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No último 09 de abril,
Amacio Mazzaropi
completaria 100 anos e
para brindar a data, o
Cineclube Araucária
exibe nos dias 13, 14, 15,
20, 21 e 22/04, obras do
cineasta, ator, cantor,
produtor, no Espaço
Cultural Dr. Além.A
p r o g r a m a ç ã o
comemorativa foi
elaborada através de uma
eleição feita pelo
Cineclube junto aos seus
freqüentadores, que
poderão assistir ao “Sai da
Frente”, “Jeca e a Égua
Milagrosa”, “O Vendedor
de Lingüiça”, “Casa
Pequenina”, “Tristeza do
Jeca”, “A Banda das
Velhas Virgens”, “Jeca e o
seu filho preto” e “O
Lamparina”.A sexta-feira
(13/04), a comemoração
começa com o primeiro
filme do Mazzaropi “Sai
da Frente” (1952), sob
direção de Abílio R.
Almeida e no elenco
nomes como Ludy
Veloso, Niela Junqueira e
A. C . Carvalho contam a
história de Colepícula
(Mazzaropi), um
motorista e proprietário
do caminhão Anastácio,
que é chamado para fazer
um carreto de mudança de
São Paulo a Santos. Na
companhia de seu cão
Coroné passará por cenas
inusitadas e muitas
confusões, envolvendo
policiais, funcionários
públicos, uma trupe de
circo e todos cruzarem o
caminho do seu
caminhão. O filme será
exibido às 19h 30, com
duração de 80 minutos e
classificação LIVRE.No
sábado, será a vez de “Jeca
e a Égua Milagrosa”
(1980), último trabalho
de Mazzaropi no cinema.
O filme traz a história de
dois coronéis, Afonso e

Libório que disputam a
eleição para prefeito de
uma cidade do interior. Os
dois homens ainda
possuem seus terreiros
de umbanda e candomblé,
como forma de arrebanhar
seguidores e votos para o
pleito. Tendo como
destaque no terreiro de
Libório, uma égua que é
dada como milagreira, o
que aumenta ainda mais a
rincha entre os dois
homens. Porém quem
passará a maior embate é
Raimundo, que apesar de
amigo de Afonso tem uma
afeição pelo animal do
outro coronel. Em meio a
tantas confusões,
Raimundo acabara
casando com o animal.
Com direção de Pio
Zamuner e Amacio
Mazzaropi, no elenco
Geny Prado, Turíbio Ruiz,
Gilda Valença, Marcia
Deffonso, Augusto César
Ribeiro, Roberval de
Paula, Paulo Pinheiro,
Francisco Tadeu Alves,
André Luiz de Toledo,
Wilson Damas, José
Velloni, Guiomar
Pimenta, José Minelli
Filho e Júlio César.
O”Jeca e a Égua
Milagrosa” será exibido
às 19h 30, com duração
de 102 minutos e
classificação 10 anos.Já
no dia 15/04 (domingo),
os filmes exibidos serão
“O Vendedor de Lingüiça”
(1961) e “Casa
Pequenina” (1962), a
partir das 15h. O primeiro
filme conta a história de
um vendedor de lingüiça
em busca de freguesia,
em volta com confusões
familiares e com
vizinhos, além do seu
cachorro que lhe rouba a
mercadoria. O filme tem
duração de 92 minutos,
no elenco Amácio
Mazzaropi, Geny Prado,

Roberto Duval, Ilema de
Castro, Amilton
Fernandes e direção de
Glauco Mirko Laurelli,
minutos e classificação
etária Livre.Em seguida,
“Casa Pequenina”, traz a
história do Coronel
Pedro, um escravocrata
que para fugir das
chantagens de Carlota,
pelos seus crimes no
passado, aceita arrumar
um bom casamento para
sua filha, Inês. Para isso,
envolve a família do
colono Chico, em um
plano, no qual o jovem
filho deste humilde
homem, que ajudava os
escravos, se casaria com
a filha da chantagista.
Porém, a farsa é revelada
por um dos amigos de
Chico, que acaba sendo
expulso da fazenda
voltando para sua casa
pequenina casa e com ele
os escravos, agora livres.
No elenco, nomes como
Amácio Mazzaropi, Geny
Prado, Roberto Duval,
Tarcísio Meira, Edgard
Franco, Guy Loup, Luis
Gustavo, Marly Marley e
Marina Freire, sob
direção de Glauco Mirko
Laurelli, 95 minutos e
classificação etária
Livre.O Cineclube
Araucária acontece no
Espaço Cultural Dr. Além
(Av. Drt. Januário
Miráglia, 1582 -
Abernéssia), com entrada
franca. Os ingressos
estarão disponíveis no dia
de cada sessão, a partir
das 14h, na
bilheteria do local.
Informações pelo
telefone (12) 3664-
3524.No fim de semana
de 20 a 22/04, as atrações
são “Tristeza do Jeca”, “A
Banda das Velhas
Virgens”, “Jeca e o seu
filho preto” e “O
Lamparina”.

Cineclube festeja 100
anos de Mazzaropi

Abrilhantando ainda mais
o feriado de Tiradentes
(21/04), a AME Campos
recebe o pianista Antônio
Eduardo e a flautista
Cibele Palopoli para mais
um recital Retratos em
Flauta e Piano, no
programa Jovens
Talentos.A apresentação
que acontece na sede da
associação, a partir das
17h, contará com um
repertório com obras de
Gilberto Mendes,
Camargo Guarnieri,
Roberto Martins, Michel
Lysight e Almeida Prado.
(confira o programa logo,
abaixo)Pianista e
pesquisador, Antonio
Eduardo, participa de
eventos como festivais e
encontros de música
contemporânea, se
destacando pelo estudo da
musica contemporânea do
seu tempo. Hoje, dirige
uma coleção
“Antonio Eduardo
C o l l e c t i o n ”
que reúne uma coleção
musical do Brasil, com
obras de Gilberto
Mendes, Silvia Berg,
Sergio Vasconcelos
Correa, Rodolfo Coelho
de Souza e Almeida

Prado.Mestranda pela
Universidade de São
Paulo sob orientação da
Profª Adriana Lopes
Moreira, Cibele Palopoli
começou seus estudos
em flauta, aos 12 anos, na
Banda Musical Municipal
de Peruíbe e passou a
Orquestra Sinfônica de
Itanhaém, Orquestra de
Câmara da Universidade
Católica de Santos
(UniSantos) e Orquestra
de Câmara da USP
(OCAM), tendo como
regentes renomados
maestros como Beto
Lopes, Gil Jardim, Aylton
Escobar e Leo
Brower.Como aluna da
Escola Municipal de
Música de São Paulo
desde 2005 foi discípula
dos flautistas Rogério
Wolf e José Ananias de
Souza Lopes. Bacharel
em música sob
 orientação de Toninho
Carrasqueira na
Universidade de São
Paulo (2010). Durante a
graduação, foi igualmente
bolsista de Iniciação
Científica, com pesquisa
sobre obras para flauta
transversal do compositor
santista Gilberto Mendes.

No ano de 2008, integrou
o grupo suíço Ensemble
Opera Nova Zürich,
apresentando-se na 43ª
edição do Festival Música
Nova e no Teatro Juan de
Vera em Corrientes,
Argentina. Atua também
no repertório popular,
integrando o Grupo de
Choro da ECA-USP, que
realizou em 2010 uma
turnê em
Moçambique . Jovens
Talentos é uma realização
da Associação Amigos de
Campos do Jordão (AME
Campos) que busca
oferecer ao público local,
durante os demais meses
do ano, o mesmo espírito
e exploração musical
presente no mês de julho,
quando acontece o
Festival de Inverno,
trazendo jovens
instrumentistas, com até
27 anos, que vem se
destacando nos diversos
ins t rumentos .Reci ta l
Retratos em Flauta e
Piano começa às 17h com
entrada franca.
Informações pelo
telefone (12) 3662-
2611.Ame Campos está
na Rua Dr. Reid, 68 –
Abernéssia

Jovens Talentos terá
recital no feriado de

Tiradentes
Entre os dias 20 e 22 de
abril, o Home Green
Home recebe o 10º
Congresso de Estética e
Cosmetologia (Bel Col),
que reunirá profissionais
da beleza e saúde, num
encontro que apresentará
novas técnicas e
tecnologias nos
tratamentos e cuidados
com a pele e o corpo.Os
temas que serão
abordados nos dois dias
são Estética facial,
Cosmetologia, Nutrição,
Clínica Spa Service,
Gestão de negócios,
Inteligência emocional e
área jurídica, numa
programação formada por
palestras, workshops
paralelos, visitação à área
de exposição e reunião de
negócios. As palestras
ministradas apresentam
questões como
“Drenagem Linfática:
suas melhores
a p l i c a b i l i d a d e s ” ;
“Estética tridimensional:

Redefinindo a face com
recursos cosmetológicos
e entendendo a
tridimensionalidade da
pele”; “Biofísica
cosmecêutica: a ruga na
mira do som”; “Nutrição
clínica em estética: uma
abordagem em beleza,
saúde e bem estar”;
“Circuito de terapias em
remodelação corporal
i n t e g r a d a
(Seqüencial Progress
Wellness)”; “Sucesso é
quando a
oportunidade encontra o
preparo: Como construir
resultados a partir de
pessoas”; “Um olhar
jurídico na estética:
abrindo os olhos para
c o n s u m i d o r e s
oportunistas” e uma
sessão de entrevista
“Pergunte aos
especialistas –
Diferenciais para os
procedimentos cirúrgicos
de sucesso”.Durante a
abertura do evento haverá

a entrega do 9º Troféu
Omenaje - Prêmio Bel
Col de Talentos da
Estética, que premiará os
profissionais que mais
contribuíram com seu
trabalho para o
desenvolvimento do setor
de estética, nas
categorias Esteticista do
Ano, Talento
Educacional, Prêmio
Experiência, Revelação
do Ano, Filantropia e
Fidelidade Bel Col.O 10º
Congresso de Estética e
Cosmetologia (Bel Col)
é uma realização do
Laboratório Bel Química,
com apoio do Campos do
Jordão Convention &
Visitors Bureau.
Informações e inscrições
pelo telefone (11) 4161-
8 4 5 0
ou www.belcol.com.br/
congresso Home Green
Home fica na Rua Adolfo
Torresin, 800 - Alto do
Capivari. Tel: (12) 3669-
0300

Campos do Jordão
recebe o Congresso de

Estética

A Prefeitura preparou
uma extensa programação
esportiva para o mês de
abril, durante as
comemorações do
aniversário de 157 anos da
cidade. A entrada é
franca.As atividades terão
início nesta sexta, dia 13,
com a realização 13 °
Torneio 14 de abril de
Bocha, às 19h, na Raia de
Bocha do Jardim São
José.No sábado, dia 14, o
Estádio Municipal Satiro
de Oliveira recebe, às
10h, partida válida pelo
Campeonato Máster 60
Anos com jogo dos times
Taiada e Atlético de
Tremembé. Às 15h,
acontece o amistoso com

a Seleção de Caçapava
Sub-18 e o São José Sub-
18.Ainda no sábado, às
14h, na Quadra do Beira
Rio será realizado o
Festival de Skate com
participação de atletas de
Caçapava e da região.No
domingo, dia 15,
 às 9h, o Ginásio
Municipal de
Esportes recebe o
Campeonato de Judô
Torneio Jarbas Dias
Ferreira.No Estádio
Municipal Satiro de
Oliveira, às
10h, será realizado o 3º
C a m p e o n a t o
 Regional de Futebol de
Campo Feminino, com a
Seleção de Caçapava

jogando contra
Paraibuna.Às 15h,
Piratininga (Caçapava) e
Redenção da Serra jogam
pela Copa Zito de Futebol
Regional.A programação
continua na semana
seguinte. No sábado, dia
21, na Raia de Malha da
Moçota, será realizado o
Festival Juvenil de Malha,
às 9h.No Ginásio
Municipal de Esportes, às
9h, acontece o
Campeonato da Liga
Valeparaibana de Voleibol
com jogo de Caçapava e
São Sebastião (Categoria
Infantil) Feminino. Às
14h, será realizada partida
de Voleibol Adaptado
com Caçapava e Igaratá.

Programação esportiva
é destaque no

Aniversário de 157
Anos de Caçapava

Há oito anos um grupo de
músicos de Caçapava se
reúne para comemorar o
aniversário do município com
uma serenata pelas principais
ruas da cidade. O projeto,
que é realizado em parceria
com a Prefeitura foi ganhando
adeptos e hoje conta com a
adesão de vários moradores
da região central, que
recebem os músicos para
uma alegre cantoria.Neste
ano a serenata será realizada
no dia 13 de abril, véspera
do aniversário de 157 anos
de Caçapava.O início está
marcado para as 20h. O

grupo sairá da Rua Ezequiel
Freire, número 100, segue
pela Avenida da Saudade,
pela rua Tomé Portes D´El
Rei e Joaquim Eugênio Rocha
Brito. O encerramento da
serenata será na rua João
Moreira da Costa. A
previsão é que o percurso
seja realizado em três
horas.Quem gostar de boa
música e quiser participar da
cantoria, basta acompanhar o
grupo de músicos que conduz
a serenata, formado pelos
seresteiros Henrique,
Roberto e Evaldo (violão);
José Ramos, Hélio Filho,

Hélio Neto e Paulo Sá
(percussão). Além dos
cantores Álvaro e Antonio (o
Veinho). Juntos compõem o
grupo Amigos do Hélio do
Cavaquinho, uma
homenagem ao músico Hélio
do Cavaquinho, que morreu
há três anos e que também
participava da serenata.Os
músicos prepararam um
vasto repertório com
clássicos da música
brasileira. O programa inclui
canções de Cartola,
Pixinguina, Lupicínio
Rodrigues, Braguinha, entre
outros.

Serenata anima ruas de Caçapava
no aniversário da cidade

Seis bairros de Caçapava
recebem a partir deste
sábado, dia 14,
programação especial do
projeto Abril Mais Divertido
com atividades recreativas
para crianças e jovens.A
programação, realizada pela
Prefeitura acontece durante o
mês de abril, sempre aos
sábados e domingos, das 9h
às 16h. O objetivo é levar
recreação e lazer,
gratuitamente, a diversos
bairros da cidade durante o
mês de aniversário de
Caçapava.Este é o terceiro
ano que o projeto é realizado
no município. A programação

reúne atrações como passeio
de trenzinho, brinquedos
infláveis, cama elástica,
pingue-pongue, pintura de
rosto, jogos de dama, xadrez
e dominó, além de desenhos
artísticos e muita música.O
primeiro bairro a receber as
atividades é Caçapava Velha.
A programação será realizada
na escola Hyeda de Mattos
Spinelli (Praça Nossa
Senhora D’ajuda, 79).No
domingo, dia 15, será a vez
de o bairro Vila Menino Jesus
receber as atividades, no
Parque Ecológico da
Moçota.O bairro Santa Luzia
é o próximo a receber o

projeto, dia 21 de abril, com
atividades na escola
Francisca Moura Luz
Pereira.No dia 22, o projeto
visita o bairro de Nova
Caçapava recebe com
apresentação na quadra
poliesportiva do bairro (Av.
Doutor João Pantaleão,
365).No último final de
semana de abril, as atividades
serão desenvolvidas no
bairro da Piedade, dia 28, na
Praça Luiz Galdino; e na Vera
Cruz, no dia 29, no Centro
Educacional, Cultural e
Esportivo José Francisco
Natali. Todas as atividades
são gratuitas.

Projeto Abril Mais Divertido
leva recreação a seis bairros

de Caçapava

O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto, inaugurou
na manhã de quinta-feira, 12
de abril, a praça Centenário
Amácio Mazzaropi.A
inauguração fez parte da
programação de
comemoração do
centenário de nascimento
do ator e cineasta Amácio
Mazzaropi, que está sendo
desenvolvida pela
Prefeitura de Taubaté desde
a última segunda-feira.A
praça está localizada na
esquina da Avenida
Bandeirantes com a
Avenida da Saudade,
próxima do local onde se
encontra o monumento a
Monteiro Lobato.”São duas
figuras muito representativas
da história de Taubaté e que
estarão simbolizadas lado a
lado no principal ponto de
acesso à cidade”, frisou
Peixoto.Durante a

inauguração, Peixoto
sancionou a lei que
denomina o local de Praça
do Centenário Amácio
Mazzaropi. A lei, de autoria
do prefeito, foi aprovada
pela Câmara de Vereadores
em sessão realizada na
quarta-feira, 11 de
abril.Estiveram presentes à
inauguração diversos
secretários municipais de
Taubaté e a primeira-dama
do município Lu Peixoto. O
evento também contou com
a participação de
Valdomiro Rangel, da
SPAMA – Sociedade
Particular Amigos de
Mazzaropi.Para marcar a
homenagem a Mazzaropi o
projeto Ametra
(Atendimento Múltiplo na
Educação e no Trabalho) da
Prefeitura de Taubaté
produziu um carro de boi
gigante com uma escultura

do Jeca Tatu para ser
instalado no local
Programação continua A
programação de
comemoração do
centenário de nascimento de
Mazzaropi continua até esta
sexta-feira, 13 de abril.Um
dos destaques será a
premiação do Concurso de
Desenho, Poesias e
Poemas, realizado pelo
Programa Ametra, Fundo
Social de Solidariedade de
Taubaté (FUSSTA) e pelas
secretarias municipais de
Desenvolvimento e Inclusão
Social (SEDIS) e de
Educação (SE).O evento
será realizado a partir das 9
horas na recém-inaugurada
Casa de Cultura Amácio
Mazzaropi. O endereço do
local é Rua Dr. Emílio
Winther, 581, centro
(próximo à Praça Santa
Terezinha)

Peixoto inaugura a Praça
do Centenário Amácio

Mazzaropi
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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.

Presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos, Isaac do
Carmo, este acordo garantiu
o futuro dos trabalhadores
(as) metalúrgicas e de todos
trabalhadores (as)que
indiretamente serão o pres
beneficiados com o acordo
por conta da cadeia
produtiva.Segundo estudo
da Subseção do DIEESE
dos Metalúrgicos de Taubaté
e Região, o acordo firmado
entre o Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região e a montadora que
garantiu novos investimentos
para a fábrica local deverá
injetar na economia da
cidade cerca de R$ 2,5
bilhões somente com salários
e décimo terceiro salário dos
trabalhadores.O estudo do
DIEESE tem como objetivo
mostrar o quanto a economia
de Taubaté ganhará com os
futuros investimentos
acordados pela direção do
Sindicato.O DIEESE levou
em conta na elaboração do
estudo os montantes que
serão injetados na economia
durante a validade do acordo
que é de 4 anos, entrando
nesse calculo os reajustes
salariais e os montantes da
PLR (Participação nos
Lucros e Resultados).Por se
tratar de um acordo salarial
de longo prazo haverá uma
garantia de que pelo menos
haja um crescimento real dos
salários no período de 2012
a 2016 de 8,2%.Porém,
caso sejam confirmadas as
projeções de inflação do
Banco Central para o biênio
2012/2013 e que as metas
de inflação sejam alcançadas
nos anos seguintes, a
variação dos salários para o
mesmo período citado será
de 29,5%, respectivamente.
Nesses casos, os salários
médios sairão de
R$6.511,55 em 2012 e
chegarão ao patamar de
R$8.431,95 em 2016.Assim
como os salários, as PLR’s

também terão aumentos
reais de 2% por ano além de
serem corrigidas pela
inflação.Sendo assim,
novamente o seu
crescimento real nos anos de
2012 a 2016 serão de 8,2%.
Porém, os impactos desse
tipo de remuneração serão
mais sentidos nos bolsos dos
trabalhadores do que os dos
salários, já que receberão
em duas parcelas, uma em
maio e a outra no final do
ano.A PLR da Volks de
2012 será de R$12.500,00
e chegará em 2016 a um
montante de R$16.186,00
para cada operário da
fábrica em Taubaté.Somente
no ano de 2012, serão
injetados R$ 57,3 milhões
de reais, sendo que desse
montante 49,1% serão
pagos na primeira parcela
agora em maio, totalizando
28,1 milhões de reais já
colocados a disposição dos
trabalhadores no mês que
vem.O DIEESE ressalta
ainda o acordo como um
dos mais importantes na
história do movimento
sindical, pois ele influiu no
planejamento estratégico de
uma grande multinacional
fazendo com que, através da
negociação, não fosse
construída uma nova fábrica
da Volkswagen no Brasil e,
em contrapartida, fosse
ampliada a planta e a
produção da fábrica já
situada em Taubaté, o que
equivale a uma nova
fábrica.Para o presidente do
Sindicato, Isaac do Carmo,
o acordo garante aos
trabalhadores novos
produtos na planta de
Taubaté e
consequentemente o
emprego dos nossos
metalúrgicos, com aumento
real na Data Base,
reposição da inflação e
crescimento na PLR, bem
como a geração de novos
empregos em toda a cadeia

produtiva.”Ele coloca nossa
cidade como um dos maiores
polos industriais do Estado
e do Brasil e garante o futuro
do emprego de jovens
trabalhadores e de suas
famílias, bem como o
crescimento econômico e
social de nossa cidade e
região”, disse Isaac do
Carmo. O Diário de Taubaté
conversou com o presidente
Isaac do Carmo sobre a
importância desse acordo
feito com a Volkswagen e
aprovado pelos
trabalhadores, para a cidade
de Taubaté.Diário de
Taubaté - Como estes
investimentos na Volks
beneficiarão a cidade de
Taubaté?Isaac do Carmo –
Este acordo garante o
aquecimento da economia de
Taubaté por meio da injeção
garantida pelos salários e
benefícios dos trabalhadores
como a PLR.
Ele garante cerca de 8 mil
postos de trabalho na cadeia
produtiva na Volkswagen,
sem contar os empregos
diretos que serão gerados na
empresa. É sem dúvida um
impulso fundamental para a
economia de Taubaté e a
qualidade de vida da
p o p u l a ç ã o .
Diário de Taubaté - Quais as
principais garantias que os
trabalhadores terão com esse
a c o r d o ?
Isaac do Carmo – Este
acordo garante aos
trabalhadores reajustes
salariais durante os 4 anos
de validade do acordo bem
como o crescimento da PLR.
Garante a manutenção do
nível de emprego na fábrica
de Taubaté e contratações
no período em que a
empresa chegar ao seu
objetivo de produção que
são os 1.900 carros por dia,
bem como garante a
produção do excedente de
produção da fábrica da
Anchieta.

Acordo na Volks injetará
R$ 2,5 bilhões em
Taubaté em 4 anos

aponta DIEESE

Estimular o hábito da leitura
é uma missão delicada e é
um tanto complicada.
Pindamonhangaba é
destaque na leitura de livros,
as sete bibliotecas
municipais recebem em
média 100 munícipes por
dia.Atualmente as
bibliotecas de Pinda contam
com um acervo com mais
de 70 mil livros, além de
periódicos e DVDs. Em
2011 mais de 30 mil
exemplares foram
emprestados. Além da
leitura, a biblioteca também
oferece um ambiente de
estudo, onde crianças,
jovens e adultos podem
aproveitar para fazer seus
trabalhos escolares. “É
importante que eles
ofereçam esse espaço, pois
é uma forma de contribuir
para a aprendizagem das

pessoas”, disse Alexandra
Silva, 30 anos.Os nomes e
autores dos livros também
podem ser pesquisados no
s i t e
www.pindamonhangaba.sp.gov.br,
basta clicar no link
bibliotecas. As bibliotecas
também disponibilizam
leitura de jornais e revistas
de diversos seguimentos.”O
objetivo das bibliotecas é
disseminar a informação
para que os munícipes
consigam enxergar o mundo
de hoje, por meio da
leitura”, ressaltou a gestora
de bibliotecas de
P i n d a m o n h a n g a b a ,
Carmem Lídia Pamplim
Rodrigues.Pindamonhangaba
também oferece
atividades para que as
crianças adquiram
o hábito da
leitura através de

brincadeiras. Entre as
atividades as bibliotecas
oferecem contação de
histórias, feira de livros,
além do projeto de incentivo
à leitura “uma noite na
biblioteca”.Em pesquisa
realizada pelo instituto Pró-
livro, o brasileiro lê em
média quatro livros por ano.
De acordo com o
levantamento, o Brasil tem
hoje 88,2 milhões de
leitores. Se encaixam nessa
categoria aqueles
que leram pelo menos um
livro nos últimos
três meses, inteiro ou em
partes.Para emprestar um
livro basta fazer o
cadastro em uma das
bibliotecas mais
 próxima de sua casa. É
necessário levar duas fotos
3x4, RG e comprovante de
endereço.

Pinda incentiva leitura de
moradores

A temporada 2011/2012
de navios de cruzeiros foi
encerrada na última
quinta-feira, 29, com a
chegada do navio MSC
Armonia. Para
comemorar o sucesso da
temporada, na qual
Ubatuba recebeu 18
navios, o prefeito
municipal, juntamente
com o chefe de gabinete,
e o presidente do Ubatuba
Convention & Visitors
Bureau (UC&VB), Luiz
Felipe Azevedo, levou
empresários e
comerciantes para
conhecer o interior da
embarcação.Durante a
visita, Luiz Felipe
Azevedo apresentou aos
convidados um balanço do
trabalho que vem sendo
realizado com o receptivo
de navios desde 2008. De
acordo com o presidente
do UC&VB, cerca de 120
mil pessoas
desembarcaram em
Ubatuba nas 58 escalas já
realizadas desde então,
com uma média de 1.160
turistas descendo dos
navios a cada
escala.”Segundo números
apurados em pesquisa,
foram injetados
aproximadamente R$ 3,5
milhões advindos dos
gastos dos turistas que
desembarcaram dos
navios nos últimos anos.
Além disso, outro fator
extremamente positivo é
a divulgação de Ubatuba
nos 76 escritórios que a
empresa MSC Cruzeiros
possui em todo o mundo”,
explicou o presidente do
UC&VB, que falou ainda
sobre a importância do
investimento de R$ 200
mil por parte da prefeitura
para a implantação do píer
flutuante no Terminal
Marítimo Comodoro
Magalhães, o que é
fundamental para um
futuro incremento no
turismo náutico.Outra
importante questão

também foi levantada
durante a apresentação:
“quanto seria gasto para
trazermos 120 mil
pessoas a Ubatuba de
carro? Qual seria o
impacto ambiental para
este mesmo número de
turistas virem para cá por
outros meios?”,
questionou Luiz Felipe
Azevedo, chamando
atenção dos presentes
para a questão ambiental,
para a qual o turismo de
navios de cruzeiros
também é
positivo.Parceiros O
prefeito de Ubatuba
agradeceu todos os
empresários que se
esforçaram para que não
só os turistas de navios de
cruzeiros, mas os
visitantes de Ubatuba em
geral tenham vindo sido
bem recebidos na cidade.
“Graças ao empresariado
local, temos visto um
crescente movimento nos
finais de semana. Estas
pessoas tem total apoio
da prefeitura; apoio que
só não é maior porque a
entidade que representa o
comércio na cidade está
voltada para questões
políticas e não possui
hoje nenhuma parceria
com a prefeitura no
sentido de fomentar o
comércio. Mas para
compensar, temos o
UC&VB e o Sinhores
(Sindicato de Hotéis,
Bares e Restaurantes),
que têm sido grandes
parceiros na luta pelo
bem da cidade e não na
busca de promoção
pessoal deste ou daquele.
Para avançarmos com
qualidade e na busca de
um futuro em que
poderemos gerar mais
emprego e renda,
precisamos de uma visão
na qual os projetos
pessoais e as vaidades
cedam espaço à
colaboração, à
participação e ao

trabalho”.Agradecimentos
Os empresários presentes
agradeceram e
parabenizaram o prefeito
e o presidente do UC&VB
pelo investimento neste
segmento. “Começamos
em 2008 a construção de
um sonho e quando vi o
primeiro navio chegar
aqui, eu chorei de emoção
por ver esse sonho
realizado. Agradeço todos
os envolvidos neste
projeto, no qual a vitória
é de todos nós”, disse
Luiz Bischof, proprietário
da Pousada Manobra e
diretor do
S i n h o r e s . ” S e m p r e
estivemos envolvidos em
beneficio da cidade que
escolhemos e que nos
recebeu de braços
abertos, por isso
participamos ativamente
deste processo, ajudando
cada um de sua maneira”,
falou o empresário
Mohamed Hamadan el Ali
(Mamed).Do ramo
náutico, o empresário
Nicolas Evangelos
Tsiftsoglou, parabenizou
o prefeito municipal por
tudo de bom que vem
acontecendo em Ubatuba
e o presidente do
UC&VB, Luiz Felipe
Azevedo, pela
persistência e fé no
progresso do
município .Est iveram
presentes ainda
empresários e
c o m e r c i a n t e s
representando os
s e g u i n t e s
estabelecimentos e/ou
entidades: Restaurante
Perequim, Sabor &
Vinho, Farmácia
13 de Maio,
Luxx Dining & Lounge,
Ellen Pão de Queijo,
Restaurante Alentejano,
Restaurante Galetos,
Casa Fernandes,
Art e Camiseta, Escuna
Vitória, Restaurante Sem
Miséria e Tachão de
Ubatuba.

Empresariado comemora sucesso da

temporada 2011/2012 de navios de

cruzeiros


