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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.

Miscelânea
Curiosidades

Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita, que freqüentava
a escola local. Sua mãe não era muito cuidadosa e a criança quase sempre se apresentava
mal vestida. O professor a observava, sentindo-se inconformado com o estado da bela
menina. Um dia ele resolveu separar algum dinheiro do pouco que ganhava, foi a uma loja e
comprou um vestido novo para ela. Ao ver o vestido, a mãe percebeu que seria lamentável
que sua filha, com aquele traje novo, andasse descuidada. Por isso, passou a lhe dar banho
todos os dias, pentear seus cabelos, cortar suas unhas. O pai, notando a transformação,
achou que seria uma vergonha sua filha, tão bonita e bem arrumada, morar em um lugar
como aquele, caindo aos pedaços. Combinou com a mulher que, além deles mesmos se
arrumarem melhor, também iriam ajeitar a casa. Logo a casa passou a se destacar pela
beleza das flores que enchiam o jardim e pelo cuidado em todos os detalhes. Os vizinhos, por
sua vez, ficaram envergonhados e resolveram também arrumar as suas casas. Depois de
um tempo, todas as casas estavam transformadas. O prefeito da cidade, entusiasmado,
resolvei enfim dar início às obras tão necessárias. As ruas foram limpas e asfaltadas, os
esgotos canalizados e, pouco a pouco, a cidade tornou-se um local digno de se viver. E
pensar que tudo começara apenas com um vestido novo. Ele apenas fez o primeiro movimento,
que acabou levando outras pessoas a se motivarem e lutarem por melhorias. E nós? Será
que cada um está fazendo a sua parte? Sabemos que é difícil mudar o estado total das
coisas. Que é difícil reconstruir o planeta ou até mesmo transformar um bairro, mas é
possível “dar um vestido novo”.

Humor

Uma loira entra numa loja e vê uma coisa brilhando e pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Responde o vendedor.
- E pra que serve? Pergunta ela.
- Ela mantém fria as coisas frias e quente as coisas quentes. Explica o vendedor.
E a loira compra a garrafa térmica. No dia seguinte ela a leva para o trabalho e seu chefe,
estranhando aquele objeto brilhante, pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Ela mantém quente as coisas quente e fria as coisas frias. Responde
a loira.
- E o que tem dentro? Pergunta o chefe.
E a loira toda satisfeita, diz:
- Duas xícaras de café e um copo de suco.

Uma loira estava preocupada, pois acha que seu marido está tendo um caso. Vai até uma
loja de armas e compra um revólver. No dia seguinte, ela chega em casa e encontra o
marido na cama com uma ruiva espetacular. Ela aponta a arma para a própria cabeça. O
marido, apavorado, pula da cama e implora, suplica para que ela não se mate e aos berros,
a loira responde:
- Cala a boca, cretino... Pois fique sabendo que você será o próximo...

O milionário foi até o gabinete do prefeito, mas foi logo barrado pelo segurança, que diz:
- Desculpe, mas o prefeito não vai poder atendê-lo, ele está com um pessoal de Brasília.
E o milionário, responde:
- Ora, deixa de bobagem! Vá lá e diga a ele que eu estou de Mercedes.

Mensagens

Segundo a lenda chinesa, uma jovem recém-casada, se dava muito mal com a sogra.
Desesperada, pediu a um sábio, que lhe deu algumas ervas para envenenar a mulher e
recomendou para que ela fizesse um chá e que a mãe de seu marido ingerisse um pouco do
chá por dia e que, para não levantar suspeita que mantivesse uma relação cordial com ela.
A jovem assim fez o que foi sugerido. Algumas semanas depois, sua delicadeza tinha
conquistado a mulher. As duas viviam como mãe e filha. A moça voltou ao sábio pedindo um
antídoto para recuperar sua sogra. Sorrindo, ele lhe disse que as ervas eram curativas.

O valioso tempo dos maduros

Contei meus anos e descobri que daqui pra frente tenho menos tempo para viver do que já
vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que
ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras, ele chupou displicente, mas percebendo que
faltavam poucas, rói até o caroço. Já não tenho tempo de lidar com mediocridades. Inquieto-
me com invejosos tentando destruir quem eles fingem que admiram. Já não tenho tempo
para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem
fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que
apesar da idade cronológica, são impuras. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os
rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos, quero somente a essência,
minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na minha bacia, quero viver ao lado de
gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encantam com triunfos,
não se consideram eleitas antes da hora, não fogem da sua mortalidade. Só há que caminhar
perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer à pena. Para mim, basta
o que é essencial.

Pensamentos

Para elevar-se as pessoas precisam ajoelhar-se.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
Herege não é quem morre na fogueira, herege é quem a acende.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as batatas maiores.
Um pequeno vazamento eventualmente afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
O trabalho enobrece o homem, mas também o cansa.
Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar.
Quem prejudica os outros, prejudica a si mesmo.
A única pessoa livre é aquela que não teme o ridículo.
Não cite o que ele diz, cite o que ele quis dizer.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce para todos e a Lua para os enamorados.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Há três meios de se acreditar: a razão, o hábito e a inspiração.
Ninguém é bom por acaso, a virtude deve ser aprendida.
Adultério é o que une três pessoas sem uma saber.
Não acuse a natureza, ela faz a sua parte, agora faça a tua.
Quem é temido por muitos, deve temer a todos.
A perfeita razão foge de qualquer extremismo.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara muito chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Bondade em balde sempre será devolvido em barril.
Em economia a maioria está sempre enganada.

A Prefeitura de Taubaté
abre na próxima quarta-
feira, 1 de junho, a 7a
Semana do Meio
Ambiente. O evento faz
parte da programação pelo
Dia Nacional do Meio
Ambiente, comemorado
em 5 de junho.
Durante toda a semana,
que será realizada no
Parque Municipal Vale do
Itaim, serão
realizadas palestras,
oficinas, plantio de
mudas, apresentações
teatrais e trilhas
ecológicas.O evento é
organizado pela
Secretaria do Meio
Ambiente da Prefeitura de
Taubaté e a entrada é
gratuita. Mais
informações podem ser
obtidas pelo telefone

(12) 3633-5008 e pelo e-
m a i l
jornaltagarela@hotmail.com.
O endereço do Parque do
Itaim é Avenida São
Pedro, 2.000, bairro
Jardim América.Confira a
programação1 de junho
(4a feira)8h30 – Abertura
9h20 – Palestra: Poluição
e Preservação de Águas
10h – Palestra:
Sustentabilidade: Lucro,
capital, humanos e meio
ambiente podem caminhar
juntos14h – Palestra:
Reciclagem e Meio
Ambiente 2 de junho (5a
feira) Seminário
CIAVEX8h30 – Palestra:
Aproveitamento de água e
tratamento de lixo 10h –
Palestra: Educação
Legislação Ambiental 14h
– Palestra: Gestão

Ambiental – Município
Verde Azul3 de junho (6a
feira) Atividades de Meio
Ambiente: Trilha
Ecológica e oficina de
desenho11h – Palestra: A
importância dos recursos
hídricos 14h – Palestra:
Gestão Ambiental –
Município Verde Azul 4
de junho (sábado)Período
da manhã: atividades
práticas, com aula de
campo com estudantes
u n i v e r s i t á r i o s
Período da tarde:
atividades sobre meio
ambiente, com teatro e
trilha ecológica 5 de
junho (domingo)
Período da manhã:
plantio de mudas e
caminhada Período da
tarde: plantio de mudas e
teatro

Prefeitura de Taubaté realiza 7ª
Semana do Meio Ambiente

O suplente de vereador
Gilson Bilard, enquanto
assumia a vereança em 2010,
encaminhou um ofício ao
prefeito municipal Roberto
Peixoto que solicitou o
recapeamento das avenidas
Renato Ortiz, José Felipe de
Moura, dr. José Getúlio
Monteiro e as ruas Ana
Perpétua Marques, Mons.
Juvenal Cauly, Pedras
Verdes, José Ramos Ortiz,
Alfredo Cândido Vieira,

Evangelina Monteiro Silva,
Thélio Carreira, Alcídia
Pereira do Nascimento e
Maria da Cunha, no Bairro
da Vila Aparecida. Na época
o prefeito solicitou a visita do
engenheiro José Antonio, da
Usina de Asfalto,
acompanhado de Bilard, que
avaliou a necessidade deste
trabalho.”Os moradores me
procuraram no gabinete e
fizeram essa reivindicação.
Fui até o local e pude

constatar a necessidade deste
recapeamento. De fato o
asfalto das vias estava em
precárias condições”, disse
Bilard.Desde a semana
passada, as avenidas e ruas
já estão sendo recapeadas
pelos funcionários da
prefeitura. Hoje Gilson Bilard
trabalha na Ouvidoria da
Prefeitura e atende aos
munícipes em suas
reivindicações de melhorias
para Taubaté.

Bairro da Vila Aparecida
recebe recapeamento

Taubaté recebe entre os
dias 1 e 5 de junho, a
Carreta da Fundação SOS
Mata Atlântica. A carreta
com a Exposição
Itinerante do Cidadão
Atuante ficará aberta para
visitação na Praça Santa
Terezinha, com entrada
gratuita e faz parte das
comemorações do Dia
Nacional do Meio

Ambiente, que ocorre em
5 de junho.Durante todo o
período, haverá diversas
atividades, como
distribuição de mudas,
apresentações teatrais,
palestras e exposição de
fotos. As atividades serão
realizadas, no dia 1 de
junho, das 11h às 16h, e
nos dias 2, 3, 4 e 5 de
junho, das 10h às 16h.O

evento conta com o apoio
da Secretaria de Meio
Ambiente da Prefeitura de
Taubaté. Mais
informações podem ser
obtidas pelos
telefones (12) 3624-
4195 e (11)
3262-4088, pelo e-mail
i t i n e r a n t e @
sosma.org.br e no site
www.sosma.org.br.

Taubaté recebe a Carreta
da Fundação SOS Mata

Atlântica

Hoje  dia 31 de maio é o
Dia Mundial sem Tabaco.
Em Pindamonhangaba foi
criado o “Grupo
Respirar”, por uma equipe
de saúde de Moreira
César. O objetivo é
conscientizar as pessoas
sobre os malefícios do
cigarro e auxiliar no
combate ao tabagismo.O
grupo é composto pela
agente comunitária Edína
Rocha, com o apoio do
médico Francisco Duarte,
a psicóloga Ellen Rabello
e a enfermeira Rosiane.
As atividades tiveram
inicio em novembro de
2009.Os participantes se
reúnem semanalmente e
contam com quatro
apostilas desenvolvidas
pelo Ministério da Saúde

para auxiliar durante as
atividades. “Além dos
encontros, o grupo
também participa de
sessões de relaxamento,
terapias comunitárias e
r e a l i z a
confraternizações”, conta
Edína.Vale lembrar que os
resultados alcançados
pelo Cisas de Moreira
César no combate ao
tabaco ficaram acima dos
índices previstos pelo
Ministério da
Saúde.Segundo dados da
Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisiologia
publicados pela Folha de
São Paulo, 26% dos
brasileiros estão
expostos à fumaça de
cigarro durante quatro
horas por dia. Segundo a

Organização Mundial da
Saúde, o fumo é uma das
principais causas de
morte evitável, hoje, no
planeta. Um terço da
população mundial adulta
– cerca de 1,3 bilhão de
pessoas – fuma:
aproximadamente 47% da
população masculina e
12% da população
feminina fazem uso de
produtos derivados do
tabaco. No Brasil,
pesquisa realizada
recentemente pelo
Ministério da Saúde, por
meio do Instituto
Nacional de Câncer
(Inca), indica que 18,8%
da população brasileira é
fumante (22,7% dos
homens e 16% das
mulheres).”

No Dia Mundial contra o
Tabaco Pinda tem ações

contra o fumo

O colégio Salesiano de
Pindamonhangaba promove
nos próximos dois dias, uma
triagem odontológica para os
alunos de escolas
participantes do Programa
Vida Melhor (Provim) e do
Centro Profissionalizante
Dom Bosco. Além disto,

funcionários e voluntários
envolvidos no projeto
também poderão ser
atendidos pelos
 dentistas.A triagem
odontológica será nesta terça
(31) e quarta-feira (1°), das
8h30 às 10h e das 14h30 às
16h. Os dentistas são

voluntários na atividade e
casos de tratamento deverão
ser encaminhados a clínicas
especializadas. Serviço
Salesiano Rua São João
Bosco, 727, Santana.
 Pindamonhangaba-SP
Informações: (12) 3643-
2239

Salesiano promove
triagem odontológica em

Pinda
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A Prefeitura de Ubatuba
está realizando uma obra
importante na rua que
margeia o bairro Jardim
Carolina, na Rodovia
Oswaldo Cruz: a
reurbanização da marginal
do Jardim Carolina. A
melhoria nesta via, com
pavimentação asfáltica,
vai proporcionar uma boa

alternativa de tráfego para
os dias de movimento
intenso. Já foram
implantadas as guias e
sarjetas e colocado o
material para início da
pavimentação. “Nas
marginais da
Rodovia Oswaldo Cruz
temos importantes
comércios e é necessário

que haja uma boa estrutura
para dar acesso a eles e
aos bairros próximos.
Além disso, com a
pavimentação, haverá uma
boa alternativa para os
motoristas em dias de
tráfego intenso na alta
temporada e feriados
prolongados”, diz o
prefeito de Ubatuba.

Prefeitura de Ubatuba
avança nas obras de

reurbanização da
marginal do Jardim

Carolina

A Prefeitura de Ubatuba,
através da Secretaria
Municipal de Obras e
Serviços Públicos, já iniciou
a segunda etapa da obra de
reurbanização da orla da
Praia Grande. Realizada em
parceria com o Governo do
Estado, através do Dade
(Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento das
Estâncias), a principal
benfeitoria da primeira etapa
da obra foi a pavimentação
da rua que margeia a praia,
com colocação de calçadas
e guias.A obra atende um
antigo anseio, não só dos
moradores locais, como dos

frequentadores da Praia
Grande, uma das mais
movimentadas de Ubatuba.
Além disso, a obra faz parte
de um grande projeto de
reurbanização da orla central
do município, que já passou
pela Avenida Iperoig e pela
Avenida Abreu Sodré, no
Perequê-Açu. No momento,
na segunda etapa da obra,
estão sendo
implantadas luminárias, que
permitirão a visão
da orla da praia, mesmo
durante a noite.
Também será construído um
muro de contenção
próximo aos quiosques,

trazendo mais segurança aos
frequentadores da praia e
trabalhadores. O muro visa
conter o avanço das ondas
em dias de forte
maré.”Todos sabemos a
importância que a Praia
Grande tem para o turismo
de Ubatuba. Além de ser a
praia mais movimentada, é
também um bairro
residencial, onde temos
muitos moradores da cidade.
A reurbanização da Praia
Grande é uma obra especial,
que visa deixar a orla ainda
mais bonita e funcional”,
considera o prefeito de
Ubatuba.

Segunda etapa da obra
de reurbanização da

Praia Grande já está em
andamento

A equipe Atlética
Nativense participou da
primeira edição da Prova
Pedestre da Cidade de
Lagoinha, o evento teve
como objetivo reunir os
amantes da corrida de rua
de Lagoinha e região e
aconteceu ontem (22/05)
com largada ás 8h30 na
praça Augusto Ribeiro. Os
atletas nativenses que
participaram da prova
foram: Alexandro
Ribeiro, Nelson Corrêa e
Paulo Tadeu Moreira. A
prova ofereceu aos atletas

um conjunto de eventos
variados e inovadores,
agregado à competição
em prol da qualidade de
vida e saúde. Como
premiação aos atletas, os
cinco primeiros na Geral
Masculino e Feminino
receberam troféus, além
de kits dos
patrocinadores. Os três
primeiros de cada
categoria receberam
premiação com troféus e
quarto e quinto receberam
medalhas, sendo as
categorias divididas por

faixa etária, de cinco em
cinco anos. O percurso da
prova foi de 7km e foi
estabelecido em parceria
com a Secretaria de
Esportes e o
departamento de
Transporte da Cidade.
Alexandro Ribeiro ficou
em 1ª lugar na categoria
de 31 a 36 e Nelson
Corrêa em 2º lugar,
fazendo assim uma
dobradinha nativense no
pódio. Já o atleta Paulo
Tadeu Moreira ficou em
5º lugar no geral.

Equipe Atlética
Nativense faz

dobradinha em Lagoinha

O Programa Educacional
de Resistência às Drogas
e à Violência (Proerd),
levado às escolas pela
Polícia Militar (PM),
entregou no dia 13 de
maio, no Centro
Comunitário de
Natividade da Serra,
certificado de conclusão
a 62 alunos das séries 5ª
A, 5ª B e 5ªC . A parceria
entre a corporação e a
Secretaria Municipal de
Educação coloca um
instrutor da PM local na
sala de aula, onde os
ensinamentos sobre
como se manter longe e
imune às drogas e a
violência são passados
num clima de amizade e
interação.Segundo a
secretária de Educação,
Renata Aparecida dos
Santos Alves, os
estudantes têm em média
12 anos e cursam o
Ensino Fundamental na
escola municipal Tereza
Garcia Minari.Na
cerimônia realizada no
Centro Comunitário de
Natividade, todos fizeram
o juramento de cumprir o
que lhes foi ensinado nas
aulas ministradas pelo
instrutor da Polícia
Militar (PM) do 5º BPMI
General Salgado de
Taubaté, Soldado PM José

Eliano Salvador. Com o
apoio da Prefeitura, por
meio da Secretaria
Municipal de Educação, a
escola abriu espaço para
as lições sobre como
dizer “não às drogas e
rejeitar a
violência”.Participaram
do evento o prefeito João
Batista de Carvalho, 1ª
Dama Maria de Lourdes,
vice-prefeito José
Aparecido (Zico
Caetano), Secretária da
Educação Renata
Aparecida dos Santos
Alves, as Diretoras da
escola Tereza Garcia
Minari Luciana Aparecida
da Silva e Cleide Maria
Alves dos Sanrtos , as
coordenadoras da
educação Maisa Fernades
da Silva, Grasiele Andreza
da Silva. Autoridades
militares presentes:
capitão da Polícia
 Militar Wanderley
Pereira, Sargento Edson
Americo, os Cabos
da PM Numes e Maia,
além dos pais dos alunos.
Como surgiu o Proerd? O
Proerd nasceu nos
Estados Unidos, em
1983, e vem sendo
aplicado em mais de 70
países como uma forma
de prevenir e evitar que
crianças, jovens e

adolescentes venham a se
envolver com drogas. Ao
mesmo tempo, aprendem
a não se envolver com
atos violentos e são
inseridos no caminho que
leva à cidadania plena. O
material didático é o
Livro do Estudante e o
Material do Instrutor.Os
alunos acompanham os
ensinamentos do policial
que lhes ensina o que é o
Proerd e têm nele um
amigo a quem recorrer,
caso necessitem de
orientação e apoio. Em
casa, a continuidade em
reforçar o que
aprenderam cabe à
família, assim como a
escola é vista como um
apoio importante na
caminhada por uma vida
livre de drogas e
violência.Segundo a
diretora da escola Tereza
Garcia Minari, Luciana
Aparecida, o curso é
ministrado por policiais
militares fardados e
acontece em 10 aulas,
uma vez por semana. Ao
final de um trimestre em
sala de aula, cria-se um
elo de confiança, carinho
e amizade entre o
instrutor e os alunos,
noções que são
reforçadas no ato da
formatura.

Polícia Militar entrega certificado do Proerd Em Paraibuna, a vacinação
contra a gripe para
pessoas maiores de 60
anos aconteceu entre os
dias 30 de abril e 20 de
maio. Foram vacinadas
2047 pessoas – 100% da
população idosa
paraibunense. Na cidade,
a campanha foi realizada
pelos profissionais do
Centro de Saúde e nas
unidades da zona rural
pelas equipes do
Programa Saúde da
Família (PSF). Segundo
Lourdes Ribeiro dos
Santos, 67, a atenção

especial da equipe do PSF
merece elogios. “Os
profissionais do Centro
de Saúde são muito
atenciosos e estão de
parabéns pelo ótimo
atendimento! Fiquei feliz
por ter tomado a
 vacina em minha casa,
pois não posso
 fazer muito esforço,
devido a uma cirurgia
c a r d í a c a ” ,
declara.      Vacinação
para pacientes com
doenças crônicas   No
dia 16 de maio, a
Diretoria de Saúde

iniciou a vacinação dos
pacientes crônicos; a
campanha ainda não tem
data para
t e r m i n a r . P e s s o a s
portadoras de doenças
crônicas poderão
comparecer ao
 Centro de Saúde para
serem vacinadas, desde
que estejam com a
prescrição médica
indicando a necessidade
da vacina. Em caso de
dúvida, informe-se com
os profissionais das
equipes de saúde da
família.

Vacinação contra a gripe
para idosos termina com

saldo positivo

P i n d a m o n h a n g a b a
continua atraindo grandes
investimentos e gerando
empregos para a
população. Nesta terça-
feira, 31 de maio, a
Gerdau anuncia o
investimento de R$ 327
milhões em sua unidade
d e
Pindamonhangaba.Além
de aplicar o montante na
expansão de sua unidade
de Pindamonhangaba, a
empresa vai gerar 868
novos empregos na
cidade.Antes de escolher
a cidade, a diretoria da
empresa analisou diversas
possibilidades em outros
municípios, porém as
condições encontradas
em Pindamonhangaba são
as melhores.O prefeito
João Ribeiro atribuiu a
preferência por
Pindamonhangaba a uma
série de fatores, como
por exemplo: as
modernas leis de
incentivos criadas pela
Prefeitura, mão-de-obra
qualificada, distritos
e m p r e s a r i a i s

consolidados e
diversificados, alta taxa de
crescimento econômico,
destaque na geração de
empregos, dentre
o u t r o s . ” E s t a m o s
trabalhando para atrair
mais empresas para o
desenvolvimento da
cidade e para a geração de
empregos. Vivemos um
sucesso com nosso
programa de atração de
investimentos e inovamos
com nossas ações para
viabilizarmos a
Infraestrutura necessária,
além de negociarmos as
vindas de mais empresas
e ampliação das
faculdades e cursos
técnicos na cidade”.João
Ribeiro também
comentou sobre a geração
de empregos. “Nos
últimos anos
P i n d a m o n h a n g a b a
aparece com destaque na
geração de empregos de
acordo como órgãos
oficiais – como o Caged,
por exemplo. Apenas com
esta ação da Gerdau a
cidade vai gerar mais 868

empregos e isso é
fundamental para os
moradores. Além da
Gerdau, temos outras
empresas investindo e
acreditando na cidade”.O
secretário de
d e s e n v o l v i m e n t o
Econômico, Álvaro Staut
Neto, explicou que a
chegada do investimento
ainda vai impulsionar
outras empresas.
“Vivemos um grande
momento na atração de
empresas e geração de
empregos. Recentemente
anunciamos a chegada de
duas siderúrgicas, A GV
do Brasil e a Martifer,
além da Thermojet e da
expansão da Novelis, bem
como a construção do
primeiro shopping da
cidade”.A apresentação
do projeto de expansão da
Gerdau acontece na
unidade de
Pindamonhangaba Rod.
Luíz Dumont Villares, S/
N, às 10 horas, e deverá
contar com a presença do
governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin.

Pinda atrai investimento
de R$ 327 milhões da

Gerdau

Uma tecnologia para
formar ou reformar pasto
em áreas montanhosas
está se difundindo, nas
serras coladas ao
 Vale do Paraíba. A nova
tecnologia é
desenvolvida pelo
agrônomo Ricardo
Manfredini Requeijo, da

Casa da Agricultura de
Tremembé, consiste na
utilização do plantio
direto, sem necessidade
de aração, o que preserva
o solo e previne
erosão.Tamanha foi a
eficiência da
atividade, que o trabalho
ganhou espaço na mídia à

nível nacional. Procurado
pela reportagem do jornal
O Estado de S. Paulo,
Ricardo explicou o
f u n c i o n a m e n t o
 da nova tecnologia que
vem se
desenvolvendo e causando
r e s u l t a d o s
surpreendentes.

Tecnologia desenvolvida
por agrônomo em

Tremembé é destaque na
região

Leia &
Anúncie:
A Gazeta

dos
Municipios


