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Mão de obra formada
com a cultura da empresa

A Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa) de Londrina possui
nove jovens aprendizes atu-
ando em áreas administrati-
vas. De acordo com o pesqui-
sador José Miguel Silveira,
que também é coordenador
de um projeto de pré-qualifi-
cação de jovens do Núcleo
Espírita Irmã Scheilla, esse
primeiro contato com o mer-
cado de trabalho pode des-
pertar nos jovens o interesse
por uma carreira na área.
“Aqueles que não conhecem
muito bem um órgão de pes-
quisa, quando chegam ficam
encantados. Temos estagiá-
rios de graduação e pós-gra-
duação por lá e muitos jovens
decidem fazer um curso su-
perior na área por causa dis-
so”, relata o pesquisador.

Em parceria com a Escola
Profissional e Social do Me-
nor de Londrina (Epesmel), a
construtora Plaenge deve
abrir, a partir do mês que
vem,vagasparajovensapren-
dizes portadores de deficiên-

cia, que deverão atuar nas
áreas administrativas da em-
presa. A ideia é facilitar a
adaptação desse público na
empresa para uma futura
oportunidade de emprego,
afirma Luciana Siqueira, ge-
rente de Recursos Humanos
da construtora.

Em Londrina, a empresa já
possui 21 jovens aprendizes
de pedreiros e eletricistas em
parceria com o Senai. “Um
deles foi contratado. Hoje ele
é auxiliar de Serviços Gerais e
de Check List”, conta Lucia-
na. Para ela, a contratação de
jovens aprendizes é uma
oportunidade de formar mão
de obra de acordo com a cul-
tura da empresa. “Se há um
grupo que está interessado,
em formação acadêmica e
que conseguimos absorver
na empresa, isso facilita bas-
tante porque elas conseguem
mostrar o que aprendem e
conseguimos uma pessoa
mais comprometida e quali-
f i c a d a ( p a r a a t u a r n a
companhia).”(M.F.C.)

Há muito espaço para menores
aprendizes no mercado

Apesar de Londrina já
empregar cerca de 2 mil jovens,
empresas da cidade ainda têm

dificuldades para cumprir a
chamada “Lei da Aprendizagem”

Mie Francine Chiba

Reportagem Local

“T
emos em torno de
2 mil jovens apren-
dizes em Londrina

colocados no mercado de tra-
balho e potencial para avan-
çar para pelo menos mais mil
aprendizes.” A afirmação é de
Marcelo Adriano da Silva,
procurador do Ministério Pú-
blico do Trabalho (MPT) em
Londrina. Segundo ele, mui-
tas empresas na cidade ainda
têm dificuldades de cumprir
a chamada “Lei da Aprendi-
zagem”, que determina que
companhias de médio e gran-
de porte precisam ter número
de jovens aprendizes (entre
14 e 24 anos) equivalente a
5% a 15% de seu quadro de
funcionários.

Ontem, foi realizado no
Sest/Senat, em Londrina, o
2º Simpósio de Aprendiza-
gem de Londrina e Região
com o tema “Aprendizagem
criando oportunidades”. O
objetivo, segundo Silva, era
conscientizar empresas para
o cumprimento da legislação,
sanar dúvidas que surgem
durante o processo, bem co-
mo oportunizar que entida-
des que ministram cursos pa-
ra os jovens aprendizes apre-
sentem seus trabalhos.

Para o procurador, muitas
empresas têm dificuldades no
cumprimento da lei devido
aos seus postos de trabalho,
que são impróprios para me-
nores de 18 anos. Um exemplo
são aquelas do setor de trans-
porte ou que possuem ativi-
dades com insalubridade e
periculosidade. “Agora estão
surgindo iniciativas legislati-
vas que permitem a contrata-
ção para essas vagas que não
são próprias para menores de

18 anos. As empresas podem
fazer o cumprimento da
aprendizagem diretamente
em uma instituição até com
atividades que não têm rela-
ção com a empresa, como ati-
vidades esportivas, de arte ou
cultura.”

O Centro Universitário Fila-
délfia (UniFil) deve ser a pri-
meira instituição a oferecer
essa alternativa com o progra-
ma Aprendiz Atleta, que per-
mite as empresas cumprirem
sua cota de jovens aprendizes
em um ambiente simulado
dentro da própria instituição
de ensino. Nesses casos, os
alunos serão capacitados na
área de esportes. De acordo
com Alexsandra Lucinger, ge-

rente de operações financeiras
da UniFil, a instituição já pos-
sui cursos para formação de
atletas cadastrados no Minis-
tério do Trabalho e Emprego
(MTE) e os primeiros atletas –
de Jiu-Jitsu -, devem ter suas
carteiras assinadas como jo-
vens aprendizes ainda nas
próximas semanas. As inscri-
ções estão abertas para em-
presas interessadas encami-
nharem jovens aprendizes pa-

ra o processo de seleção do
programa.

“Quanto mais oportunida-
des se derem para adolescen-
tes e jovens, melhor, porque
muitos ficam sem alternativa
para ingressar no mercado de
trabalho, de ter o direto fun-
damental à formação profis-
sional, e acabam enveredan-
do pelo caminho da margi-
nalidade, e até do crime”, res-
salta Silva.

FILANTRÓPICAS
As instituições filantrópicas

também perseguem esta pos-
sibilidade para que as empre-
sas tenham melhores condi-
ções de cumprirem a Lei da
Aprendizagem. Segundo Ma-
gali Batista de Almeida, coor-
denadora do Núcleo Espírita

Tem empresa que não
está preparada, acha que o

jovem é que já tem que estar”

BNDES irá rever condições
para financiar infraestrutura

Nicola Pamplona

Folhapress

Rio de Janeiro – A presi-
dente do BNDES, Maria Sil-
via Bastos Marques, disse
ontem que a nova política de
financiamento do banco pa-
ra concessões começa a en-
trar em vigor já no próximo
leilão de linhas de transmis-

são, marcado para setembro.
A ideia é reduzir a participa-
ção estatal no financiamento
das obras e atrair um volume
maior de capital privado pa-
ra os projetos.

Em leilões do governo Dil-
ma Rousseff, o BNDES che-
gou a participar com até 80%
do financiamento de conces-
sões. Para Marques, esse mo-

delo transfere todo o risco ao
banco de fomento e inibe a
participação de outras insti-
tuições financeiras.

Ela não quis detalhar qual
será a participação do banco
neste próximo leilão. Mas re-
forçou que a mudança de ru-
mo faz parte de um processo
de revisão das condições de
financiamento às concessões

pelo governo.
“Vejo o banco participando

menos como financiador e
mais no papel de coordena-
ção”, afirmou ela em palestra
na FGV, na qual apresentou
algumas mudanças em estu-
do pelo governo na área de
concessões. “Não acredito
que faltam recursos [priva-
dos] para o financiamento.

Falta é confiança.”
A presidente do BNDES

disse que já se reuniu com o
Ministério de Minas e Energia
e com a Aneel (Agência Na-
cional de Energia Elétrica) pa-
ra começar o debate sobre
mudanças nas regras de con-
cessões do setor. O objetivo é
fazer trabalho semelhante
com outras áreas do governo.

Irmã Scheilla e presidente do
Conselho Municipal da Crian-
ça e do Adolescente, muitas
companhias ainda não estão
preparadas para receber jo-
vens aprendizes. “Tem empre-
sa que trabalha dentro dela
própria a parte social com os
jovens. Mas tem empresa que
não está preparada, acha que
o jovem já tem que estar pre-
parado. Mas ele vai lá para
aprender.”

“A maior dificuldade nossa
é fazer com que as empresas
entendam a necessidade de
cumprimento da lei e também
o papel social da empresa no
sentido de criar novos hori-
zontes para essa juventude
que está tão desassistida”, co-
menta ainda o diretor da Fa-
chisa - Apoio e Qualificação

Profissional, de Apucarana –,
Luiz Vilas Boas. Ele salienta
que muitos dos jovens atendi-
dos pela entidade entendem
que a Lei da Aprendizagem é a
única maneira de adentrarem
no mercado de trabalho. “Ho-
je a dificuldade é muito gran-
de nessa questão do primeiro
emprego. Através da lei do jo-
vem aprendiz, as empresas
abrem portas para dar treina-
mento diferenciado para esses
meninos. Aqueles que se so-
bressaem são efetivados den-
tro dela própria. Há o entendi-
mento de que o jovem apren-
diz deixa de ser um custo e
passa a ser um investimento
para que, no final do contrato,
se tenha jovens que entendem
da empresa e passam a ser
uma pessoa de confiança.”
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: www.comprasparana.pr.gov.brINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: www.comprasparana.pr.gov.brINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: www.comprasparana.pr.gov.brINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: www.comprasparana.pr.gov.br

DEAM Equipe 3DEAM Equipe 3DEAM Equipe 3DEAM Equipe 3

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁGOVERNO DO ESTADO DO PARANÁGOVERNO DO ESTADO DO PARANÁGOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DASECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DASECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DASECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA
PREVIDÊNCIA – SEAPPREVIDÊNCIA – SEAPPREVIDÊNCIA – SEAPPREVIDÊNCIA – SEAP
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL – DEAMDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL – DEAMDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL – DEAMDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL – DEAM

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁDEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁDEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁDEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2016CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2016CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2016CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços deOBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços deOBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços deOBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
caráter preventivo e corretivo, nas instalações da 31ª Ciretran de Dois Vizi-caráter preventivo e corretivo, nas instalações da 31ª Ciretran de Dois Vizi-caráter preventivo e corretivo, nas instalações da 31ª Ciretran de Dois Vizi-caráter preventivo e corretivo, nas instalações da 31ª Ciretran de Dois Vizi-
nhos.nhos.nhos.nhos.
AUTORIZAÇÃO:AUTORIZAÇÃO:AUTORIZAÇÃO:AUTORIZAÇÃO: Sr. Ubirajara Schreiber – Diretor Geral do DETRAN/PR em Exercí-Sr. Ubirajara Schreiber – Diretor Geral do DETRAN/PR em Exercí-Sr. Ubirajara Schreiber – Diretor Geral do DETRAN/PR em Exercí-Sr. Ubirajara Schreiber – Diretor Geral do DETRAN/PR em Exercí-
cio, em 25/05/2016 - Protocolo nº 14.031.589-3.cio, em 25/05/2016 - Protocolo nº 14.031.589-3.cio, em 25/05/2016 - Protocolo nº 14.031.589-3.cio, em 25/05/2016 - Protocolo nº 14.031.589-3.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até o dia 16 de agosto de 2016, 09:00 horas.Até o dia 16 de agosto de 2016, 09:00 horas.Até o dia 16 de agosto de 2016, 09:00 horas.Até o dia 16 de agosto de 2016, 09:00 horas.
VALORMÁXIMO:VALORMÁXIMO:VALORMÁXIMO:VALORMÁXIMO:R$ 317.470,39 (trezentos e dezessete mil, quatrocentos e setentaR$ 317.470,39 (trezentos e dezessete mil, quatrocentos e setentaR$ 317.470,39 (trezentos e dezessete mil, quatrocentos e setentaR$ 317.470,39 (trezentos e dezessete mil, quatrocentos e setenta
reais e trinta e nove centavos).reais e trinta e nove centavos).reais e trinta e nove centavos).reais e trinta e nove centavos).
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão efetuar o “down-Os interessados poderão efetuar o “down-Os interessados poderão efetuar o “down-Os interessados poderão efetuar o “down-
load” do Edital acessando o portal da Internet denominado compraspr (load” do Edital acessando o portal da Internet denominado compraspr (load” do Edital acessando o portal da Internet denominado compraspr (load” do Edital acessando o portal da Internet denominado compraspr (www.com-www.com-www.com-www.com-
prasparana.pr.gov.br/prasparana.pr.gov.br/prasparana.pr.gov.br/prasparana.pr.gov.br/) ou o site do Detran/PR () ou o site do Detran/PR () ou o site do Detran/PR () ou o site do Detran/PR (www.detran.pr.gov.brwww.detran.pr.gov.brwww.detran.pr.gov.brwww.detran.pr.gov.br).).).).
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