“Revelemo-nos, mais por atos do que por palavras, dignos de possuir este grande país”.
Dr. Theodomiro Carneiro Santiago

Vivemos hoje no Brasil uma situação bastante confortável. Experimentamos uma fase de crescimento
que há muito não experimentávamos. Vivemos até a
inusitada situação de o governo ter que tomar medidas para conter o crescimento para não desandar a
inflação. Todos os prognósticos e jogos de clarividência, seja de especialistas, videntes baianos, economistas ou especuladores (chutadores), indicam um
horizonte de crescimento e esperança. Será que o
futuro do país do futuro chegou em nosso presente?
Amém e amém.
Porém, como toda notícia boa traz uma nuvenzinha
em cima, há perigos nessa situação. O primeiro é que
se não controlarmos a velocidade do crescimento
seremos atropelados pela avalanche da inflação. Ou
seja, não podemos ir com muita sede ao pote. Para
tratar disso temos o COPOM, BACEN e mais um
punhado de sopa de letrinhas especializadas nesse
controle. Deus queira que estejamos em boas mãos!
Um outro problema, que já foi detectado e que já
estamos enfrentando, é a falta de profissionais para
dar conta da enorme demanda que as obras e serviços que esse crescimento exige. E isso tem tudo a ver
conosco, afinal estamos falando das nossas profissões (ou pelo menos das profissões da maioria de
nós). E isso está sendo e será usado como argumento
para abrirmos o nosso mercado para profissionais
estrangeiros. Se não temos profissionais suficientes
para tocar o nosso crescimento que venham os de
fora. Mas será que realmente faltam profissionais no
mercado? Não é isso que constatamos. Se de um lado existe um grande número de vagas, por outro lado
há muitos profissionais desempregados ou trabalhando em atividades fora de sua área de formação. Então
o que está acontecendo? Na verdade há uma carência
de profissionais, mas de profissionais especializados.
Os que, estão disponíveis não atendem às necessidades do mercado. Um estudo do IPEA mostra que de

7 profissionais das áreas tecnológicas (engenheiros na
sua maioria) apenas 2 trabalham na sua área de formação. Outro dado do próprio MEC: de cada 10 estudantes que ingressam em uma escola da área tecnológica, apenas 4 terminam o curso. 60% de evasão!
Tentar entender e descobrir as causas desses índices
são motivos de outro artigo, mas o importante aqui é
percebermos que somente se trabalharmos nesses
dois campos: trazer os profissionais “desviados” de
volta à suas profissões e diminuir a evasão escolar já
temos um aumento significativo no contingente de
profissionais disponíveis.
Gostaria de deixar três questões para reflexão e, se
possível, receber algum retorno com mais informações, sugestões, análises, etc.
1 – Como podemos trabalhar, e rápido, na requalificação daqueles que estão fora do mercado e desatualizados para retornarem? Que mecanismos podemos
usar para adequá-los às necessidades do mercado?
2 – O que pode ser feito para diminuir a evasão escolar? O que pode ser feito para que os alunos dos níveis básicos (fundamental e médio) se interessem
pelas áreas de tecnologia, percam o medo de matemática, física, química, etc?
3 – O que fazer para que as escolas se sintonizem
com o mercado e formem profissionais que atendam
as demandas existentes? O que podemos propor e
discutir com a UNIFEI, INATEL, Civil de Itajubá e
outras faculdades que temos vínculo e contato?
Talvez esse assunto pareça não ter muito a ver com
um grupo que se propõe a se encontrar uma vez por
mês e conversar socialmente, mas certamente tem
muito a ver com todos nós profissionais que durante
todo o mês temos que trabalhar e vamos enfrentar
essas questões no nosso dia-a-dia.
Abraços,
Wilson Xavier Dias

Colaboração: Luiz Dx Miranda Lopes
Interessante que o assunto mineirês veio à tona logo
no dia em que alguns transtornos foram causados
pelo seu desconhecimento por parte de alguns jornalistas, que escreveram a seguinte manchete: - 'Trens
batem de frente em Minas'.
Os mineiros, obviamente, não deram a devida importância, já que para eles isto quer dizer apenas que
duas coisas bateram. Poderia ter sido dois carros, um
carro e uma moto, uma carroça e um carro de boi; ou
até mesmo um choque entre uma mala de viagem e a
mesa de jantar.
Movido pela curiosidade, resolvi então consultar o
Aurélio. E vejam o que diz:
trem [Do francês/inglês. train.] Substantivo masculino.
1 Conjunto de objetos que formam a bagagem de um
viajante. 2. Comitiva, séquito. 3. Mobiliário duma
casa. 4. Conjunto de objetos apropriados para certos serviços... 5. Carruagem, sege. 6. Vestuário, traje, trajo. 7.Mar. G. Bras. Grupamento de navios auxiliares destinados aos serviços (reparos, abastecimento, etc.) de uma esquadra. 8.Bras. Comboio ferroviário; trem de ferro. 9.Bras. Bateria de cozinha.
10.Bras. MG C.O. Pop. Qualquer objeto ou coisa;
coisa, negócio, treco, troço: 'ensopando o arroz e
busando da pimenta, trem especial, apanhado ali
mesmo, na horta.' (Humberto Crispim Borges, Cacho de Tucum, p. 186). 11.Bras. MG S. Fam. Indivíduo sem préstimo, ou de mau caráter; traste.
Vejam que o sentido de comboio ferroviário é apenas o 8º, e ainda é considerado um brasileirismo.
Comentei o fato com um amigo especialista em etimologia, que me esclareceu a questão: o comboio
ferroviário recebeu o nome de trem justamente porque trazia, porque transportava, os trens das pessoas.
Vale lembrar que nessa época o Brasil possuía uma
malha ferroviária com relativa capilaridade e o transporte ferroviário era o mais importante. Assim, era
natural que as pessoas fizessem essa associação.
Moral da estória: O mineiro é, antes de tudo, um erudito. Além de erudito, ainda é humilde e aceita que o
pessoal dos outros estados tripudie da forma como
usa a palavra trem. Na verdade, acho que isso faz
parte do 'espírito cristão do mineiro'. Ele escuta as
gozações e pensa: que sejam perdoados, pois não
sabem o que dizem.

Para se tornar membro, basta enviar um email para:
adunifei_uai_bsb-subscribe@yahoogrupos.com.br

Nosso amigo Marcos Antonio Correa Pereira, TC
QOPM, está em Portugal, na cidade de Oeiras, onde
participa do Curso de Alta Direção em Administração
Pública, realizado pelo Instituto Nacional de Administração - INA.
Desejamos ao estimado Marcos, Madalena e filhos,
uma feliz e promissora estadia em terras lusitanas.

Não se esqueça do nosso bate-papo mensal: toda primeira sexta-feira do mês, a partir de 19h, no restaurante Alpinus. A programação de 2011, sujeita a alterações, é a seguinte:
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho

Dia
OK
OK
01
06
03

Mês
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Dia
01
05
02
07
04
02

== Confraternização: 19/11/2011 ==
Em nosso último bate-papo, 04/02, compareceram apenas
9 pessoas, provavelmente por ser sexta-feira de carnaval e
muitos terem viajado, e também por causa da chuva forte
que caiu. Obrigada pela presença!!

Mande sua sugestão de programa para as horas vagas!

Colaboração: Evanilde Maria da Costa de Souza
Coelho
Fonte: Nota do Jornal “O Sul de Minas”, de
26/02/11
A UNIFEI em parceria com a AD-UNIFEI criou o
diploma de Embaixador da UNIFEI, com o objetivo
de homenagear aquele ex-aluno que se destacou por
sua atuação profissional e política e que tenha contribuído para o desenvolvimentro do País.

Iniciativa inédita, em 23/11/2010, ao comemorar 92
anos de sua fundação, o ponto alto das festividades
foi a solenidade realizada no auditório Dr. João Luiz
Carneiro Rennó, com a entrega de Diplomas de Embaixadores da UNIFEI aos seguintes ex-alunos:
- Eng. Alberto Tavares Silva – Turma de 1941;
- Eng. Luiz Alberto Garcia – Turma de 1959;
- Eng. Joel Mendes rennó – Turma de 1960;
- Eng. Adilson Antonio Primo – Turma de 1975;
- Eng. Manoel Arlindo Zaroni – Turma de 1972; e
- Eng. Ricardo Pinto Pinheiro – Turma de 1969.
A finalidade desta homenagem é aproximar o exaluno da universidade e de proporcionar-lhe a missão
de atuar na diplomacia da UNIFEI como parceiros e
conselheiros do reitor e de outras lideranças da instituição.

Meu nome é MULHER!
Eu era a Eva
Criada para a felicidade de Adão
Mais tarde fui Maria
Dando à luz aquele
Que traria a salvação
Mas isso não bastaria
Para eu encontrar perdão.
Passei a ser Amélia
A mulher de verdade
Para a sociedade
Não tinha a menor vaidade
Mas sonhava com a igualdade.
Muito tempo depois decidi:
Não dá mais!
Quero minha dignidade
Tenho meus ideais!
Hoje não sou só esposa ou filha
Sou pai, mãe, arrimo de família
Sou caminhoneira, taxista,
Piloto de avião, policial feminina,
Operária em construção...
Ao mundo peço licença
Para atuar onde quiser
Meu sobrenome é COMPETÊNCIA
E meu nome é MULHER..!!!!
(Autor desconhecido)
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