EMPRESAS INVESTEM NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Izabel Sadalla Grispino*

As empresas, ressentindo-se da ausência de determinadas profissões requeridas por elas,
organizam cursos de formação na própria instituição. Tentam suprir lacunas deixadas pelo
sistema escolar.

Com a reativação de produção de máquinas e equipamentos pesados, antigas profissões,
como de maquinistas de trem, de soldadores, de caldeireiros, de ferramenteiros e outros, vêm
faltando ao mercado de trabalho. A escassez desses trabalhadores dificulta a reposição dos
velhos profissionais, que se aposentaram pela estagnação do setor.

A indústria pesada deixou por algum tempo de investir em infra-estrutura. A função de
metalúrgico, por exemplo, diminuiu e aumentou o setor de serviços, onde as chances de
emprego eram maiores. A indústria passou a produzir equipamentos mais modernos e essas
antigas profissões tiveram, com o avanço da tecnologia, uma função mais moderna, distante
daquela em que o maquinista jogava carvão na locomotiva.

O Brasil Ferrovias vem dando cursos de auxiliar de maquinista, com 184 horas de aulas
teóricas e 220 horas de aulas práticas, ministradas pelos técnicos da própria companhia. A
razão dos cursos é preencher as vagas em aberto. Neste último ano, o Brasil Ferrovias ampliou
sua frota em 56 locomotivas e 2,3 mil vagões, na linha férrea entre Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul e São Paulo. No ano de 2004 foram dados 12 cursos de auxiliar de maquinista e de
janeiro a setembro a companhia contratou 376 pessoas, a maioria para a função de auxiliar de
maquinista. Destes, os melhores serão treinados para a função de maquinista, em dois anos,
com salário superior.

O mesmo procedimento ocorre com a Jaraguá, em Sorocaba/SP, que produz máquinas e
equipamentos para indústrias siderúrgicas, petrolíferas, e de infra-estrutura. Para as aulas
teóricas, a empresa contratou o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e as
aulas práticas ficam por conta dos funcionários da empresa.
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O Senai vem prestando serviço para várias empresas da região de Sorocaba. A oferta de
ferramenteiros – trabalhadores especializados na confecção de moldes mais refinados – está
em falta. Também, em falta, profissionais da área mecânica e elétrica e o Senai, a partir de
2005, vai iniciar cursos para essas profissões. Segundo pesquisas, a procura por trabalhadores
do setor metalomecânico cresceu cerca de 30% na região.

Em Ourinhos/SP, um grupo formado pela associação das indústrias locais organizou, com a
colaboração da prefeitura e do Senai, um curso para a formação de soldador. Entre soldadores
e caldeireiros existem perto de 200 vagas na região, com salários variando de R$ 1 mil a R$
1,5 mil. O crescimento das exportações é o responsável pelo aumento da demanda desses
profissionais. Uma grande parte da indústria fabrica equipamentos de extração de óleo vegetal.

Na Suco faltam caldeireiros e soldadores. O caldeireiro é o profissional que transforma chapas
de aço em peças e seu salário está em torno de R$ 1,5 mil.

A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) revela que no
prazo de um ano, encerrado em agosto, foram criadas 23,4 mil vagas na indústria de
máquinas. Os segmentos mais procurados são mecânica pesada, máquinas-ferramentas,
gráfica e agrícola.

Para se ter idéia do avanço das profissões citadas, relata o diretor regional do Senai, de São
Paulo, Luiz Carlos de Souza Vieira, que no primeiro semestre de 2004, nos cursos do Senai,
havia 6 candidatos por vaga. Antes dessa data, o Senai não tinha nenhum candidato. Hoje,
para dar conta da demanda, o Senai ampliou o número de escolas móveis, que funcionam
dentro de carretas. Há 13 escolas móveis em atividade, revelando como essas profissões
estão em alta no mercado de trabalho.

Na situação de desemprego em que o País se encontra, tomar conhecimento de novas
alternativas favorece a possibilidade de encontro. Tem-se que caminhar com os olhos voltados
para a época, para as crescentes renovações do mercado de trabalho.

O ano de 2005 bate à nossa porta. Que em cada coração, em cada lar, a presença de Deus se
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faça viva, com a prática de seus ensinamentos. Que a paz reine entre os povos e que a
caridade seja a semente que, em 2005, frutificará. Saúde, prosperidade, a todos os meus
prezados leitores. Com amor, minha poesia a seguir:

ANO DE 2005

O ano novo se avizinha,

Ano vai, ano vem,

A vida, tal lebre rapidinha,

Vai levando o homem pro além.

O tempo é uma roda-gigante,

Oscila sem parar, pra baixo e pra cima,
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É um traiçoeiro amante,

Pela fugacidade prima.

Ano-novo só é mais um dia novo,

É apenas um símbolo do tempo,

É a soma da existência do povo,

Marca a passagem de nossos momentos.

Fé na vida, fé no amor,

Que os dias desse novo ano

Espalhem canteiros de flor,

Paz no campo e no centro urbano.
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O importante é se dar as mãos,

Formar a roda da solidariedade,

O mundo está sedento de oração,

De corações carregados de humanidade!

* Supervisora de ensino aposentada.
(Publicado em dezembro/2004)
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