
Parque Madureira (esq.) valorizou a re-
gião. Subprefeito Andre Santos (abaixo)
mostra o terreno onde será o Parque 2

O desenvolvimento de Ma-
dureira veio em boa hora para
toda a comunidade. E em espe-
cial para a Escola Técnica Elec-
tra, que há 76 anos desenvolve
cursos necessários e exigidos
pelas empresas que estão à pro-
cura de mão de obra espe-
cializada para diversos fins.

“O Brasil tem apenas 1,4 mi-
lhão de técnicos quando, na
verdade, precisaria de 15 mi-
lhões para atender às novas ne-
cessidades do mercado. É preci-
so capacitar o brasileiro”, anali-
sa o diretor-geral da Electra,
professor Márcio Cardia.

Segundo ele, a chegada de
eventos como a Copa e as
Olimpíadas, a instalação do Pó-
lo Petroquímico e do Anel Viá-
rio têm feito com que a procu-
ra por especializações aumen-
te, sobretudo em Madureira,
onde a Electra tem uma de
suas filiais, no número 345 da
Avenida Edgard Romero.

“A necessidade de se qualifi-
car rápido nos fez também ofe-
recer os cursos de formação
com carga horária de 40 horas.
Estamos fazendo a nossa parte,
oferecendo o que o mercado
precisa”, completou.

A valorização de Ma-
dureira após a inaugura-
ção do parque beneficia-
rá Turiaçu, Rocha Mi-
randa e Honório Gur-
gel até 2016, prazo para
a conclusão das obras
que triplicarão a exten-
são da área de lazer (de
1,5km para 4,5km), che-
gando à Avenida Brasil,
na altura de Barros Fi-
lho e Guadalupe.

A grandiosidade do
projeto de ampliação
chama a atenção de
quem vê. Serão mais no-
ve quiosques, acade-
mias da terceira idade,
jardins a céu aberto, pis-
cina de ondas, quadras
polivalentes, outras ex-
clusivamente para práti-
ca de tênis e mais uma
para futebol soçaite.

“Sem contar outros es-
paços para a turma dos es-
portes radicais que não

foi contemplada na pri-
meira parte do parque.
Teremos half pipe, bike
park, área para slack line
e um muro de escalada
de 40 metros. Ah, e mais
uma Nave do Conheci-
mento”, adianta Andre
Santos.

O subprefeito, no en-
tanto, faz um pedido aos
moradores de Madureira
em relação ao trânsito no
bairro até o fim do ano,
que piorou devido às
obras para a implantação
da Transcarioca.

“A Edgard Romero te-
rá duas faixas interdita-
das até setembro. Vamos
sofrer estes meses para
que a obra acabe mais rá-
pido. Depois, faremos
uma passarela para dimi-
nuir o fluxo de pedestres
na Conselheiro Galvão e
melhorar o de veículos”,
completou André.

Capacitação e
empregos na
pauta do dia
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