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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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Miscelânea
Culinária

Bobó de camarão

Ingredientes: 1 quilo de camarões frescos, sal a gosto, 3 dentes de alho picados e amassados,
suco de 1 limão, pimenta do reino a gosto, 1 quilo de mandioca (prefira as que já vêm
descascadas e embaladas, é mais prático), 1 cebola cortada em rodelas, 2 cebolas raladas,
1 folha de louro, 6 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 vidros de leite de coco, 1 maço de
cheiro verde picado, 2 latas de molho pronto de tomate, 2 pimentões verdes bem picadinhos
e colheres de sopa de azeite de dendê.

Modo de preparar: Lave os camarões e tempere com sal, alho, pimenta e limão. Deixe
marinar. Pegue uma panela com água e cozinhe a mandioca em pedacinhos com louro e
cebola em rodelas. Quando estiver mole, acrescente um vidro de leite de coco, deixe
esfriar um pouco e bata no liquidificador. Esquente o azeite de oliva, junte a cebola ralada
e deixe dourar. Acrescente os camarões e frite. Adicione as duas latas de molho de tomate,
o cheiro verde e deixe cozinhar por alguns minutos. Junte na mesma panela a mandioca
batida no liquidificador, outro vidro de leite de coco e o azeite de dendê. Deixe levantar a
fervura e está pronto.

Curiosidades

Uma pesquisa com aproximadamente 600 pessoas revelou que obesos têm dificuldade de
se casar e de encontrar emprego. O estudo mostrou que 78% das pessoas acham que o
excesso de peso interfere no matrimônio e que 50% delas não se casariam com um obeso.

Santos patronos e padroeiros

24.01 – São Francisco de Sales – Jornalistas e escritores
09.02 – Santa Apolônia – Dentistas
27.04 – Santa Zita – Empregadas domésticas
01.05 – São José Operário – Trabalhadores
11.05 – São Izidro – Lavradores
19.05 – Santo Ivo – Advogados e juízes
22.05 – Santa Rita de Cássia – Esposas e mães
21.06 – São Luiz Gonzaga – Juventude
29.06 – São Pedro – Pescadores
08.07 – Santa Isabel – Padeiros
14.07 – São Camilo – Doentes e hospitais
25.07 – São Cristovão – Motoristas
11.08 – Santa Clara – Televisão
15.08 – São Tarcíso – Coroinhas
21.09 – São Nicolau – Bancários e marinheiros
26.09 – São Cosme e São Damião – Médicos e farmacêuticos
27.09 – São Vicente de Paula – Obras de caridade
30.09 – São Jerônimo – Estudos bíblicos
04.10 – São Francisco de Assis – Animais e ecologia
05.10 – São Benedito Preto – Negros e escravos
12.10 – Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil
13.11 – São Homobono – Comerciantes
22.11 – Santa Cecília – Músicos
25.11 – Santa Catarina – Estudantes e filósofos
05.12 – São Sabas – Pobres
10.12 – Nossa Senhora Loreto – Aviadores

Humor

Dois amigos que não se vêem desde os tempos da faculdade se encontram e um deles
pergunta:
- E a sua noiva, como vai?
- Minha ex-noiva.
- Como assim?
- Não vamos mais nos casar. Faltando duas semanas para a cerimônia, nós resolvemos
terminar tudo.
- Mas ela não era bonita?
- Sim, mas me diga uma coisa: você se casaria com uma pessoa mentirosa, preguiçosa e
infiel?
- Não, de jeito nenhum.
- Pois é. Ela também não.

Joaquim está sentado à beira do rio, pescando, quando de repente avista o amigo Manoel:
- Ó Manoel! Grita ele.
- Ó Joaquim! Responde o amigo.
- Como faço pra atravessar para o outro lado do rio?
- Não sejas burro, Joaquim! Tu já estás no outro lado!

Jacob estava no hospital, muito mal de saúde e disse ao médico:
- Doutor... se eu for morrer, por favor... Quero morrer antes do meio-dia...
O médico achou que fosse superstição, mas resolveu perguntar:
- Por que antes do meio-dia, seu Jacob?
- É que aí eu economizo o dinheiro do almoço!

O caipira quer telefonar no único telefone público que tem na cidade, mas um sujeitinho da
cidade grande, muito folgado, não larga de jeito nenhum o aparelho.
- O senhor me desculpe! Disse o caipira, cutucando as costas do cara. Já tem prá mais de
meia hora que o senhor tá aí com esse telefone na mão e num diz uma palavra!
- Pois é. Diz o sujeito, tampando o fone. É que eu estou falando com a minha mulher!

A porta da vida: A vida não deve ser medida por aniversários, mas sim por realizações, não
conte sua idade com números, faça seu calendário com suas conquistas.
A porta do sonho: Tudo o que existe hoje de grandioso, foi antes um sonho, os vencedores
dedicam-se a realizar seus sonhos, transformando-os em objetivos, mobilizando seu potencial
e agindo com disciplina em direção à vitória.
A porta da inteligência: As portas abrem-se para caminhos, mas a caminhada é você quem
faz, aproveite cada momento para desenvolver a inteligência e a criatividade, as soluções
já existem, basta encontrá-las.
A porta da consciência: Sua consciência é mais importante que sua reputação, sua
consciência é o que você é, sua reputação é o que os outros pensam que você é, você é
muito mais do que os outros possam imaginar.
A porta da amizade: Nos momentos de crise, os amigos são a melhor referência, cultive as
amizades existentes e faça novas.
A porta da gratidão: Tudo o que se consegue na vida é com ajuda das pessoas. Agradecer
é uma boa maneira de deixar os outros motivados.
A porta da prosperidade: Todos nascemos com o potencial para o sucesso, poder é saber
querer!
A porta da cortesia: Se você tratar bem as pessoas, indiferentemente do que elas sejam ou
tenham, você terá bons pensamentos dirigidos a você, ser cortês o ajudará a chegar onde
quer mais rápido.

A superintendente da
Sutaco (Superintendência
do trabalho artesanal das
Comunidades), Soninha
Francine, fez uma visita
no bazar solidário de
Pindamonhangaba na tarde
desta segunda-feira, para
conhecer o trabalho dos
artesãos da cidade.O
objetivo da visita é trazer
para Pindamonhangaba
parcerias com a Sucato e
oferecer oportunidades
de divulgação do trabalho
dos artesãos de
Pindamonhangaba, para
geração de renda.A Sutaco
é uma autarquia vinculada
à Secretaria do Emprego
e Relações do Trabalho e

tem a responsabilidade
social de oferecer
oportunidades de geração
de emprego e renda aos
artesãos. Deste modo,
também resgata as formas
tradicionais de expressão
do povo paulista
promovendo o
desenvolvimento regional
no contexto do mundo
g l o b a l i z a d o . A
visita da superintendente
contou com a
 presença da presidente
do Fundo Social
Maria Angélica
Ribeiro, que
comentou sobre a
importância da parceria
para cidade. “Essa futura

parceria vai trazer para os
artesão de
Pindamonhangaba mais
oportunidade de renda
com o desenvolvimento
de seu trabalho”, disse.A
vice-prefeita Myriam
Alckmin também estava
presente no encontro e
ficou satisfeita com a
apresentação de Sonia e
ressaltou a importância do
artesanato. “Por acreditar
que à necessidade da
preservação do artesanato
do nosso município e por
considerar o artesanato
uma atividade econômica
lucrativa, é importante
criar parcerias como essa
com a Sutaco”, afirma.

Superintendente da
Sucato visita Pinda

A Faculdade de
Pindamonhangaba está
com inscrições abertas
para o COTEFAPI –
Colégio Técnico da FAPI.
Os interessados podem se
inscrever até o dia 31 de
agosto, diretamente na
secretaria do colégio. O
COTEFAPI oferece vagas
para os cursos: Técnico
em Química, Técnico em
Enfermagem, Técnico em
Prótese Dentária e
Técnico em Informática.
No total são oferecidas
50 vagas por curso, nos
períodos diurno e
noturno, com dezoito
meses de duração. As
aulas acontecem nas
dependências da
Faculdade, utilizando sua
extraordinária estrutura,
com excelentes
laboratórios e

professores capacitados.
De acordo com o Diretor
Pedagógico do
COTEFAPI, Profº. Ivancy
Moreira Miguel, este é
um dos diferenciais dos
cursos técnicos da FAPI.
“O fato de utilizarmos
toda a estrutura de uma
faculdade, reconhecida
pela sua excelência em
qualidade, com
laboratórios modernos e
professores competentes
agrega credibilidade aos
nossos cursos.
Os alunos
 frequentam cursos
técnicos, mas
desfrutam de uma
infraestrutura de nível
superior”, analisa o
professor. Os Cursos
Técnicos fazem a
diferença para o aluno que
pretende ingressar ou

manter-se no mercado de
trabalho. Com
mensalidades mais
acessíveis, os cursos
técnicos estão tendo uma
boa aceitação de grandes
empresas da região. “O
COTEFAPI já recebeu
cartas de elogios de
empresas conceituadas,
parabenizando o Colégio
Técnico pela qualidade
dos profissionais que aqui
se formam. Tem inclusive
uma indústria química da
região que nos informou
da preferência pelos
nossos alunos. Tudo isso
enriquece e valoriza ainda
mais os nossos cursos”,
enfatiza Ivancy,
ressaltando ainda que para
abertura de novas turmas
é preciso alcançar um
número mínimo de
alunos.  

FAPI está com inscrições
abertas para Cursos

Técnicos
Profissionalizantes

O Sindicato comemora
52 anos de atuação junto
a comunidade de Taubaté
e Região, organizando as
lutas dos trabalhadores,
defendendo seus direitos
e promovendo políticas
de geração de emprego,
renda, desenvolvimento e
cidadania.No dia 18 de
agosto de 1959 a antiga
Associação dos
Metalúrgicos de Taubaté
recebeu a carta sindical
do Ministério do Trabalho
sendo então fundado o
Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté,
Tremembé e Distritos.Em
1996, o Sindicato filia-se
à CUT (Central Única dos
Trabalhadores) e inicia um
constante processo de
democratização da
entidade e de
fortalecimento da
Organização no Local de
Trabalho.No 3º

Congresso dos
Metalúrgicos de Taubaté,
realizado em 2004, a
categoria aprova entre as
resoluções a
democratização do
estatuto da entidade e a
implantação dos Comitês
Sindicais de Empresa
(CSEs) nas empresas da
base.Em 2007, é
eleita a primeira gestão
dos Comitês Sindicais de
Empresa, modelo sindical
que coloca a
r e p r e s e n t a ç ã o
próxima aos
trabalhadores no chão de
fábrica e que hoje é
defendido pela CUT como
modelo de organização
para diversos ramos e
categorias.Hoje o
Sindicato conta com 105
dirigentes sindicais em 19
Comitês Sindicais de
Empresa e o Comitê
Sindical dos

M e t a l ú r g i c o s
Aposentados, garantindo a
defesa dos direitos dos
trabalhadores e atuando de
forma efetiva na busca de
investimentos e políticas
publicas e sociais para a
região.Para o presidente
do Sindicato, Isaac do
Carmo, a entidade tem um
papel primordial que é a
defesa dos direitos dos 22
mil trabalhadores nas
empresas da base, que
movimentam uma das
maiores economias do
Vale do
Paraíba.”Parabenizamos a
todos os trabalhadores
que nos respaldam e
garantem a
 força deste
 Sindicato que é sem
dúvida um dos mais
importantes do Brasil e
referencia de luta e de
unidade para a categoria”,
afirma o presidente Isaac.
 

Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté
e região comemora 52

anos de fundação

Seguindo orientação
do prefeito Roberto
Peixoto, a Secretaria de
Segurança Pública da
Prefeitura de Taubaté
vem reforçando, ao longo
deste ano, a capacitação
da guarda patrimonial do
município.Hoje, o
serviço é prestado por
337 funcionários, dos
quais 275 são os
chamados guardas
municipais (servidores
da administração
municipal) e 62 de uma
empresa terceirizada – a
Suporte Serviços de
Segurança Ltda.No início
deste ano, todos os
guardas municipais
participaram de um curso
de capacitação, que
incluiu noções de
primeiros socorros,
atendimento ao público e

combate a incêndio,
entre outros
aspectos.Além disso, o
prefeito já autorizou a
compra de mais 12
motocicletas para a
realização das rondas,
além da aquisição de
novos uniformes (que
deverão ser apresentados
à população durante o
desfile de 7 de Setembro
deste ano).O prefeito
também anunciou que,
em breve, será aberto
concurso público para a
contratação de mais 30
g u a r d a s
municipais.”Gradativamente,
estamos capacitando
ainda mais nossos
guardas municipais, para
que eles possam elevar a
qualidade de seu trabalho
e, inclusive, prestar um
melhor atendimento à

população”, destacou
Peixoto.Outro ponto que
merece destaque nessa
área é o serviço prestado
pela empresa
terceirizada, a Suporte
Serviços de Segurança.
Os funcionários da
empresa atuam em áreas
de grande importância,
realizando, por exemplo,
a segurança em escolas
municipais, no Pronto
Socorro e em locais
específicos, como o
Parque Municipal do
Itaim.A empresa também
é responsável pela
segurança pessoal do
prefeito, que é realizada
quando de sua
participação em
solenidades públicas,
eventos e nas suas
atividades rotineiras de
trabalho.

Prefeitura de Taubaté
reforça capacitação da

guarda patrimonial
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Dando continuidade a
programação do “Cinema
Está de Volta a Campos do
Jordão”, nesta semana
serão exibidos os filmes
“Chico Xavier” e “O
Outro Lado da Rua”,
sempre a partir das 19h
30.A sessão começou
nesta 6ª feira (19/08)
com o filme Chico Xavier
(2010), uma adaptação 
para o cinema da obra “As
Vidas de Chico Xavier”,
de Marcel Souto Maior,
que conta a trajetória do
médium Chico Xavier,
que viveu 92 anos. A obra
conta a vida do menino
que desde cedo ouvia
vozes de pessoas
falecidas e, que mais
tarde começou a
psicografar cartas,
causando a ira do padre de
sua cidade, que o julgava
fraude por escrever obras
de autores mortos. Em
sua passagem terrena
desenvolveu importante
atividade mediúnica e
filantrópica. Vida
conturbada, com lutas e
amor. Seus mais de 400
livros psicografados,
consolaram os vivos,
pregaram a paz e
estimularam caridade.
Fenômeno? Fraude? Os
Espíritos existem?  - Já

envelhecido, o mestre é
convidado a participar do
Pinga-Fogo, onde conta
sua história de vida e o
e s p i r i t i s m o .  C h i c o
Xavier tem direção de
Daniel Filho, com Nelson
Xavier, Angelo Ântonio,
Matheus Costa, Cristiane
Torloni, Tony Ramos e
grande elenco. O filme
tem duração de 96 min e
classificação livre.No
sábado (20/08), o público
poderá conferir a obra “O
Outro Lado da Rua”
(2004) que relata a
estória de Regina, uma
mulher de 65 anos de
sinceridade excessiva e
ironia incontida, que vive
em Copacabana com sua
cachorrinha vira-lata.
Para esquecer a solidão e
se distrair ela participa de
um serviço da polícia, no
qual aposentados
denunciam pequenos
delitos. Em uma noite de
abandono, “fiscalizando”
com seu binóculo o que
acontece nos prédios do
outro lado da rua, Regina
presencia o que lhe
parece ser um homem
matando sua mulher com
uma injeção letal. Ela
chama a polícia, mas o
óbito é dado como morte
natural. Desmoralizada,

Regina resolve provar que
estava certa e acaba se
envolvendo com o
suposto assassino.O
Outro Lado da Rua tem
direção de Marcos
Bernstein, com Fernanda
Montenegro, Raul Cortez,
Luís Carlos Percy e Laura
Cardoso. Com duração de
97 min e classificação 12
anos.O Cineclube é uma
ação que vem buscando
resgatar a Campos do
Jordão, uma sala de
cinema como o Cine
Glória (atual Espaço
Cultural Dr. Além), que
escreveu na história da
cidade como um locais
propagação de cultura e
arte, proporcionando aos
apreciadores de bons
filmes e discussão sobre
a sétima arte um espaço
ideal, sem precisar sair da
cidade. A sessões do
cinema terão sempre
entrada franca. A entrada
é franca, mas os convites
devem ser retirados no
Espaço Cultural Dr. Além,
a partir das 14h, no dia das
sessões. Informações na
Secretaria Municipal de
Cultura pelo telefone
(12) 3664-3524.Espaço
Cultural Dr. Além fica na
Av. Frei Orestes Girardi,
1582 – Vila Abernéssia

Chico Xavier foi exibido
na 6ª feira

De volta após a temporada
de inverno, a Campos do
Jordão Associação de
Hotelaria e Gastronomia
(Asstur) promove no
próximo dia 31/08
(quarta-feira), mais uma
edição da Cozinha de
Bistrô.O Toribinha Bar &
Fondue receberá o
encontro dos
apreciadores da
gastronomia das
montanhas, a partir das
20h 30, com um cardápio
de fondues, que é a
especialidade da
casa.Entre as delícias que

os convidados poderão
saborear estão Fondue
Bourguignonne (Cubos de
Filé Mignon e peito de
frango acompanha batata
frita, torrada e 14 tipos de
molho), Fondue de
Queijo (Mistura
harmônica de queijo
fundido e ementhal,
acompanha cubos de pão
branco e de centeio) e
Fondue de Chocolate
(Chocolate meio amargo
acompanha frutas frescas
da época).Cozinha de
Bistrô é uma realização da
Asstur com apoio da

Associação Brasileira
Ind. de Hotéis (ABIH),
dos portais
CamposdoJordao.com.br
ePortaldeCampos.com.brOs
Os convites custam R$
58,00 (pessoa),
 bebidas não
 inclusas e podem ser
reservados pelo telefone
(12) 3664-1532 ou pelo
e - m a i l
asstur@terra.com.brToribinha
Bar & Fondue fica na Av.
Ernesto Diederischsen,
2962 – Vila Gavião
Gonzaga – Tel: (12)
3668-5000.

Cozinha de Bistrô
acontece no Toribinha

De 22 a 26 de agosto, o
Auditório Cláudio
Santoro será cenário para
discutir a cidadania,
quando acontece a
terceira edição do
Encontro da
Cidadania.Iniciado em
2009, o evento
promovido pela Fundação
Lia Maria Aguiar, em
parceria com o Instituto
Prometheus e apoio do
Ministério Público do
Estado de São Paulo, o
evento irá debater durante
cinco dias, temas
pertinentes a vida da
população: emprego e
renda; meio ambiente;
turismo e
d e s e n v o l v i m e n t o
sustentável; saúde e
família.Reformulado, o
então Fórum passa agora
a se chamar Encontro da
Cidadania, a fim de traz a
população a participar
mais ativamente desse
momento. A fim de
promover maior interação
entre os palestrantes e o
público, foram
convidados nomes
que abordam os assuntos
com uma linguagem mais
clara e objetiva,
possibilitando o acesso à

toda comunidade
local.Entre os
palestrantes convidados
estão o Secretário Geral
e desembargador do
Tribunal de Justiça de São
Paulo José Renato Nalini,
o Médico Drauzio Varella,
o Médico e especialista
em Psicoterapia Içami
Tiba, o Executivo e
Consultor de Negócios
Max Gehringer e o
Administrador e ex-
prefeito de Gramado
Pedro Bertolicci.O
representante do
Ministério Público do
Estado de São Paulo, o
promotor Ricardo
Navarro, menciona que o
evento será uma
excelente oportunidade
para o fortalecimento das
redes existentes no Vale
do Paraíba. “Eis que os
palestrantes têm notório
conhecimento nos temas
que tratarão. Certamente
bons frutos serão gerados
pela qualificação e
aproximação dos
participantes do Encontro
da Cidadania”.Durante o
Encontro, 500 alunos do
ensino médio do colégio
Theodoro Corrêa Cintra,
Campos do Jordão, irão

participar além das
palestras, como também
ativamente das mesas-
redondas, abordando
temas da realidade da
cidade. E ao final do
evento entregarão uma
redação e poderão
concorrer a
p r ê m i o s . ” Q u e r e m o s
desenvolver uma
experiência maior do que
simplesmente a
participação de cada um.
Queremos que as pessoas,
em especial, os jovens
saiam do Encontro da
Cidadania como agentes
multiplicadores e
formadores de opinião,
em prol das melhores
condições sociais que
atualmente a nossa
comunidade vive”,
afirma Luis Goshima,
Gerente Social da
Fundação Lia Maria
Aguiar.Encontro da
Cidadania acontece todos
os dias das 19h às 21h. Os
ingressos antecipados
podem ser trocados por
5kg de alimentos não
perecíveis (exceto sal,
açúcar e farinha de trigo),
na sede da Fundação, na
Av. Victor Godinho, 455,
de segunda a domingo.

Encontro da Cidadania
começa nesta 2ª feira

Até dia 18 de setembro, o
Palácio Boa Vista
(Campos do Jordão)
promove mais uma
exposição sazonal “Rosa
dos Ventos – Arte
Colonial no Acervo
Artístico dos Palácios”.A
exposição reúne um
acervo em obras e objetos
como oratórios, mesas,
bancos, arcazes, baús,
objetos de porcelana
chinesa, do período dos
séculos XVII e XVIII, que
demonstram a relação da
cultura brasileira colônia
com sua metrópole
portuguesa, bem como as
relações dos ciclos
econômicos presentes no
país neste período com
países como Portugal,
Espanha, Inglaterra,
Holanda, China e colônias

p o r t u g u e s a s . N e s s a
mostra é possível ver o
ecletismo estético e suas
múltiplas influências,
sinalizam os laços
profundos da arte
brasileira com a
m e t r ó p o l e
 portuguesa e as demais
associações com a
Europa e o Oriente,
numa seleção dos
curadores convidados,
Maria Alice
 Milliet e Dalton Sala.Ao
mesmo tempo em
que os visitantes podem
perceber em
paralelo a influência e os
resgates que os
artistas do início do
século XX propõe, como
os artistas modernistas
propuseram a retomada da
valorização da produção

artística do período
colonial – como pode ser
observado nas obras de
Tarsila do Amaral, que
incorporou temas
religiosos, cores
tropicais, alusões a igrejas
coloniais e à arquitetura
barroca.Além da
exposição “Rosa dos
Ventos – Arte Colonial no
Acervo Artístico dos
Palácios”, o público ainda
pode percorrer cômodos
repletos de móveis,
objetos, pinturas e
esculturas que constituem
a memória “viva” da
história dos ambientes do
Palácio Boa Vista.O
Palácio Boa Vista fica na
Av. Adhemar de Barros,
3001 – Alto da Boa Vista.
Informações pelo
telefone (12) 3662-1122.

Palácio recebe a exposição Rosa dos

Ventos

P i n d a m o n h a n g a b a
comemora o grande
desempenho no setor
industrial e geração de
empregos da região.A
Gerdau, que está
investindo R$ 645
milhões em
Pindamonhangaba, sendo
R$ 327 milhões para um
novo laminador e R$ 318
milhões para uma fábrica
de produtos para
construção civil,
anunciou recentemente
mais R$ 183 milhões para
a cidade. O novo valor
será destinado à
instalação de
lingotamento continuo
(transformação de aço
líquido em sólido) e
forno de reaquecimento.
Com os R$ 645 milhões
liberados em maio e com
o anuncio de mais R$ 183
milhões por parte do
diretor-presidente da
companhia, André Gerdau
J o h a n n p e t e r ,
Pindamonhangaba soma
R$ 828 milhões de
investimentos da
siderúrgica – um dos
maiores já realizados na
r e g i ã o . S e g u n d o
Johannpeter, a Gerdau

planeja alcançar a auto-
suficiência da produção
de minério de ferro até
2012, reduzindo os custos
de matéria prima na
produção do aço.Sobre a
escolha de
Pindamonhangaba, André
Gerdau Johannpeter
afirmou que o município
oferece muitas vantagens
e que são todas
interessantes para uma
indústria.O prefeito João
Ribeiro enalteceu a
atitude da Gerdau.
“Estamos em pleno
d e s e n v o l v i m e n t o
econômico e isso é
extremamente positivo
para a cidade. A Gerdau
acredita em
Pindamonhangaba e sabe
que somos capazes de
oferecer mão-de-obra
qualificada, temos
facilidade para escoar a
produção, estamos em um
local estrategicamente
adequado às indústrias,
temos modernas leis de
incentivo e um conjunto
de outros benefícios que
agrega muito às
empresas”.João Ribeiro
comentou sobre a geração
de empregos. “Isso vai

gerar postos de trabalho
em sua fase de
construção, no início das
atividades, e na
manutenção e
crescimento das
operações da empresa.
Creio que além dos
empregos anunciados, a
Gerdau deva gerar ainda
mais vagas para o
trabalhador nos próximos
anos”.Com as ações, a
Gerdau deve gerar 2.000
empregos diretos e
indiretos em
Pindamonhangaba, além
de 500 postos de
trabalho na fase de
construção das
novas áreas.Para o
secretário de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico, Álvaro Staut
Neto, Pindamonhangaba
vem se tornando
referência na captação de
investimentos. “Vivemos
um momento espetacular
da atração de empresas,
geração de emprego e de
renda. Pinda Hoje vem se
transformando na cidade
das oportunidades e isso
ocorre devido aos
trabalhos e projetos
criados pela Prefeitura”.

Pinda atrai R$ 850
milhões de

investimentos da Gerdau


