A Patroa e Sua Empregada

Inclusão Digital : Telecentros

Telecentros
Antes de se informar sobre os telecentros, saiba o que é e a quem se destina a inclusão digital (Webinsider).
Telecentros são espaços com computadores conectados à Internet banda larga. São os chamados Pontos de Presença. Os
Pontos de Presença podem estar em escolas, órgãos públicos, sindicatos, aldeias indígenas e quilombolas, sedes de
organizações não-governamentais e/ou onde já existam outros projetos de inclusão digital. Cada unidade possui
normalmente entre 10 e 20 micros. O uso livre dos equipamentos, cursos de informática básica e oficinas especiais
são as principais atividades oferecidas à população. Clique aqui para localização dos Pontos de Presença em operação.
Oferecer acesso à Internet em um telecentro é possibilitar que um estudante de ensino fundamental de uma escola
pública tenha acesso às pesquisas e estudos de várias universidades; é disponibilizar para esse mesmo estudante os
acervos das principais bibliotecas e museus do mundo; é oferecer a um desempregado um local onde escreverá seu
currículo e o enviará via correio eletrônico sem custo algum, além de diversas outras utilidades. A Internet é hoje uma
importante via de comunicação e de cidadania. Conhecer e fazer uso dessa tecnologia deve deixar de ser um privilégio
de poucos para transformar-se em um extraordinário fator de promoção social, possibilitando, inclusive, abertura de
oportunidades de trabalho para milhões de pessoas. Pelo portal www.idbrasil.gov.br todos os usuários têm acesso às
diretrizes do Programa GESAC - criado em 2002 e coordenado pelo Ministério das Comunicações - com a possibilidade
de consultar documentos oficiais, acompanhar orçamentos, obter suporte técnico, notícias sobre inclusão digital, links
comunitários e também conhecer a tecnologia utilizada, tudo de forma objetiva e transparente. Porém, as principais
ferramentas do GESAC para os cidadãos estão disponíveis no menu "Serviços" do portal ou diretamente em
www.idbrasil.org.br. Eis os serviços: Correio Eletrônico (Webmail), Listas de Discussão / Mesa Redonda, Rau-Tu, A Teia,
Fichário / Sistema de Versões Concorrentes (CVS), Escritório (Gerenciador de Grupos), Pousada - Hospedagem de
Páginas, VoIP, Multicast, Central de Documentos. Segundo notícia divulgada pelo IBOPE//NetRatings em 27/6/2008, o
Brasil ultrapassou a marca de 40 milhões de pessoas com acesso à Internet em qualquer ambiente, como casa, trabalho,
escola, telecentros e bibliotecas. Esse dado refere-se ao primeiro trimestre de 2008. Pela pesquisa, de janeiro a março
de 2008, 41,565 milhões de pessoas com 16 anos ou mais declararam ter acesso à Internet. Esse número de internautas
equivale a 22,5% da população - o Brasil tem cerca de 184 milhões de habitantes. Como você pode ver, quem quer que
necessite conhecer os procedimentos burocráticos e legais da relação de trabalho doméstico terá como acessar A
Patroa e Sua Empregada. E com a necessária orientação emitirá, de forma bastante simples, contrato de trabalho, folha
de ponto, recibos, avisos, termo de rescisão e muitos outros documentos. Também quem queira ganhar dinheiro
vendendo assinatura de A Patroa e Sua Empregada - qualquer que seja a Unidade da Federação em que se encontre será muitíssimo beneficiado. Ainda para o seu crescimento pessoal, estando em São Paulo, Capital, visite o Museu da
Língua Portuguesa. Instituição pioneira na preservação do "patrimônio imaterial", o nosso idioma, o Museu da Língua
Portuguesa vem merecendo a atenção de outras instituições, tanto brasileiras quanto estrangeiras. Apresenta uma forma
expositiva diferenciada das demais instituições museológicas do país e do mundo, usando tecnologia de ponta e recursos
interativos para a apresentação de seus conteúdos. Veja o que se encontra editado sobre o museu na Wikipédia. A
Wikipédia "é uma enciclopédia multilíngue on-line livre, colaborativa, ou seja, escrita internacionalmente por várias
pessoas comuns de diversas regiões do mundo, todas elas voluntárias." E já que falamos em crescimento pessoal,
veja nove erros "que, se não forem afastados, podem lhe prender em um degrau no meio da escada". Esses erros
encontram-se consubstanciados em artigo do MetaExecutiva.com, blog mantido por Marcus Vinícius Lopes.

AMADURECIMENTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO DOMÉSTICO.
PENSE NISSO... PENSE MESMO... PENSE SEMPRE!

Constatando erros de gramática, digitação, problemas com links,
por favor, comunique-se conosco para indicar a(s) ocorrência(s).

http://apatroaesuaempregada.com.br
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