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A Agência da Boa Notícia, (Fortaleza/10/5/2010), informa que ao menos 100 moradores de rua 
são atendidos diariamente no Dispensário para os Pobres, projeto realizado pelos Filhos da 
Caridade de São Vicente de Paula. O espaço localizado no bairro Benfica oferece cursos, 
palestras e oficinas em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae). 
 
A pessoa acolhida recebe almoço, fornecido pelo Governo do Estado do Ceará, e dispõe de 
local adequado para se recuperar do vício com drogas. As atividades oferecidas pela instituição 
incluem cursos profissionalizantes de eletricista, bombeiro hidráulico e serigrafia, entre outros, 
além do curso de alfabetização. 
 
O dinheiro recebido com encomendas de serigrafias ajuda na compra de materiais e também 
se destina aos alunos que fazem as peças. 
 
Em São Paulo, a Accor Hospitality, maior rede hoteleira da América Latina, mantém parceria 
com a União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social (Unibes) em um curso profissionalizante 
de hotelaria desde 2002. O curso destinado a jovens carentes entre 16 e 18 anos é semestral 
e tem característica inovadora: é ministrado por colaboradores voluntários da empresa. São 
garçons, camareiras, recepcionistas e gerentes que ensinam o seu ofício aos jovens. A cada 
ano são formados 60 novos profissionais (turmas de 30 alunos por semestre) com 
perspectivas de emprego no mercado hoteleiro, a começar pela Accor Hospitality. 
 
PARCERIA E MODO DE FAZER 
 
Esses dois exemplos podem ser considerados grãos de areia no universo Brasil, mas 
evidenciam transformações significativas no campo social. Uma delas é a parceria. 
 
É notável como entidades, órgãos do governo e empresas formam parcerias em projetos 
sociais, de maneiras muito consistentes e criativas. 
 
Outra transformação se dá no modo de fazer projeto social. Cada vez mais o objetivo dos 
parceiros sociais é dotar os beneficiados pelos projetos de conhecimento e ferramentas que 
lhes permitam trabalhar, ter uma profissão. 
 
Essa crescente consciência não anula a dupla caridade/ solidariedade. Ao contrário, agrega 
valor a ela, porque, como todos sabem, é o trabalho que dignifica o homem e faz um país 
crescer. 
 
A mais recente Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário do IBGE divulga que o 
emprego industrial voltou a crescer (0,7%) no índice trimestral apurado no final de março de 
2010. Durante todo o ano de 2009, as taxas de emprego na indústria foram negativas. 
 
CARÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA INDÚSTRIA  
 
É fato corrente que 2009 foi um ano atípico por causa da crise econômica internacional. A 
despeito da superação das ameaças externas em todos os níveis, o índice de crescimento da 
indústria ainda é tímido. Uma das causas é a falta de qualificação profissional dos candidatos 
aos empregos que voltam a surgir. 
 
Demanda e oferta em desequilíbrio não contribuem para o desenvolvimento. Além do jovem 
que procura o primeiro emprego e que de certa forma vem recebendo qualificação profissional 
de entidades como o Senai, há um contingente de maiores de 40 anos que ficaram parados no 
tempo. Para estar em dia com os avanços tecnológicos e bem desempenhar suas funções, o 
trabalhador da indústria precisa de educação continuada. 
 



Educação continuada, atualizada, é fundamental em todas as frentes. Só que, no caso 
específico da indústria, a questão é mais grave. À parte a luta para acabar com o 
analfabetismo e a necessidade de educação básica de qualidade, o Brasil se espelhou em um 
modelo de educação acadêmica. Deixada de lado, a educação profissional ficou refém do 
preconceito de que "ser técnico é ser menos". 
 
O documento A Indústria e o Brasil Uma Agenda para Crescer Mais e Melhor que a 
Confederação das Indústrias (CNI) preparou para os principais candidatos à Presidência 
destaca 12 áreas para o crescimento do País pela ótica da indústria. Os capítulos trazem 
diagnósticos da situação e propostas de soluções. 
 
O analfabetismo, a escassez de profissionais, a carência de cursos técnicos e de educação 
continuada estão lá, no capítulo Educação, com ideias de soluções para o crescimento 
sustentável da economia entre 2011 e 2014. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 28, 29 e 30 maio 2010, Seudinheiro, p. 
B-16.   


