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Semana do Sapateado: programação
conta com grupo Tap New Generation
O grupo Tap New Generation é o convidado
da Semana do Sapateado, evento realizado pela
Secretaria Municipal da
Cultura e Fundart com
apoio da Escola Municipal de Dança Iracema
Nogueira (EMD). O
evento será realizado nos
dias 23, 24 e 25 de maio,
e apresenta workshops
com integrantes do grupo Tap New Generation,
além de uma apresentação do grupo na Praça
Pedro de Toledo. Toda a
programação é gratuita.
O grupo Tap New Ge-

neration reúne sapateadores de diversos Estados do Brasil que, juntos,
desenvolvem a arte do
sapateado sem fronteiras. Os workshops serão
realizados nos dias 23 e
24, na EMD (para alunos da EMD e interessados em nível intermediário) e também no Teatro Wallace Leal Valentin Rodrigues (para professores e sapateadores
em nível avançado).
A programação desta
quinta (23) apresenta
três workshops: dois deles na EMD com Lucas

Freitas: das 8h30 às 10h,
e das 14h15 às 15h40; e
o último no Teatro Wallace, com Nelson Moura,
das 19 às 20h30.
Na sexta (24) serão outros três workshops. Na
EMD participam Bárbara Pardo, das 8h30 às
10h; e Lucas Bazanelli,
das 14h15 às 15h40. À
noite, das 19 às 20h30,
Lucas Bazanelli volta na
programação do Teatro
Wallace.
As vagas são limitadas
e as inscrições podem ser
realizadas pelo fone
3301-1929, na EMD.

Outro destaque da
programação é a apresentação de “Nós”, neste sábado, 25 de maio,
às 19 horas, na Praça
Pedro de Toledo. O espetáculo retrata a história do grupo Tap New
Generation no desenvolvimento do sapateado
coletivo interestadual. A
direção e concepção do
espetáculo é de Luciana
Petsold, Panmela Tadeu
e do araraquarense Geraldinho Junior – que
compõe o elenco do espetáculo, juntamente
com: Ayesha Zangaro,

Primeiro trimestre registra maior saldo de
contratações dos últimos cinco anos em Araraquara
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O mercado de trabalho
formal de Araraquara
encerrou o primeiro trimestre de 2019 com o
maior saldo de contratações dos últimos cinco
anos. De acordo com levantamento realizado
pelo Núcleo de Economia do Sincomercio Araraquara, com base nos
dados do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (Caged),
foram 7.751 contratados
e 7.005 desligados, resultando em um saldo final
positivo de 746 postos de
trabalho criados. O resultado do município está
em consonância com o
cenário nacional, que
abriu 164.256 novas vagas no mesmo período.
De acordo com dados
oficiais, todos os cinco se-

tores econômicos apresentaram melhora no
nível de emprego na
comparação trimestral
entre 2019 e 2018. O
maior número de contratações líquidas ocorreu no setor de serviços,
com a abertura de 358
contratos de trabalho,
seguido pela construção
civil (305) e indústria
(292). Em contrapartida,
os setores de serviços e
agropecuária encerraram o período com saldo negativo e fechamento de 144 e 65 vagas, respectivamente.
A pesquisa revelou ainda grande disparidade
entre número de admissões de homens e mulheres. Das 746 novas vagas, 625 foram ocupadas
por trabalhadores do

sexo masculino, 83,8%
do total. Os setores que
mais incorporaram essa
parcela da mão-de-obra
foram o da construção
civil (297), indústria de
transformação (254) e o
setor de serviços (141).
Em contrapartida, três
setores encerraram o trimestre com saldo negativo de contratações
masculinas: a agropecuária dispensou 61 trabalhadores, a administração pública, 21 e os serviços industriais de utilidade pública, 1.
Já em relação a parcela
feminina empregada, houve saldo de 121 contratações durante os três primeiros meses de 2019,
16,2% do total de admitidos. Desse total, 269 foram
incorporadas pelo setor de

serviços, 39 pela indústria
de transformação e 8 pela
construção civil. Por outro
lado, o comércio encerrou
os vínculos empregatícios
de 159 mulheres, a administração pública, 31,
agropecuária, -4 e os serviços industriais de utilidade pública -1.
O balanço final desse
primeiro trimestre é considerado positivo segundo a análise do Núcleo
de Economia do Sincomercio. As expectativas
para o ano direcionam a
uma continuidade dos
saldos positivos, porém,
como visto nos dados acima, alguns setores ainda
precisam ser analisados
mais cuidadosamente
por não estarem conseguindo atingir uma recuperação tão sólida.

Daae realiza I Encontro Intermunicipal
de Educação Ambiental
O Daae, por meio da
Gerência de Gestão Ambiental e Sustentabilidade/Diretoria de Gestão
Ambiental, realiza o I
Encontro Intermunicipal
de Educação Ambiental
“Desafios da Educação
Ambiental’’, às 8h, na
Faculdade de Tecnologia
do Estado de São Paulo
(Fatec). A atividade faz
parte da programação do
cinquentenário do Daae.
O encontro visa permitir o diálogo, apresentando ações de sucesso e
elencando os desafios de
se fazer educação ambiental em diferentes territórios. A proposta de
promover encontros intermunicipais de educação surgiu pela mobilização entre municípios
parceiros e participantes

do Programa Município
Verde Azul (PMVA), desenvolvido e coordenado
pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (Sima). “A educação ambiental é uma ferramenta importante e
necessária para permitir
a articulação entre diferentes atores, promover
a sensibilização, a conscientização e a mobilização visando a mudança
de hábitos da sociedade”, disse Simone Cristina de Oliveira, gerente
de Gestão Ambiental e
Sustentabilidade.
Neste primeiro encontro, serão traçadas as diretrizes para próximos
eventos, possibilitando a
integração dos diferentes setores da sociedade.
“Assim sendo, a criação

deste encontro servirá
para evidenciar diferentes linhas de atuação
como capacitações, campanhas educativas, educação ambiental em unidades de conservação,
programas e projetos
formais e não formais,
entre outras atividades”,
completou Simone.
O encontro deverá
ocorrer, anualmente, tendo a cada ano um município como sede, Araraquara será o primeiro
município a sediar o encontro. Estarão presentes no evento, representantes dos municípios de
Agudos, Barra Bonita,
Boraceia, Borebi, Dois
Córregos, Iacanga, Ibitinga, Itapuí, Jau, Lençóis Paulistas, Macatuba, Piratininga, Reginó-

polis, Sabino, São Carlos
e Torrinha.
A programação deste I
Encontro contará com
palestra, oficina e uma
mesa redonda entre alguns municípios. Na
palestra, o coordenador
do PMVA, José Valter da
Silva Figueiredo, apresentará questões relacionadas à Educação Ambiental atinentes às diretrizes do Programa. Na
execução da oficina,
uma especialista em educação ambiental abordará o tema dos saberes
populares e sua interface com a educação ambiental e por fim, quatro
municípios, previamente definidos, participarão
de uma mesa redonda,
apontando ações positivas desenvolvidas.

Feira do Pôr do Sol reúne artesanato, música
e gastronomia na Praça das Bandeiras
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A Feira do Pôr do Sol
terá mais uma edição
neste domingo (26), das
17 às 22 horas, na Praça das Bandeiras, com a
presença de mais de 30
artesãos de diversos segmentos, além de muita
música e um clima perfeito para um início de
semana com o astral lá
em cima.
“A Feira do Pôr do Sol
já se tornou referência
para os artesãos, que
vêm inclusive de outras
cidades, e para o público, que se sente à vontade para curtir uma
noite de domingo muito agradável na Praça

das Bandeiras”, avalia
Helayne Cristina de
Moura, da organização
do evento.
Como em time que
está ganhando não se
mexe, a feira segue com
a marca de oferecer
grande variedade de
produtos artesanais,
desde as tradicionais
peças de crochê, acessórios, enfeites, brinquedos e arranjos de vasos
até opções como camisetas, chinelos e canecas
com estampas personalizadas.
GASTRONOMIA
Já a área de gastronomia é um show à parte,

e vem crescendo a cada
edição, com opções
como queijos, embutidos, doces, pasteis, vinhos e licores. “Os visitantes poderão inclusive
participar de degustações de produtos como
queijos e vinhos durante a feira”, explica Helayne.
Outra característica
marcante da feira é o
som para todos os gostos, que começa às 17
horas com o DJ Sam e
sua maravilhosa coleção
de discos de vinil, com
muito bom gosto. Assim, o público terá a
oportunidade de ouvir

pérolas da música nacional e internacional,
principalmente das décadas de 70 e 80, incluindo rock, reggae, dance music, funk e soul
music.
SAMBA
Para terminar, sempre
é realizada uma apresentação musical ao
vivo, que nesse domingo ficará por conta da
cantora Carol Mancini,
que vai trazer um repertório de muito samba e
MPB. O show será realizado a partir das 21
horas, em palco montado na praça.

Luciana Petsold, Lucas
Freitas, Lucas Bazanella, Jordania Galdino,
Panmela Tadeu, Bárbara Pardo, Gisele Silva,
Ana Tomioshi e Giuliano Antônio.
“Nós” desenvolve a
junção carioca, mineira
e paulista de uma única linguagem: a arte do
sapateado. Indivíduos
singulares que trazem
sua forma de execução
para um coletivo incomum, buscando a não
padronização do movimento, mas a pluralidade da soma.

Diferenças são aceitas
como construtivas, e
pensamentos opostos criam o espetáculo, que,
através da movimentação estilística característica das raízes do Brasil,
compõem um som para
vários corpos. Com trilha brasileira de Cássia
Eller à Ordinarius, o
grupo Tap New Generation veste Brasil em suas
muitas caras e mostra a
sua cara para falar de
Brasil.
Toda a programação é
gratuita.

Araraquara sedia encontro
de empresários de
contabilidade e serviços
nesta sexta-feira
São esperados cerca de 400 empresários, profissionais e estudantes de contabilidade e do setor de serviços no dia 24 de maio, em Araraquara, para o XII
Encontro Regional do SESCON-SP do Centro-Oeste
Paulista, que contempla, além da anfitriã, as cidades
de Bauru, Franca, Jaú, Limeira, Piracicaba, Porto
Ferreira, Ribeirão Preto e São Carlos.
Com o tema “Conhecimento, competência e valorização", o evento se propõe a levar para a região debates sobre grandes temas empresariais e renomados
especialistas nos assuntos.
A consultora empresarial Giovana Carer falará sobre os riscos e as oportunidades do Bloco K; o auditor
fiscal da Receita Federal do Brasil dará importantes
alertas sobre o Sistema Público de Escrituração Digital; o especialista em auditoria tributária tratará dos
aspectos estratégicos na valorização dos honorários
contábeis e o autor Renato Grinberg, um dos palestrantes mais procurados do país, tratará de produtividade, excelência e alta performance.
Além de temas técnicos, de gestão empresarial e de
tecnologia, os participantes terão a oportunidade de
conhecer o que há de mais moderno em produtos e
serviços voltados aos universos contábil e empreendedor na tradicional feira de negócios do encontro.
O evento será realizado no Centro Internacional de
Convenção Dr. Nelson Barbieri, localizado na Rua Ivo
Antonio Magnani, 430 – Araraquara, das 8h às 18h.
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Jogos Escolares têm
semana cheia de basquete
Os Jogos Escolares de Araraquara (Jocoara) prosseguem nesta quinta-feira (23), a partir das 8h30, no
Ginásio Guilherme Fragoso Ferrão, com partidas de
basquete na categoria A, entre atletas masculinos de
11 e 12 anos de idade.
A semana cheia de basquete, que teve início na segunda-feira, vai até a próxima sexta-feira (24), quando as meninas de 13 e 14 anos estarão em quadra em
busca de vitórias na categoria B.
O complemento da programação de basquete feminino será na segunda-feira (27), na categoria C,
para atletas de 15 e 16 anos.
O sistema de disputa é um festival, com as equipes se
enfrentando entre si e disputando a final no mesmo dia.
Por exemplo, a Coeducar venceu os adversários masculinos nessa quarta-feira (22), na Categoria C, e sagrouse campeã. O Objetivo ficou em segundo lugar.
Antes, na terça-feira, na categoria B, o COC foi o
campeão, e o Objetivo, o vice. Vale reforçar que os
jogos ocorrem no período da manhã, no ginásio anexo à Pista de Atletismo Armando Garlippe, que fica
na Rua Expedicionários do Brasil, em frente ao número 3015, próximo a confluência com a Avenida
Francisco Colturato, no bairro São Geraldo.
TRADIÇÃO
Ao todo, são 25 escolas e 700 atletas participantes
desta edição dos Jogos Escolares, que visam a integração dos estudantes de escolas públicas e privadas
de várias regiões da cidade.
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