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INDICAÇÃO N°. 051/2018

o Vereador THOMAZ JOHNSON ABDONOR autor e subscrevem os Vereadores
AGNEI ALVES DA CONCEiÇÃO, ANTÔNIA FRANCISCA BORGES DE CARVALHO
BARBOSA e ARINO JORGE FERNANDES DE ALMEIDA, da presente Indicação requerem
que, ouvido o Soberano Plenário desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor OSVALDO MOCHI JÚNIOR, Deputado Estadual do Estado de Mato
Grosso do Sul, solicitamos, solicitando que intercedajunto ao Presidente da FIEMS Sr. Sérgio
Longen, no que diz respeito a construção da BIBLIOTECA DA INDÚSTRIA DO
CONHECIMENTO- SESI, no município de Rochedo/MS.
JUSTIFICATIVA

Tendo em vista que o município de Rochedo/MS padece de muitas fontes de
capacitação e geração de rendas e necessita de caminhar rumo ao desenvolvimento,
principalmenteno que diz respeito os jovens em início de carreira, esta indicação visa atender
uma demanda significativa da população que almeja outros meios de crescimento técnicoprofissional.
As bibliotecas da Indústria do Conhecimento do Sesi são verdadeiros centros
multimeios que vão muito além da informação. Ao todo, são 44 unidades espalhados por 40
cidades do Estado, promovendo junto à comunidade meios, materiais e condições gratuitas
para facilitar a autoeducação e apropriação de conhecimentos, especialmente àqueles
relacionados à tecnologia e inclusão digital. Com foco na formação tecnológica desde os
primeiros passos dos estudantes, são oferecidos cursos gratuitos de robótica, voltados para
crianças de 7 a 11 anos de idade dependentes de trabalhadores da indústria ou alunas de
escolas públicas.
Ainda dentro das atividades desenvolvidas pelas bibliotecas, em parceria com as
prefeituras de cada município, estão os projetos de leitura, por meio de visitas às escolas ou
rodas de leitura, contação de histórias para crianças do Ensino Fundamental e projetos de
leitura com Ensino Médio e EJA. Há também os cursos de inclusão digital, com foco no
aprendizado de informática básica. Os espaços também servem de base para aplicação dos
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cursos de educação profissional à distância do Senai nos municípios que não contam com
unidades físicas da instituição.
Certos de contar com vossa colaboração, renovo meus protestos de estima e
consideração.
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