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Bahia qualifica mais 3,5 mil trabalhadores para o mercado profissional
Trabalho
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Nesta segunda (25), foram certificados 540 dos 800 alunos que fizeram cursos de qualificação em
Salvador, promovidos pelo Governo do Estado.

Mais 3,5 mil baianos de 96 municípios estão prontos para ingressar ou crescer no mercado de
trabalho, após concluírem os cursos oferecidos pelo Programa Qualifica Bahia. Nesta segunda-feira
(25), 540 alunos de Salvador foram os primeiros a receber, do secretário estadual do Trabalho,
Emprego e Renda, Davidson Magalhães, os certificados do programa. O Qualifica Bahia é uma ação
do Governo do Estado, desenvolvida pela Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda (Setre), com o
objetivo de promover a qualificação social e profissional e preparar pessoas para serem inseridas no
mercado de trabalho.
O secretário Davidson Magalhães destacou o fortalecimento dos programas de qualificação
profissional na Bahia. "Estamos vivendo um momento difícil no Brasil, com um aumento
considerável do desemprego, e onde os Estados tiveram recursos cortados pelo governo federal. No
entanto, a Bahia segue dando continuidade às ações nesta área, porque entende que a melhor
forma de enfrentar o desemprego é qualificar a nossa juventude. Existe uma defasagem de
qualificação para um conjunto de empregos e atividades no mercado e este é um esforço do
Governo do Estado, que também promove a intermediação de mão de obra", explicou.
Com um investimento de R$ 832 mil do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza
(Funcep), os cursos contemplaram as seguintes áreas: Manicure e Pedicure, Cabeleireiro, Corte e
Costura, Cuidador de Idosos, Cooperativismo, Culinária, Doces e Salgados, Doces e Compotas,
Eletricista de Instalações Prediais, Pedreiro Polivalente, Informática Básica, Informática Avançada,
e Web Design.
Moradora de Sussuarana, Rosana dos Santos, 27 anos, já aplicou os conhecimentos adquiridos
durante a qualificação de empreendedorismo. "Esse curso nos dá uma visão mais ampla do que a
gente pode fazer. Nós recebemos formação sobre postura, sobre como lidar na sociedade, e
também sobre a parte técnica do cooperativismo. Depois de tudo isso eu comecei a fazer uma
cooperativa dentro da minha própria casa, com a minha família, e começamos a produzir geladinhos
gourmet. Estamos vendendo muito, mais de 200 geladinhos por semana e essa cooperativa que eu
aprendi a desenvolver no curso, está dando certo".
Murilo Conceição Santos, 21, morador de Saramandaia, agora é cabeleireiro e, mais do que uma
profissão, ele tem planos maiores para o futuro. "Nesse curso nós tivemos dois módulos, um social e
um técnico. Aprendi toda a prática fundamental para ser cabeleireiro e a partir de agora vou fazer
mais cursos para me aprofundar. Com a renda melhor que eu passo a ter agora, eu pretendo dar
mais estabilidade para a minha família e ter um filho, com a minha esposa".
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O superintendente de Desenvolvimento do Trabalho, Marcelo Gavião, informou que, no evento,
foram certificados os primeiros 540 dos 800 alunos que fizeram curso em Salvador. "Para o ano que
vem, o nosso orçamento é de R$ 9 milhões nos programas Trilha e Qualifica Bahia, mais de um
milhão acima do que o aplicado este ano na qualificação profissional. Qualquer pessoa maior de 18
pode participar do Qualifica Bahia. Quem quiser mais informações, pode buscar a rede Sinebahia
para saber quais os cursos estarão disponíveis na sua região. Já para o Programa Trilha, é preciso
ser jovem até 29 anos e ter concluído ou estar concluindo o ensino médio".
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