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Apagão de Engenheiros
Os estudos da Federação Nacional dos Engenheiros - FNE mostram que
a demanda x oferta de engenheiros está desequilibrando perigosamente
diante de grandiosos projetos em andamento no país, tais como, as usinas
hidroelétricas do Rio Madeira e do Rio Xingu, a extração de petróleo da
camada pré-sal, a construção do TAV e outros projetos que envolvem a
Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016.
Alguns dados são preocupantes e que contribuem para o desequilíbrio:
60% dos alunos de faculdades de engenharia pública e 75% dos alunos
de faculdades de engenharia privada não terminam o curso; e dos que
terminam, apenas dois de cada sete engenheiros exercem a profissão.
No final do ensino fundamental, de cada 800 estudantes, um opta por
engenharia. No Brasil forma atualmente cerca de 30 mil engenheiros e nos
países do BRIC formam em média 100 mil engenheiros.
A política educacional de engenharia deve focar os estudantes do ensino

Evento

Churrasco da Copa
fundamental e do segundo grau, desmistificando e reformulando o
ensino de matérias como física, matemática e química. Com boa base
em todas as matérias, os estudantes que estão escolhendo a carreira
estarão mais motivados e seguros da sua escolha e preparados para
concluir o curso. É incentivá-los a optar pela engenharia. É preciso que
os jovens a enxerguem como a profissão do momento e do futuro,
A presença da família na vida do jovem também é importante, mostrando
o papel de cada profissão e o que o mercado de trabalho oferece no
horizonte de cinco ou mais anos.
E as universidades devem se integrar a comunidade para divulgar o
que se desenvolve e o que se oferece para que os jovens descubram
a sua vocação. E aos discentes desenvolverem trabalhos que levem a
satisfação do curso escolhido e assim terminá-lo com qualidade que o
mercado espera como profissional.

Mario Kubota
Presidente da Diretoria

No próximo dia 19 de junho, a partir das 11 horas, ocorrerá o nosso
tradicional churrasco, no clube da ITRON, gentilmente reservado pelos
colegas da Itron, aos quais agradecemos.

(3254-0252), Ivan Mattar (3207-2592), Arthur Moraes (11-7283-7014),
Raimundo Dias (3251-9776), Sérgio Mello (3241-2742/9199-7478),
Mario (3251-0180 / 8166-4347).
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• Entrada (torresmo, batata frita, polenta frita, mandioca frita)
• Carnes (picanha, alcatra, filé de frango, lingüiça)
• Saladas (maionese de legumes com peito de frango, alface, rúcula,
tomate, cebola, acelga temperada, vinagrete)
• Acompanhamento (arroz branco e farofa temperada)
• Frutas (da época)
• Bebidas (cerveja, refrigerantes, refrigerantes light, água com e sem gás)
• Animação: pintura/tatuagem, escultura em bexiga, algodão doce, teatro
de fantoche e cama elástica (12h30minh às 16h30minh).
PREÇO: R$ 40,00 (acima de 12 anos)
R$ 15,00(igual ou maior de 5 anos e menor de 12 anos)
Free até 5 anos
ADESÃO: Até o dia 15/06, com Sonia (3241-9402/8803-4378), Regina
(3256-4674/9646-6584), Carlos Noronha (Cadu-9703-1848), Celso Braga

Mural

Adefei Campinas 30 Anos
Em dezembro próximo, a Regional Campinas completa 30 anos de
fundação. O primeiro Diretor foi o colega Aloizio Pizarro, ao qual coube
consolidar a estrutura mínima, a partir do Regulamento da Fundação
Theodomiro Santiago.
Brevemente será divulgado logotipo comemorativo e, ao longo do ano, a
Diretoria planeja trazer palestrantes (colegas) para discursar sobre assuntos
da atualidade. Promover atividade esportiva. Aguardem!

Eleições da Adefei Campinas

Conforme o nosso Estatuto, no segundo semestre haverá eleições para
o biênio 2011-2012. Oportunamente será divulgado o Regulamento
Eleitoral.

VOTE

Notas
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Anuidade

Nota de Falecimento

Para o presente exercício foi estabelecida a anuidade de R$ 65,00 ou 2
x R$ 35,00. Esta anuidade se destina a custear as despesas da Adefei,
tais como, manutenção do site, hospedagem do site, correio, despesas de
cartório, consultorias contábeis e jurídicas.
O valor pode ser depositado na conta ITAÚ – Ag. 1370 – c/c 41370-8.

Faleceu em Itajubá, no dia 25 de maio, Dr.Álvaro Pereira Rizzi. Dr.
Álvaro formou como engenheiro eletricista e mecânico na turma de
1949. Trabalhou durante muitos anos na Companhia Sul Mineira de
Eletricidade. Aposentou-se pela EFEI após 35 anos de serviços prestados
como engenheiro e professor. Dr. Álvaro sempre foi muito querido pelos
alunos pela sua humildade e sua clareza na transmissão do conteúdo
da sua matéria. Deixa saudade a todos que o conheceram. Dr.Álvaro
foi homenageado pela Adefei Campinas com a Medalha Theodomiro
Santiago em 1988, em sinal de agradecimento e reconhecimento de
todos os ex-alunos da EFEI. Deixa a esposa Sra.Eleny e suas filhas
Lícia, Lúcia, Lélia e Lais, seus genros e netos.

