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EDUCAÇÃO EM 1O LUGARBicentenário da Imigração Alemã - 2024
COMISSÃOORGANIZADORA CREAPOIOEducação para garantiroportunidades no mercado 34a EDIÇÃO

Ingressar no mercado de traba-lho é desejo comum a pessoasde todas as idades. Situação di-fícil diante da fila do desempre-go – 13,4milhões de brasileiros até oprimeiro trimestre de 2019, segundodados do IBGE – e do longo tempode desocupação, o que torna o co-nhecimento obsoleto. Embora cadaum busque seu sonho à suamanei-ra, a educação ainda é o único ca-minho. Formando, em média, 50mil alunos por ano, o Senac-RS nãose limita à sala de aula para incen-tivar a construção de carreiras e atão sonhada carteira assinada. Bempelo contrário, a Feira de Oportuni-dades é mais uma porta aberta pa-ra a qualificação profissional. Como tema “As oportunidades estão aí.Aproveite”, mais de 103 mil pesso-as participaram, gratuitamente, depalestras, cursos, workshops e ofi-cinas. Ao todo, foram mais de 800atividades realizadas, de 6 a 11 demaio, em todas as escolas e unida-des do Senac no Estado.“A feira foi criada para fomentar acapacitaçãoprofissional. As pessoasprecisamestar qualificadaspara con-seguirem uma inserção no mundodo trabalho, principal objetivo des-se grande evento”, ressaltou o dire-tor regional do Senac-RS, José PaulodaRosa. Criada emalusão aoDia doTrabalhador, mais de 800 mil pes-soas passarampelo evento ao longodas 14 edições.Mais do que capaci-tar, o evento estimulou a solidarieda-de: foram arrecadadas mais de du-as toneladas de alimentos que serãodestinadas ao Programa Mesa Bra-sil, do Sesc.
Acesse:www.educacaoem1lugar.com.brwww.isl2024.org.brwww.brasilalemanha.com.br

Glória Maria e Tinga dão aula
sobre superação de desafios
Cases de extrema relevânciamarcarama Feira de Oportunidades. Em Porto Ale-gre, a jornalista Glória Maria falou sobresua trajetória nos mais de 30 anos comorepórter e apresentadora para um públi-co demais de 3mil pessoas no auditórioAraújo Vianna. Já no interior do Estado,o destaque ficou por conta do bate-papo“Do campo para a vida”, com Paulo Cé-sar Tinga. O ex-jogador da duplaGre-Nalabordou gestão, liderança, trabalho emequipe e motivação nas cidades de Pelo-tas, RioGrande, São LuizGonzaga, Itaquie Santa Cruz do Sul.Com uma história ímpar, recheada deineditismos, como ser a primeiramulhernegra a apresentar um jornal na televisãobrasileira e primeira mulher brasileira acobrir uma guerra (dasMalvinas), Glória

Maria utilizou o jornalismocomopanodefundonapalestra “Mudanças eDesafios”.Para ela, enfrentar os desafios domundocontemporâneo significa se reinventar,superar seus próprios limites e não termedo de ousar. Ou seja, são estas açõesque impulsionamo sucesso profissional,independentemente da área.“Eu vim de uma família muito pobre.Mas um caminho de correção e de éticame trouxe até onde eu estou, fiz minhacarreira. Temosque acreditar emnósmes-mos”, encorajou. Durante todo o encon-tro, Glória Maria levou os participantesa refletirem sobre o trabalho em equipee desafios, além de compartilhar inúme-ras dicas de como transformar situaçõesadversas em ingredientes para o cresci-mento e sucesso profissional.
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QUER FICAR COMPLETO PARA O MERCADO DE TRABALHO?

Inscreva-se já: www.ead.senac.br

Cenário mutante
exige capacitação
Em um cenário cada vez mais mutante, o co-nhecimento tornou-se bemde consumocompra-zo de validade. Por isso, a atualização e capacita-ção são indispensáveis para entrar no mercadoe se desenvolver profissionalmente. Comporta-mento evidenciado na Pesquisa deNecessidadese Expectativas, realizada pelo Senac-RS com osnovos alunos em2018.O levantamento apontouque o ingresso no mundo do trabalho impulsio-nou 44,29% dos entrevistados.Ainda conforme o levantamento, 22,59% ti-nha como motivo a ascensão na atual carreira,9,23% para aventurar-se em uma nova carreira,7,64% para empreender, seguido, de perto, porquestões não profissionais (7,31%), se manterativo no mercado de trabalho (5,33%) e outrasquestões (3,3%).O questionário foi aplicado com alunos no-vos, de todos os níveis nas escolas da institui-ção. Participaram da pesquisa 3.488 alunos, oque representa 5,34% dasmatrículas realizadasno ano passado. Atualmente, a faixa etária quefrequenta a instituição temmaioria entre 24 e 34anos (27,75%dos alunos) e ensinomédio (60%).De acordo com o IBGE, a faixa etária entre 18 e39 anos responde por 39,2% da taxa de desem-prego no País nos primeiros três meses do ano.

SAIBAMAIS
OSenac-RSatendeos497municípiosdoRS,oferecendo cursos de aprendizagem, cursoslivres, técnicos, graduação, pós-graduaçãoe extensão, nas modalidades presencial e adistância.
Sua estrutura contempla 42 Escolas de EducaçãoProfissional; duas Faculdades; uma Escola EAD e 21Unidades Sesc/Senac. São mais de 600 cursos no portfólio,em 17 áreas de atuação:Ambiente,Artes, Beleza, Comércio,Comunicação, Design, Educação, Gastronomia, Gestão,Idiomas, Informática, Moda, Saúde, Segurança, Trânsito,Turismo e Zeladoria.
Oscursos técnicossãoosmaisprocurados.Em2018, foramosdas áreasdeGestão, comoTécnico emAdministraçãona liderança. Jánoprimeiro trimestre de2019, foramoscursosnaáreadaSaúde, comoTécnicoemEnfermagem.
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Glória Maria: é preciso se reinventar José Paulo da Rosa: capacitação


