
4  BAURU, sábado, 8 de setembro de 2018

POLÍTICA/GERAL

USC realiza 12.ª edição da Feira de Profissões na próxima quarta

A Universidade do Sa-
grado Coração (USC) 
realiza na próxima 

quarta (12) a Feira das Pro-
fissões. O evento, que chega 
a sua 12.ª edição, funcionará 
em três períodos (9h às 12h, 
14h às 17h e 19h às 22h) 
para estudantes do Ensino 
Médio e comunidade em 
geral, com entrada gratuita. 

Neste ano, a expectativa 
é receber mais de 10 mil pes-
soas vindas de Bauru e de ci-
dades do Interior do Estado. 
Para participar, os visitantes 
precisam se inscrever.

Gratuitas, inscrições 
estão abertas e 
devem ser realizadas 
pela Internet

Além dos tradicionais 
estandes em que cada curso 
apresenta as informações e 
tendências das profissões, a 
novidade é que haverá, tam-
bém, oficinas específicas. 

“Estas atividades farão 
com que os alunos conheçam 
mais a fundo as opções de cur-
sos, indo além da parte visual. 
A ideia é que o estudante visi-
tante tenha um contato prático 
com a profissão para ajudar na 
escolha da carreira”, ressalta 
Ana Carolina Dua, organiza-
dora do evento. Tipagem san-
guínea, demonstrativo de mé-
todos de conservação do solo, 
maquiagem artística e produ-
ção de sabonetes são algumas 
das oficinas propostas.

CAMINHO INTERATIVO
Assim como na 11.ª edi-

ção, a feira contará com o 
caminho interativo, no qual, 
durante o trajeto percorrido – 
desde a entrada da USC, até 
o Setor Vivência do Bloco K 
para os estandes –, o partici-
pante poderá vivenciar ativi-
dades em ambientes dos cur-
sos, como o centro cirúrgico 
na Clínica de Enfermagem, 
estúdio fotográfico com fundo 
infinito dos cursos de comuni-
cação e outras atividades. 

Também fará um tour 
por laboratórios, salas e am-
bientes da área que deseja. 
Para a identificação de cada 
um dos locais, haverá pon-
tos de tour espalhados pelo 
evento e monitores.

Nos estandes, o visitante 
terá contato com 35 cursos de 
graduação e poderá conhecer 
melhor o dia a dia de cada pro-

fissão. Professores, coordena-
dores e estudantes estarão pre-
sentes para conversar e tirar 
dúvidas dos visitantes. 

SERVIÇO
A 12.ª Feira das Profis-

sões da USC será no dia 12 
de setembro, nos seguintes 
horários: 9h às 12h, 14h às 
17h e 19h às 22h. O evento 
é voltado para estudantes 
do Ensino Médio e comuni-
dade em geral. 

A USC fica na rua Irmã 
Arminda, 10-50, Jardim Bra-
sil. A entrada é gratuita. O 
telefone para informações é 
o (14) 2107-7000. Inscrições 
pelo link, tanto para visitan-
tes individuais quanto para 
grupos escolares: https://se-
cure.usc.br/sistema/public/
feira_profissoes/.

Para tirar dúvidas: assim como ocorreu nas edições anteriores, 
Feira de Profissões deste ano espera milhares de estudantes

Aceituno Jr./JC Imagens

Ferreira prega ruptura com o sistema
Candidato a governador pelo PSTU, Toninho Ferreira fez campanha em Bauru e região neste feriado; ele defende alteração radical na política de governo

Toninho Ferreira esteve ontem no Café com Política do JC: “O PSTU tem uma política de ruptura”

Renan Casal

Desde ontem, o can-
didato a governador 
Toninho Ferreira 

(PSTU) faz campanha em 
Bauru e cidades vizinhas. 
Ele deve ficar até segun-
da-feira na região e, nesta 
sexta pela manhã, esteve 
no Espaço Café com Polí-
tica do JC. Ferreira defende 
uma ruptura radical com o 
sistema e pontua que, ape-
nas desta forma, o governo 
conseguirá atender a popu-
lação mais pobre.

Esta é a segunda vez, 
inclusive, em que ele sai 
candidato a governador. 
“O PSTU tem uma políti-
ca de ruptura, de rebelião 

popular. A gente acredita 
que apenas pelo voto não 
vamos conseguir avançar. 
Nos grandes momentos de 
mudança da história, acon-
teceram revoluções e é isso 
que precisa ocorrer em nos-
so País”, defende. 

O partido lançou Vera 
Lúcia de candidata a presi-
dente. Já para senador pelo 
Estado, concorrem Mancha 
e Eliana. “O plano de go-
verno nosso é de mudança 
drástica, porque os outros 
partidos apresentam o que já 
está aí, do PSDB ao PSOL, 
com uma ou outra alteração. 
A gente acredita que, sem 
uma ruptura com os bancos 
e o sistema financeiro, nada 
mudará”, comenta.

No cenário nacional, o 
PSTU cita que o governo 
deveria parar de pagar a dí-
vida pública. O mesmo se-
ria feito em São Paulo nes-
te caso. “A primeira coisa é 
não pagar a dívida pública. 
O Estado de São Paulo é 
rico, mas a população em 
sua maioria é pobre. São 5 
milhões de desempregados, 
em desalento já. Defende-
mos nacionalmente a redu-
ção da jornada de trabalho 
para 36 horas semanais, 
com o avanço da tecnolo-
gia, é necessário reduzir 
a carga de trabalho para 

que todos tenham emprego 
atualmente”, frisa.

PÚBLICO
Ainda entre as propostas 

de governo do PSTU, está a 
valorização do serviço pú-
blico. O candidato cita que 
a saúde e educação foram 
entregues ao setor privado 
nos últimos anos. 

“No transporte, São Paulo 
conta com apenas 80 quilô-
metros de metrô e, assim que 
uma linha é concluída, ela é 
entregue para a iniciativa pri-
vada. Falta investimentos em 
ferrovia. E, nas rodovias, esse 
modelo de iniciativa privada 
é o que favorece casos como 
o de corrupção no Rodoanel. 
Na saúde, as OS e Oscip es-
tão tomando conta de todos 
os serviços. E, na educação, 
o Geraldo Alckmin (PSDB) 
fechou salas de aula, só não 
foi mais porque os jovens se 
rebelaram”, entende.

REVOLTA POPULAR
A deflagração de uma 

revolta popular é vista 
como necessária. “A gen-
te entende que, apenas se 
o povo fizer a rebelião, as 
coisas vão mudar. Foi o que 
ocorreu na educação há al-
guns anos para evitar o fe-
chamento de salas de aula 
e com os caminhoneiros 

THIAGO NAVARRO

há alguns meses. Eles aca-
baram sendo traídos pelo 
Michel Temer (MDB), mas 
foram buscar resolver as 
coisas”, entende.

NA REGIÃO
O candidato Toninho 

Ferreira permanece em 
Bauru até segunda-feira, 

e faz campanha ainda em 
Duartina, Jaú, Marília e Gá-
lia, acompanhado do can-
didato a deputado estadual 
Abel Barreto (PSTU). “Na 
eleição para presidente, o 
Henrique Meirelles (MDB) 
será, depois, convidado por 
qualquer um dos candidatos 
para fazer parte do governo, 

menos pela nossa candida-
ta, que sabe da necessidade 
em mudar o sistema”, lem-
bra. “Para 99% das pessoas, 
o País já está quebrado. O 
dinheiro está nas mãos de 
poucos, com os banqueiros, 
e, só quando ficar sem pagar 
a dívida pública, isso come-
çará a mudar”, conclui.

Nos grandes 
momentos 
de mudança 
da história, 
aconteceram 
revoluções e é 
isso que precisa 
ocorrer em 
nosso País’

Toninho Ferreira

Jd. do Ypê faz evento 
ecumênico no dia 16

No próximo dia 16, 
o Cemitério Parque 
Jardim do Ypê rece-

berá o padre Márcio José 
Cattache, da Igreja São 
Cristóvão, para uma missa 
ecumênica. O evento, que 
começa 10h30, visa home-
nagear os entes que já parti-
ram e conduzir os visitantes 
a participar de um momen-
to de reflexão. A missa é 
gratuita e está de portas 
abertas para toda a comuni-
dade bauruense.

Missa com o padre 
Márcio José Cattache 
é aberta para 
toda a população 

A organização destaca 
que a entrada de automó-
veis no Cemitério Parque 
Jardim do Ypê não será per-
mitida durante a realização 
do evento para garantia da 
segurança do elevado nú-
mero de pedestres transi-
tando nas alamedas. 

Aos portadores de neces-
sidades especiais, o cemité-
rio disponibilizará cadeiras 
de rodas e uma equipe de 
apoio para auxiliar a visita 
até o jazigo desejado.

SERVIÇO
O Cemitério Parque Jar-

dim do Ypê fica na av. José 
Vicente Aiello, 22-125, Par-
que das Nações. Telefone: 
(14) 3223-8066.


