,
Caxias do Sul, Novo Hamburgo
e Porto Alegre. Logo devem se
iniciar novas turmas em Porto
Alegre e Santa Maria.

Existem outros cursos técnicos que podem viabilizar a criação de turmas, em conjunto com
o Instituto Monitor, conforme o
interesse dos sócios, tais como
contabilidade, administração de
empresas, logística e transações
imobiliárias.

Primeira turma do curso técnico na regional de Novo Hamburgo

O Instituto Monitor, com
matriz em São Paulo (SP) e décadas de experiência em ministrar
cursos à distância – EAD na área
técnica e para empregados do setor de telecomunicações, foi selecionado pelo Instituto Avançar
para ministrar cursos semipresenciais para os sócios do Sinttel.
Em parceria com quatro

empresas do setor (RM, Cavion,
Southtech e Sinos), que viabilizam meias-bolsas para os seus
empregados, o Monitor ministra
aulas com professores próprios
nas sedes do Sinttel.
Mais de uma centena de alunos já frequentou o curso Técnico em Eletrônica, que tem duração de 1 ano, sendo duas aulas

Alunos, sócios do Sinttel, viajam a Curitiba para prestar exames

INCLUSÃO DIGITAL PARA APOSENTADOS
O Instituto Avançar tem um laboratório de informática
montado na sede II do Sinttel, em Porto Alegre, onde é desenvolvido um trabalho em parceria com professor especializado. As aulas são ministradas para alunos da terceira idade
que ainda não tenham se familiarizado com as possibilidades do mundo da informática, internet e redes sociais.
Nos últimos anos, um número significativo de aposentados
da família telefônica realizou cursos de informática na sede de
Porto Alegre e novos alunos começam a frequentar aulas nas
sedes do sindicato no interior, em trabalho conjunto com a AACRT – Associação dos Aposentados da CRT.

Laboratório de informática para aulas na sede II do sindicato

POP – PRÉ-VESTIBULAR
E ENEM POPULAR
Neste 2014 estão sendo ministradas aulas do POP – Curso Pré-Vestibular e Enem Popular na sede do Instituto Avançar, em Porto Alegre
(foto), a partir de uma parceria com a Prefeitura de Porto Alegre e a UEE
– União Estadual dos Estudantes. O curso acontece até o final do ano, voltando novas turmas a partir de março de 2015. Este curso, gratuito, é voltado a alunos que moram em Porto Alegre e têm renda familiar per capita
de até 1 salário-mínimo e meio (R$ 1.086,00 hoje). O POP é reconhecido
pelo ótimo desempenho de seus alunos nos vestibulares da Ufrgs.
Se você tem interesse em participar deste curso no próximo ano, faça
a pré-inscrição no Instituto Avançar.
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MEDICINA COMPLEMENTAR

Realizações de 2014
Veja abaixo um exemplo de algumas
atividades realizadas neste ano
em Porto Alegre
Cursos em Saúde Complementar :
• Body Talk, com Terapeuta Márcio Ribeiro;
• Iniciação à Era de Ouro, com Carlos Torres;
• Anatomia Oculta com Paulo Stekel
• Workshop de Coaching de Vida –
Movimento Lighters, com Bhia Beatriz
• Iniciação em Biodanza, com Claudia Peluffo Navarro e
Cleber da Silveira Ferreira
• Encontro de Canalização, com Paulo Stekel
• Extensão em Osteopatia – um final de semana por mês

Atendimentos:
• Reiki e Body Talk, c/ Sandra Silveira
• Homeostase Quântica da Essência, com Adélio Ari
• Aromoterapia, com Daniele Pires
• Massagem, com Cleber Silveira
• Floral de Bach, com Sara B. Xavier
• EMF – Malhas Energéticas, com Antonia Souza

Com objetivo de tornar mais acessível os conhecimentos e práticas de medicina complementar, o Instituto Avançar viabiliza convênios de utilização dos espaços de suas
sedes com terapeutas que desenvolvem as mais variadas
técnicas, ainda pouco acessíveis aos trabalhadores.
Através de palestras, cursos e atendimentos nas dependências da sede da rua General Auto, o Instituto e o Sinttel
procuram viabilizar o acesso aos interessados.

Conheça melhor essas técnicas:
Reiki : uma energia que sai pelas mãos e percorre os centros energéticos do corpo abrindo, limpando e purificando. Proporciona o reequilíbrio e a harmonização da energia do corpo,
mente e espírito.
Body Talk: técnica de diagnóstico e tratamento que busca
o equilíbrio corporal e o bem-estar físico através da inteligência
inata de cada um. A estratégia usada na sua criação foi a de unificar
a sabedoria de medicinas milenares como a medicina tradicional
chinesa e a quiroprática (medicina feita com as mãos), com conhecimentos atuais como a cinesiologia (ciência que análisa os movimentos do corpo) e a medicina moderna.
Floral: é uma terapia vibracional complementar, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Trata desarmonias emocionais, mentais e espirituais que se refletem nas mais
variadas formas de sintomas em nosso corpo físico. Todas as essências florais atuam desde o corpo espiritual até o corpo físico por
efeito de ressonância.
Biodanza: é um sistema pedagógico que visa à integração
do ser humano consigo mesmo, com as pessoas, ambientes em que
vive. Através de vivências despertadas por meio da música, do movimento e da situação do grupo, deseja reconectar o participante
com seus potenciais de saúde, afeto, desejo, criatividade, vitalidade
sua capacidade de se expressar no mundo.

Programação de 2015
• Curso de Reiki I
• Grupo Semanal de Meditação
• Extensão em Osteopatia: um final de semana por mês
• Abertura de nova turma de extensão em Osteopatia:
um final de semana por mês
• Curso de Yoga Integral e Mantras Universais
– 4 e 5 dejunho, com Paulo Stekel

• Curso de Meditação & Auto Cura de Maitreya
– 22 e 23 de agosto, com Paulo Stekel
• Curso de Mandalas
– 12 e 13de setembro, com Paulo Stekel
• Curso de Estratégias da Luz para o enfrentamento da
crise - 14 de novembro, com Paulo Stekel
• Curso de Body Talk

Atendimentos permanetes em saúde complementar
Atendimento		Dia			Horário		Terapia
Reiki e Bold Talk		
Segundas a sextas-feiras 14h às 17h30
Sandra Silveira
Floral de Bach		
Terças-feiras 		
14h às 17h30
Sara B. Xavier
Aromaterapia 		
A combinar		
A combinar
Dani Pires
EMF Malhas Energéticas A combinar		
A combinar
Antonia Souza

Outros cursos
Conteúdo 		
Teclado e Canto 		
Inglês II 			
Inclusão Digital 		
Grupo Estudos/Body Talk

Dia		
Segundas-feiras
Terças-feiras
Terças e quintas-feiras
Sextas-feiras

Horário
9h às 18h
9h30 às 11h30
14h às 16h30
16h às 18h

Profes/Terapeutas
Mª Lina Schneider
Simona Marcon
Alexandre Arens
Vários

