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O Censo da Economia Verde,
realizado pela Secretaria de
Meio Ambiente da Prefeitura
de Taubaté em parceria com
a rede mundial Made in
Forest, registrou 111
iniciativas presentes na
cidade. Os resultados foram
apresentados na manhã de
segunda-feira, 4 de junho,
durante a abertura da 8ª
Semana do Meio
Ambiente.De acordo com o
levantamento, já foram
detectadas 11 iniciativas em
educação e cultura ambiental,
12 na área de ecoprodutos, 17
na área de ecoserviços, sete
em ecoturismo, três ONGs
ambientais e 61 pontos de
descarte de materiais
recicláveis.O Censo da
Economia Verde começou a
ser desenvolvido em Taubaté
em outubro do ano passado,
numa ação considerada
pioneira no Brasil, com duas
frentes.Uma de
autoidentificação, por meio da
qual cidadãos, empresas e
entidades se identificaram
espontaneamente pelo site
www.censodaeconomiaverde.org.A
outra frente ocorreu por meio
de uma ampla pesquisa em
banco de dados existentes na
internet, tendo ainda como

fontes associações,
cooperativa e publicações
especializadas, entre
outras.”Isso significa que
Taubaté já tem uma base
inicial no caminho da
sustentabilidade”, afirmou o
secretário municipal de Meio
Ambiente de Taubaté, Renato
Felgueiras.Segundo ele, “a
sociedade de Taubaté está
disposta a abraçar o caminho
da sustentabilidade como
motor de seu
d e s e n v o l v i m e n t o ,
 gerando empregos e
atividades econômicas e
culturais, com
foco em respeito ao meio
a m b i e n t e ” . O
levantamento completo do
Censo da Economia
Verde foi entregue pelo
presidente da Made
 in Forest, Martin Mauro, ao
secretário Renato Felgueiras.
Mauro destacou que o objetivo
da ação foi identificar
empresas, cidadãos,
profissionais e iniciativas
verdes existentes na cidade,
que já praticam, em variadas
formas, atividades que
promovam o desenvolvimento
econômico, aliado ao meio
ambiente.Nos próximos dias,
os resultados poderão ser

consultados nos sites da Made
in Forest
(www.madeinforest.com) e
da Prefeitura de Taubaté
(www.taubate.sp.gov.br).Mauro
frisou que o Censo não está
encerrado, permanecendo a
possibilidade de inclusão de
iniciativas que ainda não se
registraram.A 8ª Semana do
Meio Ambiente prossegue até
a próxima quarta-feira, 6 de
junho, no Parque Municipal do
Vale do Itaim. Nesta terça-
feira, 5 de junho, Dia do Meio
Ambiente, o destaque será o
simpósio do Centro de
Instrução de Aviação do
Exército (CIAVEX) sobre o
tema “Reciclando atitudes”.O
evento acontece a partir das
8h30 e é voltado para
professores da rede municipal
de ensino de Taubaté.
Também nesta terça-feira
acontecem palestra sobre a
importância da coleta seletiva
e exposição de produtos
reciclados, no período da
tarde.Paralelamente, durante
o evento são realizadas trilhas
e ações educativas com
alunos da rede municipal de
ensino. Na segunda-feira,
participaram alunos das
escolas Ramon Ortiz e Emílio
Simonetti.

Censo registra 111 iniciativas
na área da economia verde

em Taubaté

Inspirada nos grandes
festivais internacionais e
brasileiros (Sónar,
Lollapalooza, Coachella),
a produtora Outromundo
Marketing Cultural, de
Taubaté, promove a 16ª
edição do festival de
música independente,
Zero Zero. O evento
acontece no dia 16 de
junho no Serrinha Bar
com o DJ Level 2 &
CHAP (a mais nova
revelação do Drum and
Bass mundial em 2012),
Ralph Mc (vencedor do
prêmio Hutuz Rio) e os
cariocas da banda de rock
Driving Music.Com hiato
de um ano, a produtora
retomou com o festival
para dar mais opção de
entretenimento, arte e
cultura aos habitantes do
Vale do Paraíba, que estão
à procura de novidades
musicais e artísticas. O
projeto da Zero Zero
iniciou em 2007 no
formato de festival,

geralmente com cinco
bandas e oito DJ’s. Para
2012, a estrutura é
diferente e a produtora já
convocou oito bandas e
12 DJ’s, fazendo uma
discotecagem do Rock
and Roll à Música
eletrônica.O local
escolhido para o retorno
do festival foi o Espaço
Serrinha, primeiro bar
inteiramente Ecológico
do Vale do Paraíba,
seguindo as tendências de
mercado alternativo com
toda a estrutura e
arquitetura feita de
material reaproveitado. A
Outromudo Marketing
Cultural busca, a partir de
agora, estar mais ligada a
questões ambientais, já
que artistas consagrados
do mercado e os grandes
festivais internacionais
também estão engajados
no assunto.Para a
primeira edição de 2012,
a produtora também
escalou artistas do Vale

Paraíba, como as bandas
taubateanas Sin Ayuda e
Seamus.O evento tem
início às 17h e se estende
até às 5h da manhã do
domingo (17 de junho),
totalizando 10 horas de
festa, com a principal
atração da noite
encerrando o festival, os
cariocas do Driving
Music, que fazem um
rock mais moderno.Os
convites estarão à
venda nas lojas da
marca de óculos Ozz
Eyewear nos shoppings
de Taubaté e São José dos
Campos (Vale Sul
Shopping e Center Vale
Shopping). O site da
evento é
www.zerozero.com.br e
toda a programação já está
lá. O evento é realizado
em parceria com a
Atlética Comunicação
Social, C.A da Arquitetura
e Diretório Central dos
Estudantes da Unitau,
Taubaté.

Festival de música
independente invade

Taubaté em junho com
mais de 19 atrações

No próximo dia 12 de
junho, no Teatro
Metrópole, mais de 80
crianças do Projeto
Integrarte Arte estarão
desfilando com diversos
modelos de roupas
customizadas.O desfile
faz parte da agenda de
eventos em
comemoração à semana
do meio ambiente,
apresentando roupas

Crianças do Projeto
Integrarte desfilam

roupas customizadas
criadas com materiais
reciclados e alternativos,
como jornais e plásticos,
todas confeccionadas
pelos alunos das 13
Escolas de Ensino
Fundamental de Tempo
Integral da rede
municipal.O Integrarte
Arte é um projeto da
prefeitura municipal de
Taubaté, através das
Secretarias de

Desenvolvimento e
Inclusão Social (SEDIS) e
Educação (SEED), que
tem como objetivo
oferecer diversos tipos de
contato com as artes aos
alunos da rede municipal
de ensino.O evento, com
entrada franca, está
marcado para as 19h.O
Teatro Metrópole fica na
Rua Duque de Caxias,
312, no Centro.

Recentemente, uma
pesquisa realizada pela
Federação das Indústrias
do Estado do Rio de
Janeiro (Firjan) apontou
Taubaté como a 9ª cidade
mais desenvolvida do
Brasil. Para chegar a esse
número, a entidade levou
em consideração a oferta
de emprego, renda,
educação e saúde. Os
dados fazem parte do
Índice Firjan de
D e s e n v o l v i m e n t o
Municipal (IFDM) de
2011.De fato, a
cidade se
d e s e n v o l v e u .
L e v a d a ,
naturalmente, pela
condição do próprio
país e dos bons
números da
economia. No
entanto, quem mora
em Taubaté, sabe
que o filme é outro.
F a l t a m
i n v e s t i m e n t o s ,
sobretudo, no que
diz respeito à
i n f r a e s t r u t u r a
urbana e serviços
básicos que, muitas
vezes, não são
o f e r e c i d o s
adequadamente aos
moradores da

cidade.O bairro
Chácaras Dallas é
um retrato do
descaso da atual
prefeitura. O local
fica dentro da área
de expansão urbana,
próximo ao novo
Shopping, entre
fazendas, e às
margens da rodovia
Carvalho Pinto. A
região está
esquecida pela a
atual administração
municipal, exceto
pela cobrança do
IPTU, entregue aos
m o r a d o r e s
r e l i g i o s a m e n t e
todos os anos. “Aqui
a água é de poço e o
esgoto é jogado na
fossa, no entanto,
pagamos R$ 130
reais de IPTU”,
revela.Não há
iluminação pública
nos postes, nem
linha telefônica e
orelhões. Em dias de
chuva, o acesso ao
bairro fica impedido
por conta do barro,
da falta de
manutenção e
segurança da
estrada. A
e m p r e g a d a

doméstica Laurita de
Jesus Martins Faria
mora há sete anos
no bairro e neste
período viu poucas
melhorias. Ela e
outros moradores já
se cansaram de
contar quantas
vezes pediram para
que a prefeitura
tomasse alguma
atitude. “Tentamos
várias vezes uma
resposta deles. Até
mesmo reportagens
na TV o nosso bairro
teve. Mas nada de
solução”, conta a
moradora.Situações
semelhantes se
repetem em outras
regiões da cidade,
que sofre com a falta
de planejamento e
abandono do poder
p ú b l i c o
m u n i c i p a l . P a r a
Bernardo Ortiz Jr, é
possível reverter a
situação com uma
administração mais
humana e com a
elaboração de
projetos que
reestruturem estes
locais, evitando
assim futuros
bolsões de pobreza.

Falta de planejamento
atrasa o crescimento de

Taubaté A Flip – Festa Literária
Internacional de Paraty
chega a sua 10ª edição
com fôlego extra para
festejar a boa literatura.
40 escritores vindos de
14 países se reúnem em
Paraty para cinco dias de
intensa programação.
Para marcar uma edição
especial, o homenageado
desta edição será o
escritor, poeta e cronista
Carlos Drummond de
Andrade .Cu l t uado
pela diversidade de
sua produção,
Drummond está
intimamente ligado
ao conceito da Flip,
que não privilegia
um estilo, uma
forma de expressão
literária ou uma
mídia em especial. O
poeta ganhou
notoriedade com a
poesia, mas sua
produção também
abrange a prosa,
com crônicas, contos
e livros infantis.
Ativo até sua morte,
o poeta abordou o
cotidiano das
pessoas, a política
nacional e
internacional, os
problemas sociais e
a filosofia,
inventando e
reinventando formas
e maneiras de dizer
o
simples.Aproveitando
a pluralidade da
obra de Drummond,
as mesas em sua
h o m e n a g e m
destacam a
atualidade de sua
poesia e sua
relevância para a
produção cultural
brasileira. O poeta
também é tema de
uma exposição
especial durante o
evento.Três dos
nomes mais
relevantes da
produção literária
atual, Jonathan
Franzen, Jennifer
Egan e Le Clézio
ajudam a compor
uma programação
de impacto na Tenda
dos Autores.
Franzen é autor de
“Liberdade”, um dos
livros mais
comentados de
2011. Pela primeira
vez no Brasil, Egan
venceu no ano
passado o prêmio
Pullitzer de ficção
com seu A Visita
Cruel do Tempo,
n a r r a t i v a
multifacetada sobre
o universo do rock.
Dono de uma escrita
marcada pelo

exotismo e pela
sensualidade, o
francês Le Clézio é o
quinto prêmio Nobel
a participar da Festa
(que já recebeu
Orhan Pamuk, Toni
Morrison, Nadine
Gordimer e J.M.
Coetzee).A seleção
de autores
brasileiros constitui
uma amostra do
bom momento
vivido pela ficção
nacional. Da
narrativa urbana de
Rubens Figueiredo à
recriação do sertão
de Francisco Dantas,
passando pelo
lirismo de João
A n z a n e l l o
Carrascoza, os
autores presentes
na programação
2012 traçam um
p a n o r a m a
instigante em que
nomes consagrados
se misturam às
novas vozes.Como
novidade, alguns
dos mais festejados
escritores que já
passaram pela Festa
nas edições
anteriores foram
c o n v i d a d o s
novamente, para
participar das
comemorações dos
10 anos do evento:
Ian McEwan fará na
Flip o lançamento
mundial de seu novo
romance Serena e
Enrique Vila-Matas
falará sobre seu Aire
de Dylan, que tem
cenas no Mercado
Municipal de São
Paulo. Hanif Kureishi
completa a lista dos
g r a n d e s
retornos.Vindos dos
quatro cantos do
“mundo, vasto
mundo”, o
a m e r i c a n o -
nigeriano Teju Cole,
o libanês Amin
Maalouf, a cubana
Zoe Valdés e a
portuguesa Dulce
Maria Cardoso,
vencedora do prêmio
União Europeia para
a Literatura,
complementam um
panorama plural da
cena literária, com
suas tonalidades e
contradições. A
Festa está só
começando.A mesa
Zé Kleber, no dia 5
de julho, é um
espaço aberto à
c o m u n i d a d e
paratiense dentro da
Flip, com entrada
gratuita. Na 10ª
edição da Festa as
atrações da mesa

especial serão a
bibliotecária e
educadora Silvia
Castrillon, que
p a r t i c i p o u
ativamente do
processo de criação
de bibliotecas
públicas em Bogotá.
Para debater com ela
estará presente o
geógrafo Alexandre
Pimentel, presidente
da Biblioteca Parque
d e
Manguinhos.Assim
como no evento
passado, na décima
edição da Flip as
tendas da
p r o g r a m a ç ã o
principal – Tenda
dos Autores, Tenda
dos Autógrafos e
Tenda do Telão –
serão posicionadas
na margem
esquerda do rio
Perequê Açu. Com
isso o centro
histórico de Paraty
fica mais acessível
ao público e aos
turistas que visitam
a cidade. Para além
da Tenda dos
Autores, a
programação da Flip
- Casa da Cultura
terá atrações
internacionais.Os
ingressos para a
p r o g r a m a ç ã o
principal da Flip
começam a ser
vendidos no dia 4 de
junho pela internet,
por telefone e nos
pontos de vendas
oficiais. Depois do
dia 3 de julho os
ingressos poderão
ser comprados
apenas na bilheteria
da Flip em Paraty. Os
interessados na
programação da Flip
- Casa da
Cultura devem
comprar os
ingressos durante o
evento, nas
bilheterias da Flip,
em Paraty. A mesa
Zé Kleber é gratuita,
com retirada de
ingressos com uma
hora de
antecedência. Os
ingressos para a
Tenda dos Autores
custam R$ 40, para
o show de abertura
R$ 30, para a Tenda
do Telão, R$ 10, e
para a Flip - Casa da
Cultura, R$ 10. A
venda é realizada
pela internet
(www.ticketsforfun.com.br),
por telefone (4003-
5588) ou nos pontos
de vendas listados
no site da Flip
(www.flip.org.br).
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Flip chega aos 10 anos e festeja a
boa literatura, com homenagem a

Carlos Drummond de Andrade

O programa Bolsa
Creche, que possibilita à
Prefeitura alugar vagas
em creches particulares,
poderá ser viabilizado
em 2013, com a
indicação de recursos na
Lei Orçamentária Anual,
explicou Henrique
Nunes (PV) no programa
Fiscalização Pública da
TV Câmara Taubaté. O
vereador é autor da
proposta em parceria
com Pollyana Gama
(PPS).”O projeto foi
aprovado e sancionado,

mas é preciso verba para
que as vagas sejam
alugadas e isso poderá
ser feito por meio de
emenda, para o ano que
vem. Não compensa à
Prefeitura a
construção de creches,
porque é fato que a
natalidade vem decaindo
e, no futuro próximo,
elas poderiam tornar-se
obsoletas”, disse.O
Estatuto do Pedestre, de
autoria de Henrique
Nunes, as eleições e a
saída do vereador da

política ao final deste
mandato também
fizeram parte da pauta da
entrevista com o
apresentador Miguel
Kater.O Fiscalização
Pública com Henrique
Nunes será
reapresentado entre os
dias 7 e 10, a
 partir das 12h e após as
22h, pelos canais 17
digital e 98 analógico da
Net ou pelo site
w w w . c a m a r a
taubate.sp.gov.br/tv-
camara.

Bolsa Creche poderá ser
aplicada em 2013, explica

Henrique Nunes
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do
campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - Centro
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
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
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 Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
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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Curiosidades

Quando os conquistadores ingleses chegaram à Austrália, se assustaram ao ver
estranhos animais que davam saltos incríveis. Imediatamente chamaram um nativo (os
aborígenes australianos eram extremamente pacíficos) e perguntaram qual o nome do
animal. O indígena sempre repetia “Kan Ghu Ru”, e, portanto o adaptaram ao inglês
“kanguroo” (canguru). Depois, os linguistas determinaram o significado, que era muito
claro: os indígenas queriam dizer “não te entendo”.

Crendices

Agosto é o mês de desgosto.
Assobiar à noite chama cobra.
A pessoa que é pulada não cresce mais.
Apontar uma estrela com o dedo faz nascer verruga.
Comer manga com leite faz mal.
Colocar a bolsa no chão faz o dinheiro acabar.
Cortar cabelo na Sexta-feira Santa não cresce mais.
Cruzar com gato preto na rua dá azar.
Chinelo ou sapato com a sola pra cima, o pai ou a mãe morrem.
Jogar sabão para Santa Clara faz parar de chover.
Jogar sal no fogo espanta o azar.
O número 7 é o número da mentira.
Passar debaixo de escada dá má sorte.
Quebrar um espelho dá sete anos de azar.
Quem passa debaixo do arco-íris vira mula sem cabeça.
Quem come banana à noite, passa mal.
Quem canta na quaresma vira mula de padre.
Quem comer muito à noite terá pesadelos.
Sol e chuva, casamento de viúva.
Sexta-feira 13 é dia de azar.
Vassoura atrás da porta espanta visitas.

Humor

Uma loira se formou em Direito, mas estando com algumas dúvidas resolveu formular
um questionário para a OAB:
01 – Qual é a capital do estado civil?
02 – Dizer que gato preto dá azar é preconceito racial?
03 – Pessoas de má fé são aquelas que não acreditam em Deus?
04 – Quem é canhoto pode prestar vestibular para Direito?
05 – Tem algum direito a mulher em trabalho de parto sem carteira assinada?
06 – Seria patrocínio o assassinato de um patrão?
07 – Cabe relaxamento de prisão nos casos de prisão de ventre?
08 – A marcha processual tem câmbio manual ou automático?
09 – Provocar o Judiciário é xingar o juiz?
10 – Para tiro à queima roupa é preciso que a vítima esteja vestida?
Uma loira havia comprado uma caixa com 12 garrafas de azeite, mas chegando em
casa ela fica indignada e joga tudo pela janela. Perguntada por que fez isso, ela
respondeu: - Porque no rótulo das garrafas estava escrito: Desde 1935.
Pergunta: Sabe por que a loira jogou a lâmpada pela janela?
Resposta: Para ver como era a velocidade da luz.
Duas loiras estavam conversando quando começam a falar sobre filhos (já que as duas
tinham filhos pequenos) e uma delas falou:
- Sabe amiga, meu filho já tá andando faz 6 meses.
E a outra responde:
- Nooossaaaaaa! Então ele já deve tá bem longe eim...

Mensagens

Toda vez que praticar um ato, mesmo pequenino, com um bom pensamento, você o
preenche de uma energia que beneficiará você, de uma forma ou de outra, mais adiante.
Mas se o fizer no sentido do mal, esse mal, por ele retido, se voltará contra você, mais
cedo ou mais tarde. Tenha equilíbrio e orientação. Faça tudo com sentido nobre,
bondade, esperança, beleza, alegria a fim de receber estas mesmas coisas de volta na
vida, o que ocorrerá no momento que delas mais necessitar. No chão, como na vida,
colhe-se o que se planta. Todo bem ou todo mal que você faz para os outros, acredite,
você estará fazendo para você mesmo.

A felicidade vem do íntimo, não depende de fatores externos ou de outras pessoas, nós
nos tornamos vulneráveis e poderemos ser facilmente ferido quando os nossos
sentimentos, segurança e felicidade dependem de comportamentos e ações de outras
pessoas. Nunca transfira seu poder para ninguém. Tente não se apegar a coisas porque
no mundo aprendemos por meio de relacionamentos, não de coisas. Todos nós
sabemos que não podemos levar nada conosco quando deixarmos este mundo.

A sorte pode ser atraída pelo astral da pessoa. Aquele que acredita que merece algo
tem muito mais chances de atingi-los do que qualquer outro. Ao se levantar, agradeça a
presença de Deus em seu corpo e lembre-se de que, com manifestação da essência
divina, você merece tudo de bom que está por vir.

Pensamentos

A imaginação é a mãe das paixões, das artes e do talento.

A paciência nas adversidades é o sinal de um coração sensível.

Amo aquele que sonha com o impossível.

O verdadeiro amor começa quando nada se espera em troca.

A linguagem do amor está nos olhos.

A coleta de óleo de
cozinha por meio do
Programa de Reciclagem
do Óleo de Fritura (Prol)
da Sabesp em parceria
com ONGs e prefeituras
tem crescido ano a ano.
De janeiro a abril deste
ano, foram recolhidos
quase 10 mil litros em
mais de 150 postos de
coleta nas 24 cidades
operadas pela Sabesp no
Vale do Paraíba.Os 10 mil
litros coletados
representam um aumento
de mais de 270% em
relação ao mesmo
período do ano passado.
Desde que o programa
ganhou maior
abrangência, há dois anos,
foram recolhidos e
reciclados 45 mil litros
de óleo de cozinha, sendo
20 mil litros em 2010 e
25 mil litros em 2011. A
maior parte dos pontos de
coleta funciona em
escolas.O óleo de
cozinha usado, quando
d e s c a r t a d o
indevidamente pelo ralo
ou pia, causa
entupimentos na rede de
esgoto e, se lançado em
galerias pluviais, irá
poluir rios e lagos.O
aumento dos volumes
recolhidos na região
reflete o aumento na
quantidade de postos de
coleta e a
conscientização e
mobilização da
população, na avaliação da
coordenadora do Prol,
Beatriz Vitarelli Urzedo.
“Ampliamos o programa
e desde o ano passado
todos os municípios
operados pela Sabesp
contam com postos de
coleta por meio de
parcerias com ONGs e
prefeituras”, afirma
Beatriz.Inicialmente,
criado para solucionar o
problema das obstruções
da rede de esgoto

provocadas pelo
lançamento irregular
deste resíduo, o Prol hoje
ajuda catadores e
cooperativas de
catadores que obtém
renda com a venda do
produto para a fabricação
de biodiesel.O mercado
do biodiesel está em
crescimento e um litro de
óleo reciclável é vendido
por aproximadamente 50
centavos. Esse valor é
mais estável do que o
praticado por outros
recicláveis, como aço,
papel/papelão e alumínio,
que sofrem flutuações
com o mercado
internacional de
commodities.Carrinhos
para coleta de óleo
reciclávelO Prol foi
criado em 2008 e a
Sabesp vem conseguindo
bons resultados
fomentando a coleta de
resíduos em restaurantes,
condomínios verticais,
shoppings e escolas.Para
alcançar também as casas,
a Sabesp está
desenvolvendo com a
Associação Brasileira de
Engenharia Ambiental -
São Paulo (ABES-SP) 22
protótipos de veículos
para que catadores de
material reciclável
também recolham óleo
de fritura de porta a
porta.Serão ao todo 22
modelos de carrinhos,
sendo que dois deles já
estão prontos, um
triciclo que tem
capacidade para carregar
180 litros de óleo e um
carrinho para coleta de
recicláveis em geral, com
espaço para 2 recipientes
de 30 litros para coleta
de óleo.Após os testes,
desenhos e instruções
para construção dos
carrinhos serão
d i s p o n i b i l i z a d o s
gratuitamente nos sites da
Sabesp e da ABES-SP,

c o n v i d a n d o
patrocinadores a
construí-los e doá-los
para cooperativas ou
diretamente para
catadores autônomos. O
pacote irá incluir ainda
outros itens como
uniforme, chapéu largo,
capa de chuva, calçado e
faixas refletivas
peitorais.Como parte das
comemorações do Dia
Mundial do Meio
Ambiente, a Sabesp
participa de várias ações.
Confira a
programação:São José
dos CamposExposição
de projetos ambientais
durante a Semana do
Meio Ambiente,
promovida pela
prefeitura, entre os dias 3
e 5 de junho no Parque da
Cidade .CaçapavaNo
mês de junho haverá
palestras sobre uso
racional da água,
treinamento de
funcionários de escolas
municipais para
identificação de
vazamentos e realização
de pequenos
consertos.PindamonhangabaParticipação
no PINDA + 20, entre os
dias 1 e 6, com
distribuição de água e
participação em duas
tendas temáticas, sobre
esgoto e resíduos (óleo
de fritura) e
água.QueluzApoio à 3ª
Parada Ambiental, no dia
6, às 9h, com distribuição
de água para cerca de
1.500 pessoas.Lavrinhas
Distribuição de água e
palestra sobre o uso
racional da água para
alunos de escolas
municipais, nos dias 11 e
14LorenaDistribuição
de água e folhetos com
dicas de uso racional da
água, das 8h as 14h, em
evento sobre meio
ambiente promovido pela
prefeitura.

Na Semana do Meio
Ambiente

Sabesp comemora
aumento na coleta e

reciclagem do óleo de
fritura

Terminou no domingo, dia
3, o 5º Congresso dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região, que teve como
lema: “Um Novo Olhar
para a Sociedade”,
realizado na cidade de
Nazaré PaulistaForam
três dias de debates entre
276 delegados, eleitos
por cinco plenárias que
contaram com a
participação de 800
t r a b a l h a d o r e s ,
representando os
Metalúrgicos de Taubaté e
Região. Os temas
discutidos foram
divididos em dois grandes
eixos: “Organização nos
Locais de Trabalho” e
“Sindicato e Sociedade”.
Para o presidente do
Sindicato, Isaac do
Carmo, “este é o
momento em que a
categoria reafirma ou
mesmo ajusta as linhas
mestras que vão conduzir
a atuação sindical nos
próximos anos. O clima
positivo que sentimos
neste 5º Congresso
reflete este momento de
afirmação que os
metalúrgicos vivem hoje,
tanto pelas conquistas que
a categoria vem
alcançando quanto pelo
reconhecimento que vem
obtendo junto à
sociedade”.Importantes
lideranças políticas e
sindicais prestigiaram o
encontro. Participaram de
mesas de debate os
deputados federais
Vicentinho e Carlinhos
Almeida, o ex-ministro de
Direitos Humanos do
governo Lula, Paulo
Vanucchi, o presidente do
Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC,
Sérgio Nobre, entre
outros.O Congresso
também contou com a
participação de membros
de entidades assistenciais
de Taubaté e Região
como observadores dos
trabalhos.”Foi um

Congresso histórico que
pela primeira vez
envolveu a sociedade no
debate certamente vai
marcar os rumos dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região e da sociedade
taubateana e do Vale do
Paraíba”, disse o
presidente Isaac.O
RUMO DOS
METALÚRGICOSA
conclusão dos trabalhos
mostrou a disposição da
categoria de manter uma
política intransigente em
defesa do emprego e do
d e s e n v o l v i m e n t o
regional, combatendo a
terceirização, a
insegurança e a
precarização do trabalho.
Para isso, os desafios que
a categoria se propõe a
enfrentar vão desde a
consolidação da
organização dos
trabalhadores nos locais
de trabalho, como levar
os Comitês Sindicais de
Empresa (CSE) onde eles
ainda não estão
implantados, até
interferir na própria
política industrial do
país.A preocupação com o
futuro também ficou
clara. Os metalúrgicos
querem estimular o
desenvolvimento de novas
tecnologias em áreas
sensíveis para a sociedade
e para o desenvolvimento,
como transporte,
c o m u n i c a ç ã o ,
informática e até mesmo
aeroespacial. Também vão
defender o
desenvolvimento local de
veículos e motores
energética e
ambientalmente mais
eficientes. Os
metalúrgicos também
decidiram assumir como
uma bandeira da categoria
exigir contrapartidas
social, econômica e
ambiental para todos os
projetos financiados com
r e c u r s o s
públ icos .RELAÇÃO

COM A SOCIEDADEA
crescente participação do
Sindicato em debates que
ultrapassam os muros das
fábricas tende a ser
fortalecida a partir do 5º
Congresso. “Está
crescendo na categoria o
entendimento de que a
melhoria da qualidade de
vida da população como
um todo também nos
beneficia, além de que é
certo e justo que
coloquemos nossa
capacidade de
organização a serviço da
melhoria das políticas
públicas”, diz Isaac.Entre
as diretrizes
estabelecidas no
Congresso, destacaram-
se decisões como ampliar
a participação do
Sindicato no movimento
social, fazendo-se
presente em instâncias de
representação da
sociedade civil, tais como
conselhos de direitos, e
apoiar a organização da
comunidade na defesa de
políticas públicas que
garantam mais qualidade
de vida.Os representantes
dos metalúrgicos
presentes ao Congresso
também definiram que os
trabalhadores devem se
envolver na política para
cobrar os governantes.
Além de ter participação
ativa nas eleições
municipais deste ano
combatendo os maus
políticos e apoiando
candidaturas do campo
democrático e popular,
que defendam os
interesses dos
trabalhadores.Durante os
três dias de Congresso os
m e t a l ú r g i c o s
 debateram assuntos
considerados centrais
para a categoria:
Sindicato e Sociedade,
Organização no Local de
Trabalho, Política
Industrial, Comunicação,
Região Metropolitana,
Saúde e Meio Ambiente.

5º Congresso dos
Metalúrgicos de Taubaté

coloca Sindicato mais
perto da sociedade


