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Massagista
Hora

marcada

Rua Behring, 162 - Brás
2693-9253

Ogovernador Geraldo Alck
min e o prefeito Fernando
Haddad assinaram no último

dia 18 de março convênio para am-
pliar a Operação Delegada na Capi-
tal. Anteriormente, a Prefeitura paga-
va os policiais militares que desejas-
sem trabalhar em seus dias de folga
somente no combate ao comércio ile-
gal da cidade. Com a ampliação, o
governo pretende aumentar o polici-
amento nas ruas da capital, especial-
mente durante a noite.

O acordo também prevê novas
atribuições na parceria. Policiais mili-
tares e bombeiros vão apoiar a fiscali-
zação e prevenção de incêndios em
casas noturnas, vão atuar em parceria
com o Psiu (Programa de Silêncio
Urbano) e auxiliar na proteção do pa-
trimônio e equipamentos municipais.

“Em toda atividade da Prefeitura
onde haja necessidade, o policial mi-
litar poderá atuar. É um grande gan-
ho para a cidade. Ganha a sociedade
com 3.898 policiais por dia e ganha
o policial que tem uma melhora sala-
rial”, disse o governador Geraldo
Alckmin.

Diariamente, equipes da Subpre
feitura Mooca realizam na região

serviços de limpeza urbana, além de
executar as operações cata-bagulho e
disponibilizar oito ecopontos para
combater o descarte irregular de lixo
e entulho. São eles: rua Pires do Rio,
600 na Mooca, rua Palmorino Mô-

Operação Delegada
ganha mais força
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“A atividade delegada depende da
boa vontade do policial, porque ele
se voluntaria para um trabalho extra-
ordinário”, comentou o comandan-
te geral da Polícia Militar, coronel Be-

nedito Roberto Meira.
Com a extensão das atribuições,

o prefeito Fernando Haddad espera
uma queda nos índices de criminali-
dade em São Paulo.

Região agora tem oito
Ecopontos de lixo

naco, 1 no Brás, avenida Carlos de
Campos, 1031 no Pari, rua Bresser,
1543 na Mooca, avenida Salim Farah
Maluf,179 no Tatuapé, e os três no-
vos ecopontos inaugurados: Água
Rasa, Belém e Tatuapé.

Apesar das intervenções constan-
tes de limpeza, é necessário que a po-

pulação colabore colocando o lixo no
horário da coleta domiciliar – das
7h30 às 9h, não jogando resíduos em
vias públicas e córregos e canais, para
não obstruir a drenagem das águas
pluviais, separando o lixo que pode
ser reciclado através da coleta seleti-
va, não realizando o descarte incor-
reto de materiais de construções e co-
brando ações da Prefeitura, mas fa-
zendo também a sua parte.

Disque 156
Além disso, é importante que os

moradores fiscalizem o bairro em
que moram e comuniquem qualquer
irregularidade à Prefeitura por meio
do telefone 156, pelo site http://
sac.prefeitura.sp.gov.br ou pessoal-
mente na Praça de Atendimento, lo-
calizada na rua Taquari, 549. A Sub-
prefeitura Mooca precisa da partici-
pação de cada munícipe para que jun-
tos possamos combater este proble-
ma e assim melhorar cada vez mais a
qualidade de vida.

Luiz Gonzaga Bertelli*
 
Nos próximos três anos, estima-

se que a indústria abrirá 1,1 milhão
de novos empregos para o nível téc-
nico e de média qualificação no país.
Dessas, 625 mil vagas são apenas
para seis segmentos – veículos au-
tomotivos, máquinas e equipamen-
tos, alimentos e bebidas, construto-
ras, roupas e acessórios, e prestação
de serviços. Os dados aparecem no
Mapa do Trabalho Industrial 2012,
divulgado recentemente pelo Senai,
e demonstram a necessidade urgen-
te de qualificar jovens para ocupar
as novas oportunidades. Sem o
aporte de capital humano, a indús-
tria poderá sofrer o agravamento do
apagão de mão de obra, o que tra-
ria consequências penosas para o
crescimento econômico.

A ocupação que terá maior de-
manda será a de técnico de constru-
ção civil, com mais de 16 mil vagas,
seguido por técnico de controle de
produção nas montadoras de veícu-
los (9,5 mil vagas) e no setor que pres-
ta serviços às empresas (8,2 mil va-
gas). O salário médio dos trabalha-
dores para essas profissões também
foi descrito no estudo do Senai: 2,4
mil reais, chegando a 4 mil para quem
tem dez anos de experiência.

Apesar da boa oferta salarial,
uma das dificuldades para conquis-
tar vagas em muitos desses segmen-
tos é a falta de qualificação dos jo-
vens que estão chegando ao merca-
do de trabalho apresentando defi-
ciências em habilidades como  ma-
temática e informática.  A culpa dis-
so recai na qualidade do ensino bra-
sileiro,  colocado em xeque como
responsável pelo baixo rendimento
dos alunos que, nas avaliações naci-
onais e internacionais, sempre dão

Novas vagas na indústria

vexame nos resultados obtidos em
ciências, matemática e português.

É necessário uma reformulação
urgente no ensino médio brasileiro,
com disciplinas que deem ênfase ao
mercado de trabalho. Hoje existe
um vasto conteúdo programático –
em consequência das inúmeras dis-
ciplinas incluídas na grade curricular
–, mas o aluno, na maioria das ve-
zes, nem sabe por que está estudan-
do aquilo tudo. Por isso, uma refor-
ma na educação, com mais foco e 
maior qualidade de ensino, ajudaria
a resolver parte das mazelas que te-
mos hoje na sala de aula e na for-
mação de nossos jovens para o
mercado de trabalho. É importante
também investir pesado no ensino
técnico e no estágio como antído-
tos clássicos para a falta de mão de
obra qualificada, esse motor indis-
pensável para o desenvolvimento
sustentável da economia.

*Luiz Gonzaga Bertelli é
presidente Executivo do

Centro de Integração
mpresa-Escola (CIEE), da

Academia Paulista de História
(APH) e diretor da Fiesp.

AComissão de Saúde, Promoção
Social, Trabalho e Mulher da Câ-

mara Municipal aprovou no último
dia 20 de março, um projeto de lei
para que o Executivo aumente as
ações para controlar a disseminação
de ratos na capital paulista.

A matéria, de autoria de diversos
vereadores, foi apresentada após a con-
clusão dos trabalhos, em 2010, da Co-
missão Parlamentar de Inquérito instau-
rada na Câmara Municipal para averi-

Contribuir para a inser
ção de jovens no mer-

cado de trabalho. Esse é o
principal objetivo de par-
ceria firmada recentemen-
te entre a Legião da Boa
Vontade (LBV) e o Insti-
tuto Nacional de Capaci-
tação e Educação para o
Trabalho Via de Acesso.

O projeto consiste em
promover ações e pro-
gramas para a capacitação
profissional dos partici-
pantes, colaborar para a sua inser-
ção ou ingresso no mercado de tra-
balho. O Instituto Via de Acesso
fará entrevista de trabalho com os
alunos e os que se destacarem po-
derão ser contratados.

Com início em 25 de março, o
projeto atenderá 100 jovens, ofe-
recendo conteúdo de marketing
pessoal, comunicação, relaciona-
mento interpessoal, redação em-
presarial, trabalho em equipe, éti-
ca e cidadania, elaboração de cur-
rículo profissional e processo se-
letivo, além de responsabilidade
socioambiental.

guar e apurar uma eventual deficiência
no desempenho das competências da
Covisa (Coordenação de Vigilância em
Saúde).  De acordo com o relatório da
CPI, um dos problemas encontrados
foi “o aumento dos casos de leptospi-
rose e a necessidade de se aprimorar os
mecanismos de combate às pragas”.

“A questão do aumento de ratos
na cidade é um problema e o poder
público precisa aumentar os trabalhos
de desratização”, justificou o relator

do Projeto de
Lei 3/2011, ve-
reador Ari Frie-
denbach (PPS).

O presidente
da comissão, ve-
reador Calvo
(PMDB), também foi favorável à
matéria. “Precisamos combater essa
praga, porque os ratos podem cau-
sar doenças e isso é uma questão de
saúde pública”, avaliou.

Os módulos apresentarão dinâ-
micas comumente aplicadas em
processos seletivos de empresas.

Podem participar pessoas com
idade a partir de 16 anos, que tenham
concluído o ensino médio ou estejam
em conclusão. As aulas, com duração
de três horas, serão ministradas às se-
gundas e quartas-feiras ou às terças e
quintas-feiras, nos períodos matutino
e vespertino. As inscrições são limita-
das e podem ser feitas no Centro Co-
munitário de Assistência Social da
LBV (av. Rudge, 908, Bom Retiro).
Informações pelo fone 3225-4530 ou
pelo e-mail lbv@lbv.org.br.

Cidade está cheia de ratos

Chance para os Jovens

VENDEDOR (A)
Área de Comunicação Visual

Experiência em Telemarketing
APRESENTAR-SE

Rua Cachoeira, 614 – (Catumbi)
(Próximo à Rua Joaquim Carlos)

PRECISA-SE

BALCONISTA P/LANCHONETE
Masculino ou Feminino

EXPERIÊNCIA COMPROVADA
Apresentar-se munidos de documentos à

Rua Cachoeira, 614 – (Catumbi)
(Próximo à Rua Joaquim Carlos)

PRECISA-SE


