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A s transformações
no aspecto urbano
do Rio de Janeiro e
achegadadeeven-

tos como Copa do Mundo e
Olimpíada impulsionam a
procura por cursos técni-
cos e de qualificação. Para
especialistas, as oportuni-
dades de trabalho aumen-
tam, e a hora de tentar se
colocar no mercado mais
rapidamente é essa.

“Acidadetemqueseestru-
turar, pois se transforma
numcanteirodeobras,eole-
gado deixado faz com que o
desenvolvimentosejaimpul-
sionado. Esta reflexão dá ao
jovem a certeza de que a ci-
dade precisa de pessoas
qualificadas tantoparacola-
borar no preparo para os
eventos,assimcomonopós
evento.Áreascomodeener-
gia elétrica, telecomunica-
ções, informática e constru-
ção civil buscam mão de
obra especializada”, aponta
odiretorgeraldaEscolaTéc-
nicaElectra,MarcioCardia.

Segundo ele, as áreas Elé-
trica e Eletrônica são as que
mais necessitam de mão de
obra. “Sem energia nada
acontece”,diz Cardia, desta-
cando outras áreas impor-
tantes dentro do contexto
de mudanças: “Além da Co-
pa e Olimpíada, que irão
ocorrer, tivemos a Jornada
MundialdaJuventudeeaCo-

pa das Confederações. Te-
mos as grandes obras do
anel viário, Porto de Sepeti-
ba, Transcarioca, Transoes-
te,PortoMaravilha...Tudois-
soprecisadetécnicoemEle-
trotécnica, Eletrônica, Tele-
comunicações, Construção
Civil, fora a quantidade de
empresasquebuscamtécni-
cosemSegurançadoTraba-
lho e em Informática, além
de mão de obra com conhe-
cimentoemMecatrônica”.

Outro setor que merece
atenção é o da Indústria de
PetróleoeGás,queaindade-
manda mão de obra qualifi-
cada. Porém, o interesse
nesse setor tão promissor,
tambémdeacordocomodi-
retor,deveriasermaior.

“O Brasilé abolada vezno
mundo. Descobrimos o pré-
sal, temos a necessidade de
produzir mais e mais petró-
leo para nos tornarmos au-
tossuficientes. A área de Pe-

tróleo e Gás tende a crescer,
mas o que me deixa impres-
sionadoé queexiste alguma
coisa por parte dos jovens
queaindanãoperceberama
oportunidade nessa área. A
procura deveria ser muito
maiordoqueéhoje”,avalia.

Há mais de 70 anos for-
mandoprofissionais,aEsco-
la Técnica Electra (www.es-
colaelectra.com.br) tem em
seu portifólio cursos técni-
cos, cursos de qualificação

(formação rápida) e Ensino
Médiocomtécnico.Comvá-
rias unidades no Rio de Ja-
neiro,desenvolve cursosno-
vos a partir da necessidade
das empresas e, neste caso,
possuioInCompany.

Os cursos técnicos de
Eletrotécnica, Eletrônica,
Edificações, Mecatrônica,
Segurança do Trabalho, Te-
lecomunicações e Petró-
leo e Gás, nesta ordem,
são os mais procurados.
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A hora de investir é essa
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Grandes eventos que o Rio recebe impulsionam a procura por cursos técnicos
e de qualificação por quem deseja uma colocação no mercado de trabalho
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Como parte do desenvolvimento da cidade, transformada em canteiro de obras, áreas como a da Construção Civil buscam mão de obra especializada
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