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Jornal Regional

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258 - Claudia e Goreti
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e
Municipais.
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Os trabalhadores da
Gerdau realizaram
paralisações na terça-
feira, dia 31, contra a
política de demissões
aplicada pela direção da
empresa e contra o baixo
valor de PPR (Programa
de Participação dos
Resultados). No turno da
manhã e da tarde, os
trabalhadores pararam por
20 minutos e a direção do
Sindicato dos
Metalúrgicos de
Pindamonhangaba esteve
acampada durante todo o
dia na porta da
f á b r i c a . D i v e r s o s
protestos têm sido
realizados contra a
direção da Gerdau. Ainda
em maio, um comboio de
ônibus foi realizado e
paralisações por área
dentro da fábrica também
foram promovidas,
inclusive com represálias
por parte da chefia da
empresa a diretores do

sindicato.Na terça, o
governador Geraldo
Alckmin esteve em visita
à fábrica para participar do
lançamento da expansão
da empresa em
Pindamonhangaba - um
investimento de R$ 645
milhões em um novo
laminador e uma nova
fábrica que irão gerar 868
postos de trabalho.O
presidente do Sindicato,
Romeu Martins, afirmou
que a diretoria do
sindicato não é contra o
investimento, mas que os
problemas da fábrica têm
que ser ditos. “A geração
de empregos é a nossa
maior bandeira. Mas não
podemos deixar de falar
que esse investimento
está sendo feito às custas
dos trabalhadores. A
empresa anuncia novos
empregos, mas aplica uma
política de demissões
visando apenas o seu
lucro. Além da alta

rotatividade, as demissões
irregulares estão cada dia
mais freqüentes. São
companheiros com
seqüela do trabalho ou
perto da aposentadoria
que têm estabilidade de
emprego e estão sendo
d i s p e n s a d o s
i r r e g u l a r m e n t e ” ,
exclamou Romeu. “A
empresa anuncia
investimento, mas não
paga PPR justo para os
trabalhadores. O valor
desse ano está 70% mais
baixo que o do ano
passado, sendo que a
produção está maior”,
completou.Segundo a
direção do Sindicato, em
maio ocorreram mais de
20 demissões somente
no setor da Aciaria. Novos
protestos devem ocorrer
na Gerdau durante os
próximos dias, até que a
direção da empresa atenda
às reivindicações da
categoria.

Em Pindamonhangaba
Trabalhadores protestam

contra a política de
demissões da Gerdau O vereador Orestes

Vanone (PSDB) citou uma
reportagem publicada
pelo jornal O Vale no dia
21 de maio, intitulada
“Escola censura
manifestação”, a respeito
da participação de alunos
da escola municipal
Professor José Ezequiel
de Souza em uma
manifestação pública no
dia 7 de maio.Vanone
demonstrou apoio aos
estudantes. “Vivemos num
processo democrático, a
liberdade de expressão é
uma conquista do povo.
Deveríamos sentir
orgulho [dos alunos]
quando percebemos que
outros jovens trilham
caminhos diferentes, eles
deveriam ter toda a
proteção do poder
público”, disse.Em
seguida, ele leu uma
moção de repúdio que
apresentou durante a
sessão ordinária do dia
25. No documento,
repudia as “represálias
determinadas pelo diretor
do Departamento de
Comunicação Social da

Prefeitura, causando
constrangimento a alguns
alunos do Grêmio
Estudantil LPA
(Liberdade, Pensamento
e Atitude), que exerceram
ato de cidadania ao
integrarem manifestação
contra o crítico momento
político de Taubaté”.O
movimento político teve
início na praça Santa
Terezinha em direção à
praça Dom Epaminondas.
“Os jovens, munidos de
apitos, cartazes e
máscaras, exerceram o
direito constitucional
garantido a todo e
qualquer cidadão
brasileiro, o direito da
liberdade de expressão”,
destacou.Vanone explicou
que no dia 17, por
determinação de Carlos
Alberto da Silva, dois
estudantes foram levados
para a diretoria do
colégio, onde
participaram de uma
reunião com a
direção.”Isso é
c o n s t r a n g i m e n t o ,
assédio. Por telefone, o
sr. Carlos Alberto

orientou os diretores e
falou com um dos
estudantes, exigindo que
não utilizem mais o nome
do colégio em
manifestações. Ele não
pode fazer isso. Quando
os alunos citam o nome
do colégio Ezequiel em
manifestação, fazem por
orgulho da instituição em
que estudam.”O vereador
citou ainda a Lei nº 4.485/
2011, de sua autoria, que
inclui a Semana de
Conscientização contra o
Assédio Moral no
calendário de eventos do
município, e o projeto de
lei nº 12/2011, de autoria
do vereador
Rodrigo Luis Silva
“Digão”, que
veda assédio moral na
a d m i n i s t r a ç ã o
pública.”Tem uma frase
que diz: cada um colhe o
que planta. Vocês estão
plantando uma semente
que no futuro se
transformará numa
grande árvore e dará
grandes frutos”, concluiu
o vereador, se dirigindo
aos alunos.

Orestes Vanone repudia
censura a alunos do

Ezequiel

A Prefeitura de
P i n d a m o n h a n g a b a
prorrogou até o dia 9 de
junho o prazo para as
inscrições para o
processo seletivo de
bolsas de estudos do
Colégio Técnico Dr. João
Romeiro.No total são 20
vagas divididas em quatro
áreas para cursos
técnicos nas áreas de:
administração, logística,
meio ambiente e
segurança no trabalho.As
bolsas serão de 100% e
os alunos terão isenção na
taxa de matrícula. Podem
se inscrever somente as
pessoas que possuam o
ensino médio concluído
ou que estejam cursando
o 3º ano. Também é
necessário residir em
Pindamonhangaba há pelo
menos dois anos, e

possuir renda de até um
salário mínimo por
pessoa.As inscrições
devem ser feitas no setor
de protocolo da
Prefeitura. É necessário
apresentar cópia do RG,
comprovante de
residência no município
por dois anos ou mais,
certificado de conclusão
de ensino médio, emitido
por escola da Rede
Pública, comprovante de
renda de todos os
moradores do domicílio,
podendo ser
o holerite atual ou carteira
de trabalho.
Em caso de
desempregado e
autônomo é necessário
apresentar declaração de
renda individual.Sobre as
provas Os inscritos farão
uma avaliação com

questões objetivas de
lingua portuguesa,
matemática e
conhecimentos gerais,
que devem ser aplicadas
dia 12 de junho, das 9 às
12 horas, no Colégio
Comercial Dr. João
Romeiro. O resultado
classificatório será
divulgado dia 17 de junho
no colégio e publicado
neste jornal.Seleção Os
candidatos classificados
passarão por uma triagem
social a ser realizada pelo
Departamento de
Promoção de Saúde e
Cidadania. Nesta etapa
serão avaliadas a renda de
até um salário mínimo por
pessoa da família e se não
tem outro membro da
família que seja bolsista
nesta escola, entre outros
dados.

Prefeitura de
Pindamonhangaba

oferece bolsas de estudo
para cursos técnicos


