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MERCADO Percentual dos que acreditam no sucesso profissional sem uma graduação chega a 35%

Cresce número de jovens
que dispensam diploma
O número de estudantes
brasileiros que acreditam
ser possível alcançar suces-
so profissional sem ter que
passar por uma graduação
universitária cresceu 8 pon-
tos percentuais no último
ano, atingindo o percentual
de 35%. É o que mostra pes-

quisa realizada por empresa
global com foco em educa-
ção e aprendizagem. O dado
mostra como a nova geração
tem buscado outras formas
possíveis de ingressar no
mercadodetrabalho.Omes-
mo estudo indica que ao
considerarem o ensino pro-

fissionalizante, 68% dos es-
tudantes acreditam que um
certificado desse tipo supe-
raumdiplomadegraduação
na chance de se conseguir
um bom emprego. Especia-
listas em carreira percebem
mudanças de pensamento
nos jovens, que já não acre-

ditam que a graduação seja
garantia de boa colocação
profissional. Eles ressaltam
a importância da identifica-
ção, desde cedo, das formas
de trabalho disponíveis para
que se possa decidir sobre o
melhor caminho para cada
estudante. B5

“Universidade
já não é o único
recurso de
conhecimento”
CARINE CIDADE, espec. em carreira

Athletico
fatura o bi da
Sul-Americana
ao vencer o
Bragantino B7
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SALVADOR

População
retoma
ocupação
de espaços
culturais
O avanço da vacinação
e a flexibilização das
normas de restrição de
convívio social têm fei-
to os soteropolitanos
voltarem a ocupar es-
paços de lazer e entre-
tenimento cultural pe-
la cidade, como fez o
casal Lorena Brito e Pe-
dro Costa (foto). A4

SELEÇÃO

Enem
começa a
ser aplicado
hoje em
todo o País
O Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) 2021 co-
meça a ser aplicado hoje
nas modalidades impressa
e digital. Ao todo, 3,1 mi-
lhões de candidatos farão o
exame no País. Na Bahia
houve 320 mil inscritos pa-
ra as provas. B4

CONSCIÊNCIA NEGRA

Atos lembram
luta contra
o racismo
e criticam
governo
No Dia da Consciência Negra,
que recorda a data em que
Zumbi dos Palmares foi mor-
to, manifestantes foram às
ruas em Salvador e outras ci-
dades brasileiras para cele-
brar e também protestar con-
tra o governo federal. A8

ESTREIA
Filme de Wes
Anderson
homenageia
jornalismo C1

PROTEÇÃO
Ações amenizam
a situação de cães
e gatos errantes
em Salvador B3

SAÚDE

Ministro diz
que Brasil tem o
controle sobre a
pandemia B2

OPINIÃO \ LEITOR

TOSTÃO
“O mundo e o futebol
mudaram. Eram
diferentes” B8

GILDECI LEITE
“Dizer ‘eu sou negão’
tornou-se um desabafo,
uma alegria” A2

Por que nós,
principais produtores
de lixo, não cuidamos
bem dele?” A2
ADAILTON LIMA
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UM JORNAL
DE OPINIÃO

FECHAMENTO: 22H

NOVAS VOZES
Pagode
baiano rompe
fronteiras e
ganha o país 1/2

ABRE ASPAS
Thaisa Trujilho
analisa cenário
de mais casos
de diabetes 3

CULINÁRIA
Pimentas são
estrelas de
festival no
Litoral Norte 5

ANOTA BAHIA
Claudia Leitte e
Preta Gil firmam
parceria C2
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Tertuliana Lustosa (no centro) é vocalista da banda A Travestis
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BAHIA

Tricolor tenta
retomar ritmo de
bons jogos hoje,
contra o Cuiabá B8

Atletas do
Furacão
festejam no
Centenário


