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INDICAÇÃO Nº 1161/2018 
  
 

INDICAÇÃO 
 
  

Indico à Mesa Diretora na forma regimental, em vigor, que seja solicitado ao Prefeito 
Municipal de Macuco Sr. Bruno Alves Boaretto, junto à Secretaria de Educação, para que seja 
feito nas escolas do município, palestras sobre Mudanças no Mercado de Trabalho. 

 
 
 

JUSTIFICATIVA 

 
          

As mudanças no mercado de trabalho atual são constantes, e, em alguns ramos, frenéticas. 
Essa volatilidade obriga as empresas a prestarem atenção ao que está acontecendo para não ficar 
pra trás e perder vantagem competitiva, seja em termos de participação de mercado como em 
atração de talentos. Aplicativos, novas formas de hierarquia, flexibilidade nos horários e diferentes 
ambientes de trabalho são alguns dos itens que compõem o pacote de novidades do mercado de 
trabalho atual. É importante que os jovens estejam atentos a essas mudanças. As novas gerações 
apresentam uma proporção menor de pessoas com instrução superior, associado ao aumento da 
demanda por mão-de-obra qualificada. Isso, levou à elevação do diferencial salarial entre 
trabalhadores qualificados e intermediários. As ofertas relativas de trabalhadores com nível 
intermediário e qualificado, relativamente aos não qualificados, cresceram continuamente. 
Entretanto, a oferta relativa de trabalho qualificado está em trajetória de queda, o que conduz à 
idéia de que o grande problema da educação no Brasil está na passagem do ensino médio para o 
ensino superior.  

A demanda por educação dos indivíduos segue o objetivo de maximizar os fluxos de 
rendimento ao longo da vida ou, de maneira mais ampla, maximizar a utilidade futura. A decisão 
de investir em educação é tomada comparando o fluxo de rendimentos esperados; portanto, faço a 
referida indicação com o intuito  de alertar os alunos que hoje estão nas escolas, através de 
palestras e orientações para que se tenha uma conscientização de que é preciso estudar, se 
especializar; todavia, a educação superior, ao contrário dos níveis anteriores, tem um caráter mais 
profissionalizante e é subdividida em diversos cursos. Os jovens de hoje precisam estar atentos à 
essas novas mudanças, se preparando, e se especializando para estarem aptos para ingressar 
nesse novo mercado de trabalho tão competitivo. 

 
 

Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 17 de setembro de 2018. 
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