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Representantes de 36
entidades assistenciais
parceiras do Sindicato
dos Metalúrgicos de
Taubaté e Região
participaram na manhã de
sexta-feira, dia 27, da
plenária preparatória ao
5º Congresso da
categoria realizado na
sede da entidade.Durante
a plenária, foram
escolhidos 46
representantes destas
entidades que
participarão do 5º
Congresso dos
Metalúrgicos de Taubaté
e Região na condição de
observadores dos
trabalhos e debates da
categoria.No último
Congresso da categoria
realizado em 2009, foi
deliberada participação
de representantes destas
entidades parceiras do
Sindicato nos
congressos futuros dos
Metalúrgicos de
Taubaté.Neste ano o 5º
Congresso terá o tema
“Um novo olhar para a

sociedade” e um dos
eixos de debate será
Sindicato e Sociedade.O
objetivo da participação
das entidades no
Congresso é ampliar a
relação do Sindicato com
os agentes sociais de
nossa cidade e região,
facilitando a elaboração
de novas políticas de
apoio à população
carente e as camadas da
população.O tema
Sindicato e Sociedade
também é recorrente de
uma bandeira de luta da
CUT que é do Sindicato
Cidadão.”Um Sindicato
que se preocupa com o
bem estar do trabalhador
precisa pensar a vida na
sua plenitude, precisa ter
um olhar humanístico de
como ajudar a melhorar a
vida da comunidade, da
cidade, do país e
como pode influenciar os
espaços de
políticas públicas,
pressionar o
poder público para
melhorar as condições de

vida da população”,
afirma o presidente do
Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté
e Região, Isaac do
Carmo.Durante a
plenária, os
representantes das
entidades sugeriram
diversas propostas que
serão encaminhadas ao 5º
Congresso. Entre as
principais propostas
estão a construção de um
plano de formação para
todos os parceiros do
Sindicato e construir um
modelo de organização
para atuar em conjunto
com a entidade sindical
nos espaços de políticas
públicas.”Foi uma
plenária muito
construtiva e temos a
certeza de que estes
representantes das
entidades parceiras vão
enriquecer ainda mais os
debates da categoria no 5º
Congresso dos
Metalúrgicos de Taubaté
e Região” disse Isaac do
Carmo.

Sociedade participará
dos debates do 5º

Congresso dos
Metalúrgicos de Taubaté O presidente do PSDB de

Taubaté, Bernardo Ortiz
Jr, participou do “IV
Seminário sobre Gestão
de Cidades em Tempos
de Integração Regional”,
realizado no dia 26, no
auditório da Fundação
Armando Alvares
Penteado (FAAP), em
São José dos Campos. O
processo de gestão
pública, relacionado à
recente criação da
Região Metropolitana do
Vale do Paraíba e do
Litoral Norte (RMVP),
foi o tema do
seminário.Em sua
palestra, Ortiz Jr, que é
advogado especialista em
Administração Pública,
destacou o conceito de
governança regional.
“Essa é a palavra de
ordem para a Região
Metropolitana do Vale do
Paraíba. Temos que
integrar os atores
públicos – lideranças
comunitárias, sociedade
civil organizada, terceiro
setor, governo federal,
estadual e municipal –,
temos que priorizar a
solução dos problemas
de forma integrada, é uma
evolução do conceito de
sustentabilidade, que
surgiu em 1972, na
Reunião Estocolmo, e
que foi aprimorada na Rio
Eco 92”, analisa.Para
Ortiz Jr, o Vale do Paraíba
deve reforçar os seus
investimentos em
educação e
complementa: “Sem
dúvida nenhuma,
devemos ampliar a
participação de gerentes
de cidades,
administradores e
p r o f i s s i o n a i s
especializados em
Gestão Pública. É
n e c e s s á r i o
profissionalizar a
máquina pública. Hoje, a
administração não é mais

por intuição, e sim em
busca de resultados.
Temos que delimitar
exatamente o campo de
atuação e definir os
objetivos traçados. Isso
só é possível com
formação e
a p e r f e i ç o a m e n t o
adequado”, finaliza.Além
do presidente do PSDB
de Taubaté, diversas
personalidades da região
participaram do
seminário, entre elas, os
prefeitos de São José dos
Campos, Caraguatatuba,
Jacareí, Cachoeira
Paulista, Caçapava,
Pindamonhangaba e
Cruzeiro. O evento
também contou com a
participação de Edson
Aparecido, Secretário do
Desenvolvimento e
Gestão Metropolitana do
Estado de São Paulo. A
abertura e o
encerramento foram
feitas por Victor
Mirshawka, diretor
cultural da
F A A P. S e m i n á r i o
integra curso de Pós-
Graduação da
FAAPVoltado à
profissionalização da
administração pública, o
curso de Pós-Graduação
em Gerente de Cidade
vem sendo promovido
com ineditismo desde
1996 pela FAAP, já tendo
formado mais de quatro
mil gestores no Brasil e
no exterior.O seminário,
que integra o programa de
pós-graduação, teve o
objetivo de compartilhar
as experiências dos
administradores públicos
e discutir as futuras
políticas de
desenvolvimento no novo
cenário da RMVP.De
acordo com o Prof.
Mário Pascarelli Filho,
coordenador do curso
Gerente de Cidade da
FAAP, há municípios no

Vale do Paraíba e no
Litoral Norte já com
problemas de mobilidade
e alta pressão em sua
infraestrutura. “Com a
criação da RMVP, os
problemas das cidades
passarão a ser discutidos
em conjunto,
redistribuindo melhor
recursos estaduais e
federais e, muito
p r o v a v e l m e n t e ,
diminuindo as pressões
nas cidades mais
d e s e n v o l v i d a s ” ,
acrescenta.Pascarell i
também comentou sobre
a participação de Ortiz Jr,
que além de ser graduado
em Ciências Jurídicas e
Sociais e possuir
Licenciatura Plena em
História e Geografia,
também é pós-graduado
em quatro cursos, sendo
um deles, o curso de
Gerente de Cidades da
FAAP. “É muito
importante a nossa região
ter personalidades
expressivas como Ortiz
Jr. Ele foi um aluno
brilhante e tem muito a
contribuir com
desenvolvimento de
Taubaté e do Vale do
Paraíba”, elogiou o
coordenador da pós-
graduação.Além dos
funcionários diretos da
administração pública, o
curso se destina a
diversos públicos, como
os profissionais de
autarquias ou empresas
públicas, funcionários de
e m p r e s a s
permissionárias e
concessionárias de
serviços públicos,
profissionais de
empreiteiras e de
empresas que prestam
serviços para o governo,
lideranças políticas e
profissionais da rede
bancária de geração de
recursos para os
municípios.

Ortiz Jr defende
capacitação do

administrador publico

O Sesc Taubaté realiza
em maio diversas
oficinas digitais,
voltadas para públicos de
todas as idades. Na
programação, há
projeções especiais de
animações Creative
Commons, jogos de
lógica on-line, oficina
para obter os primeiros
contatos com o
computador, entre
outras atividades, que
acontecem no Espaço
Internet Livre, e são
gratuitas.Confira a
programação:Projeções
Ruidosas VII:
Animações Creative
CommonsRuídos e
curto-circuitos durante a
navegação livre, com
a n i m a ç õ e s
disponibilizadas sob a
licença creative
commons.Dias 3, 5, 9 e
12, durante a navegação
livre.WebrincandoInteração
com a máquina que, pela
brincadeira, movimenta
e provoca o corpo e a
mente.Desafio - Jogos
de Lógica On-
lineSeleção de jogos
on-line em que o
raciocínio lógico é
fundamental para a
vitória.Dia 18, às 15h.
Pensamento digitalizado
Reflexão e

conhecimento a partir
de intercruzamentos
e n t r e
tecnologia,literatura e
i n f o r m a ç ã o . M e m e s
Conheça a origem dos
memes e descubra
como eles chegam até
você nas redes sociais.
Dia 25, às 19h.
Experimenta Conexão
com experiências
estéticas produzidas
junto ao computador e à
Internet.Interação com o
site Geoplay, do artista
R a f a e l
Marchetti.Indique um
endereço de partida e
outro de destino e
visualize rotas,
cotidianas ou não, em
um slide show com
fotos encontradas na
Internet de lugares que
fazer parte do caminho
traçadoDias 2, 4, 8 e 11,
durante a navegação
livre No ritmo do bitA
partir da escuta e da
interação, o
conhecimento dos
meandros da música
eletrônica.Mapa da
Música Eletônica Um
mapa musical online em
que é possível navegar
pelas vertentes da
música eletrônica,
descobrindo como os

estilos se relacionam e
como geraram outros
subestilos. Dias 17, às
19h.AlfaByteZandoIniciação
ao uso do computador –
Módulo IIPrimeiros
contatos com o
computador abordando
os componentes
básicos para a sua
utilização, o manejo das
ferramentas destinadas
às tarefas cotidianas, a
navegação na Internet e
a abertura de conta de
emailDias 22, 23, 29 das
15h às 16h30. Dias 5/06,
06/06 e 12/06, das 15h
às 16h30.Internet
LivreDispõe de
equipamentos e
i n s t r u t o r e s
especializados e propõe
conteúdos, dinâmicas e
p r o c e d i m e n t o s
alternativos, soluções às
possíveis dúvidas
rotineiras.Inscrições no
espaço Internet Livre,
de terça a sexta, das
14h15 às 21h30.
Sábados, domingos e
feriados, das 10h às
1 8 h . S e r v i ç o S e s c
Taubaté. Avenida Milton
de Alvarenga Peixoto,
1264, Esplanada Santa
Terezinha. Informações
3634-4000.

Oficinas digitais em Maio
no Sesc Taubaté

Levantamento realizado
pelo INCA apontou 19
tipos de tumores
malignos que podem ter
relação com as
profissões. Entre eles, o
câncer de pele, laringe,
fígado, leucemias,
câncer de mama e
pulmão.Levantamento do
Instituto Nacional de
Câncer José Alencar
Gomes da Silva (INCA)
revela que, pelo menos,
19 tipos de tumores
malignos, entre eles os de
pulmão, pele, fígado,
laringe, bexiga e
leucemias podem estar
relacionados à atividade
profissional e ao
ambiente de trabalho do
paciente. O dado consta da
publicação “Diretrizes
para a Vigilância do
Câncer Relacionado ao
Trabalho”, lançada pelo
instituto, nesta segunda-
feira, dia 30. De acordo
com as estatísticas, o
Brasil registrará este ano
20 mil novos casos de
câncer relacionados à
ocupação dos pacientes. A
publicação está
disponível no site do
INCA pelo
endereço www.inca.gov.br.O
levantamento, que reuniu
as últimas pesquisas
mundiais sobre câncer
relacionado ao trabalho,
revela desde as
substâncias mais comuns
associadas ao
desenvolvimento de
tumores malignos, como
o amianto (ou asbesto) -
classificadas pela
Organização Mundial da
Saúde (OMS) como
cancerígenas - até
produtos aparentemente
inofensivos, como
poeiras de madeira e de
couro, além de
medicamentos, como os
antineoplásicos, por
exemplo.Trabalhadores
de profissões como as de
cabeleireiro, piloto de
avião, comissário de
bordo, farmacêutico,
químico e enfermeiros
são mais propensos ao
desenvolvimento desses
tumores, justamente pela
a estas
substâncias.”Raramente o
médico pergunta ao

paciente qual a ocupação
dele. É importante que os
profissionais da saúde
questionem aos doentes
diagnosticados com
câncer qual foi a rotina
laboral que exerceram
por mais tempo em suas
vidas. Só assim será
possível identificar e
registrar os casos de
câncer relacionados ao
trabalho no Sistema
Nacional de Agravos do
Ministério da Saúde
(Sinan)”, alerta
epidemiologista Ubirani
Otero, responsável pela
área de Vigilância do
Câncer Relacionado ao
Trabalho e ao Ambiente do
INCA.CONTEXTO - No
Brasil, a Previdência
Social concedeu, em
2009, 113.801 benefícios
de auxílio-doença por
câncer (acidentário e
previdenciário), sendo
que apenas 0,66% deste
total foram registrados
com base na relação
ocupacional do
paciente.O diretor-geral
do INCA, Luiz Antonio
Santini, comenta que a
publicação traz todo o
conteúdo didático sobre
os principais agentes
cancerígenos, os tumores
malignos por eles
provocados e a
associação com algumas
ocupações específicas.
“Os trabalhadores
precisam de mais
informações sobre os
riscos no exercício de
suas funções, porque as
concentrações de
substâncias cancerígenas,
geralmente, são maiores
nos ambientes de trabalho
quando comparadas a
outros locais”, explica.
Santini informa ainda que,
de acordo com as
estimativas da
O r g a n i z a ç ã o
Internacional do Trabalho
(OIT), 440 mil pessoas
morreram no mundo em
decorrência da exposição
às substâncias perigosas.
Desse total, 70% foram
vítimas de algum tipo de
câncer.PREVENÇÃO -
 De acordo com as
diretrizes do INCA, para
reduzir o número de
tumores malignos

relacionados com
exposições ocupacionais,
a principal estratégia
consiste na eliminação ou
redução da exposição aos
agentes causadores.
Desse modo, o primeiro
passo para prevenir o
câncer deverá ser a
identificação de agentes
conhecidos por causarem
aumento do risco para a
doença. A legislação já
prevê alguns
instrumentos capazes de
auxiliar nessa
identificação, como a
ficha de informação de
produtos químicos, a
catalogação das empresas
com a atividade ou uso de
agentes cancerígenos, o
reconhecimento e a
avaliação de risco nos
ambientes de trabalho,
além do controle da
exposição aos fatores de
risco.Os principais
grupos de agentes
c a n c e r í g e n o s
relacionados ao trabalho
incluem os metais
pesados, agrotóxicos,
solventes orgânicos,
formaldeído e poeiras
(amianto e sílica). A via de
absorção (respiratória,
oral ou cutânea), a
duração e a frequência da
exposição aos agentes
nocivos influenciam a
toxidade, mas esses dois
últimos fatores não são
fundamentais para o
desencadeamento do
processo da
c a r c i n o g ê n e s e . ” A
prioridade da prevenção é
a remoção da substância
cancerígena do processo
das atividades exercidas
pelos trabalhadores.
Enquanto isso não
acontece, as
r e c o m e n d a ç õ e s
alternativas são: evitar a
exposição e gradualmente
eliminar o uso desses
agentes, restringir o
contato com
cancerígenos a
determinadas atividades,
com a adoção de níveis
mínimos de exposição,
associado ao
monitoramento ambiental
cuidadoso, além da
redução da jornada de
trabalho diário”, completa
Ubirani.

Câncer pode estar
relacionado ao ambiente

de trabalhoNo mês de maio, o
Campos do Jordão
Convention Center
recebe mais um
congresso e nesta semana
acontece o 24º Congresso
de Ortopedia e
Traumatologia do Estado
de São Paulo.Durante os
dias 10 e 12, médicos,
pesquisadores, estudantes
se reúnem para debater
p r o c e d i m e n t o s ,
diagnósticos, técnicas e
inovações no cenário da
medicina ortopédica e
traumatológica, em uma
programação científica
composta por palestras,
mesas redondas,
discussão de casos e
apresentação de temas
livres.Enquanto os

profissionais estarão em
convenção, seus
acompanhantes que
subirem a serra terão uma
programação especial
com passeios no Centro
de Lazer Tarundu, chá da
tarde no Surya Pan, manhã
de compras, passeios
pelo Palácio Boa Vista,
pelo Teleférico e Morro
do Elefante e visita à
fábrica de chocolate
Araucária.O Congresso
visa além de trazer um
espaço para
 reciclagem e a educação
continuada e,
que poderá ofertar uma
melhoria nos
atendimentos aos
pacientes, ser um acesso
a confraternização com

outros profissionais e ser
uma oportunidade para
começar ou estreitar
relacionamentos com
médicos de outras
localidades e trocar
experiências, conceitos e
c o n h e c i m e n t o s . 2 4 º
COTESP é uma realização
da Sociedade Brasileira
de Ortopedia e
Traumatologia do Estado
de São Paulo (SBOTSP),
com apoio do Congresso
Brasileiro de Ortopedia e
Traumatologia e
Sociedade Brasileira de
Ortopedia e
T r a u m a t o l o g i a
( S B O T ) . O u t r a s
informações podem ser
obtidas no
site www.cotesp2012.com.br

Campos do Jordão
recebe 24º COTESP



A GAZETA DE TREMEMBÉ ������  2 A GAZETA DE TREMEMBÉ 01  � 15   �� ���� �� 2012������  301  � 15  �� ���� �� 2012

E X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T E
Filiado a ADJORJ Associação dos Jornais do Interior

Sistema de distribuição dirigida

Matérias pagas ou autografadas

não representam necessariamente a opinião deste

jornal.
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: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
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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Shows de rock e MPB,
intervenções circenses,
dança, teatro e stand up
prometem movimentar o final
de semana.Pela 5ª vez
consecutiva, Caraguá sedia a
Virada Cultural Paulista,
promovida pelo Governo do
Estado, em parceria com as
prefeituras de 27 cidades.
Este ano o evento, que tem
duração de 24 horas, será
realizado a partir das 18h do
dia 19 de maio (sábado) até
às 18h do dia 20 (domingo)
com extensa
programação.As atrações
serão na Praça de Eventos,
Teatro Mario Covas, Praça
Cândido Motta, Museu de
Arte e Cultura de
Caraguatatuba (Macc),
Catedral do Divino Espírito
Santo e Praça Jorge de
Castro (Travessão).Na
música, as atrações são os
shows da banda de rock
Cachorro Grande, o MPB da
cantora Luiza Possi e o
retorno aos palcos do grupo
Raimundos. A Virada reserva
números de mágica com a
Cia Oculto do Aparente,
intervenções circenses com
malabaristas, teatro e stand
up comedy com Robson
Nunes.O evento também
terá espaço para produções
locais onde o público poderá
conferir as apresentações do
Corpo de Baile de
Caraguatatuba, Orquestra de
Viola Caipira, Grupo RT de
Dança de Rua e Água Viva
Coral.Inspirada no evento da

capital, a Virada Cultural
Paulista não para de crescer
desde sua primeira edição em
2007. No ano passado foram
realizadas mais de mil
atrações gratuitas nos
municípios que contaram com
público superior a 1,7 milhão
de pessoas. A Virada
Cultural Paulista é promovida
pela secretaria de Estado da
Cultura em parceria com o
Governo Municipal, por
meio da Fundação
Educacional e Cultural de
Caraguatatuba (Fundacc) e
secretaria de
Turismo.Programação
Completa. Dia 19 (sábado)
Praça de Eventos 18h30 –
MC Dedé 19h30 – Ludov
20h30 – Cia. da Alma -
Formas-me 21h – Caragua
Jazz Big Band 22h – Cia. da
Alma - Formas-me
22h30 – Canastra
 23h30 – Cia. da Alma -
Formas-me 0h – Cachorro
Grande 1h30 – MC Dedé
Teatro Mario Covas 18h –
Abertura Oficial com Key
Zetta e Cia. – A Pé - Walking
the Line 19h30 –
Experiências Mágicas -
Oculto do Aparente 20h30 –
Caros Amigos Cia. de Teatro
– Filha da Anistia 21h30 –
Experiências Mágicas -
Oculto do Aparente 22h30 –
Pedro Granato – Incendiário
23h30 – Experiências
Mágicas - Oculto do
Aparente 0h30 – Curumim e
Os Aipins 2h – Experiências
Mágicas - Oculto do

Aparente 2h30 – Robson
Nunes Macc – Museu de
Arte e Cultura de
Caraguatatuba 23h – Cia.
Teatro de Areia - A Noite no
Museu Praça Dr. Cândido
Motta – Centro 21h – Grupo
Tablado De Arruar - Helena
Pede Perdão e é Esbofeteada
Praça Jorge de Castro –
Travessão 20h – Orquestra
de Viola Caipira “Estrela de
Ouro” 21h – Encontros com
o Corpo de Baile Municipal
de Caraguatatuba Dia 20
(domingo) Teatro Mario
Covas 10h30 – O Blues de
Todo Mundo 13h – Grupo
Irmãos Becker –
Malabaristas 13h30 – Grupo
Irmãos Becker – Circo
Malabarístico14h30 – Grupo
Irmãos Becker –
Malabaristas 15h
 – Luiza Possi 16h – Grupo
I r m ã o s
Becker – Malabaristas
16h30 – Vanguart Catedral
Divino Espírito Santo – Indaiá
1 1 h
– Agua Viva Coral Praça de
Eventos 15h – Orquestra
Piracuara de Viola Caipira
16h – Ale Roit – Pelada na
Rua 16h30 – Filhos da Judith
17h30 – Ale Roit – Pelada
na Rua 18h – Raimundos
Praça Dr. Cândido Motta –
Centro 17h – Grupo Tablado
De Arruar - Helena Pede
Perdão e é Esbofeteada
Praça Jorge de Castro –
Travessão 14h30 – RT
Grupo de Dança de Rua 15h
– Camerata Fundacc

Caraguá recebe Virada Cultural Paulista

A Subseção do DIEESE
dos Metalúrgicos de
Taubaté e Região
elaborou um estudo que
aponta um saldo positivo
na geração de empregos
no setor metalúrgico no
1º trimestre de 2012.De
acordo com o DIEESE o
setor apresentou um
saldo positivo de 640
postos de trabalho, um
resultado maior que o das
movimentações da
Indústria de
transformação e do
mercado de trabalho de
Taubaté e Região.Esse
saldo foi 177% superior
que o observado para o
primeiro trimestre de
2011, principalmente
devido ao elevado
crescimento das
contratações em janeiro,
que passaram de 148
admissões em 2011 para
310 em 2012, e pela
queda acentuada no
número de eliminação
dos postos de trabalho,
com destaque para o mês
de março que registrou
uma redução de 82,7%
nos desligamentos,
passando de 127 em 2011
para 22 em 2012.O saldo
positivo encontrado nas
indústrias da base do
sindicato foi resultado
tanto pelo aumento no
número de contratações
quanto pela redução do
número de pessoas
desligadas.Em 2012,
todos os meses
registraram crescimento,
com destaque para o mês
de março com melhor
desempenho: 279
contratações e 22
demissões, com melhor
saldo no período de 257
novos postos.Já em 2011,
apesar do trimestre obter
desempenho positivo, o

resultado foi
c o n s i d e r a v e l m e n t e
inferior ao trimestre de
2012.O DIEESE destaca
ainda a redução no
número de desligamentos
ocorridos. Fevereiro de
2012 registrou uma
quantidade de 90
trabalhadores demitidos,
número 30,8% menor
que o observado em 2011
(130 desligamentos). Já
em março, houve a maior
redução nos
desligamentos da Tabela
1, com uma variação de
82,7%, ou 105
desligamentos a menos,
registrando em 2012
apenas 22
demissões.Com relação
às empresas que
compõem a base do
Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté
e Região, a Ford foi a
empresa que mais
contratou. Seu saldo foi
de 391 postos de
trabalho, correspondente
a 61,1% do saldo dos
metalúrgicos de Taubaté
e Região, resultado esse
formado basicamente
pelos saldos de janeiro e
fevereiro de 2012, que
tiveram um acréscimo de
372 funcionários ao seu
quadro no total.A Autoliv
manteve o bom
desempenho observado
no primeiro trimestre do
ano passado, que foi de
52 postos de trabalho,
registrando nos
primeiros meses de 2012
um saldo positivo de 86
empregos.Para o
DIEESE, o resultado foi
bastante expressivo nas
indústrias da base do
Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté
e Região, gerando mais
empregos que toda a

região do sindicato em
outros setores.Para o
presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de
Taubaté e Região, Isaac
do Carmo, o saldo
positivo na geração de
empregos na categoria
reflete a política adotada
pela entidade que enfatiza
a desenvolvimento
econômico e social da
região.”Ao longo dos
últimos anos o Sindicato
tem se destacado na
garantia dos direitos dos
t r a b a l h a d o r e s
metalúrgicos, e essa luta,
porém, não se resume ao
chão de fábrica, ela tem
que avançar para a nossa
sociedade com a inserção
do Sindicato atuando
junto às empresas pela
busca de investimentos
que resultem na geração
de empregos e a melhoria
da qualidade de vida de
nossa população”, disse
Isaac do Carmo.Isaac
destaca ainda que esse
panorama positivo no
saldo de empregos
poderá ser ampliado nos
próximos períodos com
os investimentos que
serão realizados pela
Volkswagen em Taubaté,
resultado de extensa
negociação feita pelo
Sindicato no início deste
ano.”Em breve a
Volkswagen terá seu
maior parque industrial
da América Latina em
Taubaté e isso sem dúvida
fará de Taubaté um
expressivo polo
industrial no Brasil,
graças a ampliação das
empresas dos setores de
autopeças e a
consequente geração de
emprego e renda em
nossa cidade”, completa
Isaac.

DIEESE aponta saldo positivo
de empregos no setor

metalúrgico em Taubaté
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.

Através de diversas
reuniões entre os órgãos
envolvidos, a Prefeitura
de Ubatuba está
elaborando o Plano
Municipal de Defesa
Civil. O documento tem
como finalidade abordar
detalhadamente todos os
procedimentos que
devem ser tomados em
caso de situações
emergenciais de qualquer
espécie. Com o Plano, o
poder público tem a
possibilidade de planejar
ações preventivas,
corretivas e
emergenciais, com o
objetivo de proteger as
comunidades, em
parceria com os órgãos
de segurança em atividade
no município.Na última

sexta-feira, 27, foi
realizada uma reunião
entre o secretário
municipal de Segurança
Pública e Defesa Social e
representantes da
 Polícia Militar,
Polícia Ambiental,
Salvamar, Polícia
Rodoviária Federal,
Guarda Municipal e
Defesa Civil. O objetivo
foi discutir o que é de
responsabilidade de cada
entidade e como estas
procedem, dependendo
do tipo de situação
emergencial. O
secretário de Segurança
pediu aos presentes que
preenchessem um
questionário, informando
a estrutura, a capacidade
humana e de

equipamentos para que
estes sejam registrados e
possam ser consultados
com facilidade a qualquer
momento.Para a
construção do Plano
Municipal de Defesa
Civil, foram formados
diversos Grupos de
Trabalhos (GTs)
 para que cada
situação de emergência
possa ser conduzida da
melhor forma.
Entre os GTs formados
estão: Busca e
Salvamento; Serviços
Essenciais; Transporte e
Logística; Riscos,
Ameaças e
V u l n e r a b i l i d a d e s ;
Primeiros Socorros e
Assistência Hospitalar,
entre outros.

Prefeitura elabora Plano
Municipal de Defesa Civil com
órgãos de Segurança Pública

de Ubatuba

Miscelânea


