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Gerdau se une a grupos japoneses
para produzir peças para setor eólico
A Gerdau lançará, na próxima semana, a Gerdau
Summit, joint venture formada por ela e mais dois
grupos japoneses: Sumitomo Corporation e The Ja-

pan Steel Works. A cooperação econômica das três
empresas produzirá peças para o segmento de energia eólica e cilindros de laminação. A previsão é que

a iniciativa gere cerca de 100 empregos diretos na
cidade.
PÁGINA 5
Jucélia Batista

Atividades
marcam Dia
Mundial da
Água em Pinda

Recurso natural vital e ﬁnito, a água tem seu dia mundial
comemorado em 22 de março.
Pindamonhangaba lembrou da
data e aproveitou para realizar
um evento educativo e de conscientização na praça Monsenhor
Marcondes.
O Departamento de Meio
Ambiente, a Casa Verde, Sabesp
e Condema - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, juntamente com outros
parcerios - realizaram ações,
doação de mudas, recolhimento
de óleo usado e de pilhas e baterias inservíveis, jogos e outras
atividades com o público que
passou pelo local.
PÁGINA 3
PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
18º
Entre as ações, houve doação de mudas para a população e ações recreativas com estudantes da Rede Municipal

VARIAÇÃO DE NEBULOSIDADE
PERÍODOS CURTOS DE SOL

28º

UV 11
Fonte CPTEC/INPE

Artesãos mostram técnica, talento e criatividade
Jucélia Batista

Eles usam talento e consciência ambiental ao reutilizar materiais que são descartados, em
grande parte das vezes, até em
locais inapropriados.
No Especial “Qual o Seu Talento?” dessa edição vamos
conhecer os artesãos da praça
Monsenhor Marcondes.
PÁGINA 6

Equipe do Fundo de
Solidariedade visita
obra voluntária
de costura
Procurando aprimorar os
projetos do Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba, sua presidente, Cláudia Vieira Domingues, visitou uma das
ações de solidariedade executada pela Congregação Cristão no
Brasil, em Pindamonhangaba: o
Centro Voluntário de Costura.
PÁGINA 4

AERONÁUTICA
ABRE INSCRIÇÕES
PARA 86 VAGAS

PÁGINA 2

Grupo de artesãos apresenta seus trabalhos aos sábados em barracas montadas na Praça da Cascata, no centro da cidade

PESQUISADORES
ESTUDAM MORCEGOS
DO PARQUE DO TRABIJU
PÁGINA 3

Zodiac lança produtos na
Colômbia e participa de
evento sobre Saúde Feminina
PÁGINA 5

TRABALHADORES DA CIDADE
PROTESTAM CONTRA A
REFORMA DA PREVIDÊNCIA
PÁGINA 2
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Aeronáutica abre inscrições para 86 vagas

Editorial
Recursos
hídricos

U

tilizar a água com responsabilidade. Esta é a
proposta principal das ações do “Dia Mundial
da Água” celebrado por todo o mundo em 22
de março (nesta quarta). Instituída pela ONU (Organização das Nações Unidas), em 1992, a data busca
ampliar a discussão sobre o tema e ressaltar a importância de se conscientizar as pessoas.
A estimativa da ONU é que, até 2025, cerca de dois
terços da população mundial estarão carentes de recursos hídricos, sendo que cerca de 1,8 bilhão enfrentarão severa escassez de água. Ainda segundo dados
da Organização, quando o mundo tiver 9 bilhões de
habitantes, 7 bilhões enfrentarão a falta do recurso
em cerca de 60 países. Exatamente por isso a água já
é motivo de conﬂitos em várias regiões do mundo.
Não adianta “empurrarmos” a nossa obrigação
para os outros, para os governantes ou para as
empresas responsáveis pelo tratamento e pela distribuição deste recurso. Temos que fazer a nossa parte
diariamente.
E só saber que o recurso está escasso não resolve, é
preciso economizar e participar de ações concretas de
conscientização e de mudança de atitudes desde já.

Eu indico:
How I met your mother

“Como eu conheci
sua mãe” em português, foi a série indicada por Laís Freitas,
estudante do 3° ano
do Ensino Médio na
EE Prof. José Wadie
Milad.
“A séria conta história de como o Ted
Mosby (o protagonista) conheceu a mãe de
seus ﬁlhos e ao longo
das nove temporadas
ele conta os passos,
as conquistas e as
tragédias, tudo que
o levou até o dia que

conhece a mulher de
sua vida”, disse Laís
sobre a série.
“Gosto da série
porque mesmo com
tantos acontecimentos trágicos na vida
do Ted, ele nunca desistiu de encontrar a
mulher com quem ele
se casaria. No meio
de tanta comédia,
sempre há uma lição
de vida, e em todo
episódio você aprende
uma coisa nova,como
se a série falasse diretamente com você”.
Guilherme Moura

A Aeronáutica abriu na
terça-feira (21) as inscrições
para os Exames de Admissão aos Cursos de Formação
de Oﬁciais Aviadores (CFOAV), Intendentes (CFOINT)
e de Infantaria (CFOINF)
do ano de 2018.
São 33 vagas para aviação (ambos os sexos), 35
para intendência (ambos
os sexos) e 18 para infantaria (somente para o sexo
masculino). Os candidatos devem ter Ensino Médio concluído.
As inscrições devem
ser feitas até o dia 10 de
abril pelo site http://concursos.epcar.aer.mil.br. O
valor da taxa é de R$ 70.
O processo seletivo é
composto por prova de
escolaridade, inspeção de
saúde, exame de aptidão
psicológica, teste de aptidão à pilotagem militar

Divulgação

São 33 vagas para aviação: 35 para intendência e
18 para infantaria, para ambos os sexos
– somente para os candidatos que optaram pelo
CFOAV, teste de avaliação
do condicionamento físico
e validação documental.
Se aprovado em todas
as etapas, o candidato irá

Ato uniﬁcado de várias categorias será no sábado, às 10 horas
Mais de 4 mil trabalhadores já aderiram às
paralisações do Sindicato
dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba contra a
Reforma da Previdência.
Os protestos começaram
na semana passada e a
cada dia está ocorrendo
paralisação em uma fábrica.
A Reforma Trabalhista
e a proposta de ampliar a
terceirização sem limites,
que estão em pauta do
Congresso, também têm
sido criticadas.
Os atos já ocorreram
na Novelis, Gerdau, GV
do Brasil e na quartafeira (22), foi na Tenaris Confab Tubos. Novas
paralisações nas fábricas
devem ocorrer nos próximos dias.
“Além do protesto por
si só já ser uma forma de
pressionar nossos deputados. Essas empresas são
ﬁliadas à Fiesp e inﬂuenciam nas discussões junto

E
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cadete será nomeado aspirante a oﬁcial e poderá
seguir na carreira militar.
No estado de São Paulo, as provas serão na capital e em Pirassununga
no dia 25 de junho.

Mais de 4 mil trabalhadores de Pinda
protestam contra a Reforma da Previdência
Guilherme Moura

Paralisação nessa quarta-feira, na Confab Tubos; protestos já ocorreram
na Novelis, Gerdau, GV do Brasil, e outros estão programados
aos grupos patronais, que
tem seus representantes
no Congresso”, explicou
o presidente do sindicato,
Herivelto Vela.
Um ato uniﬁcado de
várias categorias está
programado para sábado

proseando

Fundação Dr. João Romeiro

realizar o curso de formação na Academia da Força
Aérea, em Pirassununga
(SP), como cadete da Aeronáutica. O curso tem
duração de quatro anos
e após a sua conclusão o

le era um vigilante sanitário
incorruptível, temido por
aqueles que tentavam burlar
a lei. Por isso, colecionava
ameaças, mas em momento algum amansava a caneta. Seus dias
eram compridos, penosos, estafantes. Somente removia o estresse
quando chegava em casa e pegava
Bichano no colo. O angorá ronronava cheio de dengo.
Outro dia, chegou mais cedo,
assim que soube do resultado da
operação “Carne Fraca”. Convocou
a família e proibiu o consumo de
qualquer tipo daquele alimento
naquela casa. A esposa e os ﬁlhos
não contestaram. A empregada
palpiteira, achou exagero. Disse
que aquilo não era novidade para
ela; pois no tempo de miséria
extrema, quando achava algum
pedacinho de carne no lixão,
colocava na panela com água e
papelão.
− Era só ferver, patrão. O papelão desmanchava e se misturava
com o pedacinho de carne.Rendia,
viu. Dava pra encher o bucho dos
meus ﬁlhos e o meu.

(25), às 10 horas, na praça
Monsenhor Marcondes, a
“Praça da Cascata”.
“Será um ato apartidário, com participação
de vários sindicatos, de
diferentes centrais sindicais. Será um ato para

mostrar que a classe trabalhadora de Pinda está
contra essas reformas
que vão acabar com a
aposentadoria e precarizar o trabalho. Mais
do que nunca, é hora de
união”, disse Vela.

Maurício Cavalheiro
- Cadeira nº 30 da APL Academia Pindamonhangabense de Letras

PASTEL DE CARNE

− Vocês podiam ter morrido
intoxicados.
− Poder, podia. Mas não morremos, né? Qualquer dia faço pro
senhor experimentar. Fica uma
“dilícia”.
− Não se atreva. Carne está
proibida nesta casa.
Mal concluiu a frase, sentiu
tontura. Eram os nervos. A pressão
alta. Procurou pelo melhor remédio: o gato.
− Pchiuiuiui! Pchiuiuiui!
O gato não apareceu. Ele insistiu:
− Bichano! Ô, Bichano. Cadê
você? Alguém viu o Bichano? Você
o viu, querida?

A esposa morria de ciúmes do
gato.
− Com tanta coisa pra fazer em
casa, eu lá tenho tempo pra ﬁcar
vigiando bicho? Faça−me o favor!
Aos olhos interrogativos do pai,
os ﬁlhos foram uníssonos:
− Não o vimos.
− Eu vi ele! – gritou a empregada.
O vigilante sanitário entrou na
cozinha e a encontrou comendo
pastel. Pastel de carne.
− Eu vi ele no colo do dono da
pastelaria hoje de manhãzinha.
Por falar no dono da pastelaria,
foi ele quem trouxe esses pastéis
um pouco antes do senhor chegar.
Disse que era pro senhor. Como o
senhor proibiu carne aqui dentro,
acho que não tem nenhum problema se eu comer eles.
O vigilante sanitário passou
mal. Tiveram que chamar a ambulância. Ele lembrou das ameaças do comerciante, campeão de
autuações. “Um dia o bicho vai
pegar!” E pegou. O dono da pastelaria pegou o pobre Bichano e o
transformou em pastéis.
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Dia da Água leva conscientização
na praça Monsenhor Marcondes
Recurso natural vital e ﬁnito, a água tem seu dia mundial
comemorado em 22 de março.
Pindamonhangaba lembrou da
data e aproveitou para realizar
um evento educativo e de conscientização na Praça Monsenhor Marcondes.
Prefeitura, por meio do Departamento de Meio Ambiente e da
Casa Verde (Secretaria de Educação e Cultura), Apta - Agência
Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, Uninter, Sabesp e Condema - Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente - realizaram ações, doação de mudas,
recolhimento de óleo usado e de
pilhas e baterias inservíveis, jogos
e outras atividades com o público
que passou pelo local.
A Escola Municipal Professora Dulce Pedrosa Romeiro
Guimarães, localizada no bairro Boa Vista, levou 140 alunos
para visitarem e aprenderem
no evento. “As crianças adoraram, ﬁcaram muito entusiasmadas”, contou a gestora da
unidade, Kristiane Fernandes
Marins da Luz. Ela destacou
que a ação em que os alunos

Akim/AgoraVale

Crianças da Rede Municipal de Ensino participaram das atividades na principal praça da cidade
mais se engajaram foi a coleta
do óleo, pilhas e baterias, e que
levaram tantos materiais para
doar, que foi necessário um
transporte à parte.

Para a gestora, atividades como
essa são de grande importância
para a formação das crianças. “O
trabalho de conscientização da
preservação da água é realizado

TRABALHO DE
CONSCIENTIZAÇÃO
O Dia Mundial da Água foi
instituído pela Organização
das Nações Unidas, em 1992, e
visa a ampliação da discussão
sobre esse tema tão importante. A ONU, inclusive, estima
que, até 2025, cerca de dois
terços da população mundial
estarão carentes de recursos
hídricos, sendo que cerca de
1,8 bilhão enfrentarão severa
escassez de água. Na metade
do século, quando já seremos
9 bilhões de habitantes do
mundo, 7 bilhões enfrentarão a falta do recurso em 60
países. A água, portanto, já é
motivo de conﬂitos em várias
regiões do mundo.
Para a responsável pela
Casa Verde e presidente do
Condema, Adriana Nogueira, o
evento veio como uma forma
de conscientizar a população
sobre a importância de se utilizar a água com responsabilidade. “Sentimos que ﬁzemos
nossa parte. Por meio de jogos, as crianças são envolvidas
e aprendem lições que levarão
aos pais, amigos e para a vida
toda. A situação da água é
preocupante, e as pessoas só
se preocupam com esse recurso natural quando o perdem,
como é o caso dos períodos de
seca, por exemplo. Precisamos
mudar a consciência dos adultos e formar as crianças para
que usem a água com sabedoria”, analisou.

Divulgação

Parque da Cidade
recebe projeto Viva
Melhor neste sábado

Estudo começou em 2015 e mais de 13 espécies já foram identiﬁcadas

Pesquisadores estudam
morcegos do Parque do Trabiju
O Parque Natural Municipal
do Trabiju está recebendo, nesta
semana, os pesquisadores Rafael
Laurindo (doutorando em ecologia) e Matheus Mancini (mestrando em ecologia), da Universidade Federal de Lavras-MG.
O trabalho, intitulado “O
Efeito da Altitude na Diversidade e Dieta de Morcegos”, está
sendo realizado em oito áreas ao
longo da Serra da Mantiqueira,
em uma faixa de altitude que
varia de 700 a 2000 metros.
O Parque do Trabiju é um dos
pontos de coletas de morcegos.
Os morcegos são capturados
com o uso de oito redes de neblina armadas nas trilhas do
parque, como trilhas da Ponte
Pênsil, das Duas Pontes e do
Porco do Mato. Durante a noite, os pesquisadores estudam o
morcego capturado, realizam a
marcação e os animais são soltos novamente.

constantemente, e a oportunidade de participar do evento veio
acrescentar e reforçar tudo que as
professoras trabalham em sala”,
aﬁrmou Kristiane.
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Nos dias 20 e 21 de março, foi
feita a quarta coleta da pesquisa, que teve início em outubro
de 2015. Logo no primeiro dia,
foram capturados dez morcegos
de quatro espécies.
Os pesquisadores já estiveram acampados em três ocasiões, no Parque do Trabiju: outubro de 2015, março de 2016,
e agora. A intenção é estudar as
espécies de morcegos existentes
no local em variadas épocas do
ano, sob diferentes condições
climáticas.
Mais de 13 espécies diferentes já foram identiﬁcadas no
parque, de quatro diferentes
guildas alimentares: frugívoros, nectarívoros, insetívoros
e onívoros. Não foi capturada
nenhuma das três espécies de
morcegos hematófagos existentes. Contudo, foi encontrada
uma espécie em extinção: um
Myotis ruber.

O trabalho está sendo desenvolvido pelo Laboratório de
Diversidade e Sistemática de
Mamíferos da Universidade Federal de Lavras, sob orientação
do Prof. Dr. Renato Gregorin.

O Parque da Cidade
receberá o projeto Viva
Melhor, neste sábado (25),
com práticas corporais. O
evento será realizado pela
Semelp (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
de Pindamonhangaba),
das 8h às 9h30, e é aberto a pessoas acima de 18
anos.
Na programação, aulas abertas de caminhada
meditativa, exercícios
respiratórios, alongamento, tai chi pai lin,
dança terapêutica, entre outras práticas que
buscam proporcionar
mais saúde e qualidade
de vida. Para participar,
basta ir ao parque com
roupas confortáveis.

A iniciativa busca proporcionar aos munícipes
um momento de prática
dessas atividades, que
visam a promoção do bem
-estar e do equilíbrio entre
corpo e mente. A paisagem
natural do parque proporciona um ganho a mais
para os praticantes.
O projeto do Departamento de Lazer da Prefeitura de Pindamonhangaba
tem à frente a professora
Ana Paula Beraldo, e é composto por práticas simples
e eﬁcazes, que levam ao
resgate da autoestima. As
aulas são realizadas todas
as segundas-feiras, das
7h30 às 9h30, no Parque da
Cidade, que ﬁca ao lado do
Anel Viário.
Divulgação

Visitas controladas
O Parque do Trabiju, atualmente, está recebendo somente
grupos pequenos de pesquisadores. Os demais visitantes
precisam entrar com solicitação via protocolo da Prefeitura
e Subprefeitura, para que seja
analisado caso a caso.
De acordo com informações
da Secretaria de Meio Ambiente,
o parque ainda não está liberado
para o público, para que seja feita uma reestruturação completa em suas dependências, tanto
no que diz respeito à recepção e
monitoramento, quanto à segurança de grupos de visitantes.

Programação acontece das 8 às 9h30 e é aberta ao público
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C idade

Equipe do Fundo de Solidariedade visita
obra voluntária de costura em Pinda
Procurando aprimorar os
projetos do Fundo Social de
Solidariedade de Pindamonhangaba, sua presidente,
Cláudia Vieira Domingues,
visitou uma das ações de solidariedade executada pela
Congregação Cristão no Brasil, em Pindamonhangaba: o
Centro Voluntário de Costura.
Trata-se de uma obra assistencial da comunidade
evangélica sediada na igreja
do Vila Verde (antiga Bela
Vista). No local, senhoras de
várias regiões da cidade se
reúnem voluntariamente, em
um dia da semana, para executar suas tarefas de costuras
e bordados, confeccionando
roupas para pessoas de todas
as idades.
Todo o material produzido é destinado para pessoas
em vulnerabilidade social daquela fé e ordem. Cláudia foi
recebida pelo responsável do
centro de costura, diácono Vicente de Paula Ribeiro, e por
Aparecida Ribeiro (Cida) e
Regina Mariano, que voluntariamente, dirigem as tarefas.
A presidente se mostrou
encantada com a organização,
com o desprendimento e o
compromisso de cada voluntária. Ela ouviu atentamente
todas as etapas até o envio
ou entrega das confecções ali
produzidas. Procurou, ainda,
conhecer de perto o sistema
de voluntariado, para no futuro, possa aplicar em projetos
sociais do município.
Em várias tragédias que
ocorreram no Brasil e até no
exterior, a Congregação Cristã no Brasil contribuiu por
meio de seus centros de costuras voluntários localizados
em diversas partes do país
– também chamados carinhosamente de ‘Quartinhos
de Costura’ –, enviando milhares de agasalhos e roupas
para os atingidos em calamidades por todo o mundo.

Divulgação

Divulgação

Fachada da igreja do
Vila Verde, onde fica
localizado o Centro
Voluntário de Costura

Presidente do Fundo
Social conversa
com responsáveis e
voluntárias, durante
atividades no
centro de costura

Prefeitura MuniciPal de
PindaMonhangaba
edital de notificação
controle 071/17 - liMPeZa
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr
(a) YARA DE MEDEIROS PEREIRA, responsável pelo
imóvel, situado a AVENIDA PROFESSOR FELIX ADIB
MIGUEL , S/N., Bairro VILA VERDE inscrito no município
sob a
sigla SE21.13.20.020.000, para que efetue a
limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/
entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da
data desta publicação. Em atendimento e conformidade
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379
de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do
cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de
29/outubro/2015.
João henrique ferrari gontijo
diretor de administração

conSelho MuniciPal de cultura
instituído pela lei n° 4.966,
de 23 de SeteMbro de 2009.

2ª reunião extraordinária do ano de 2017.
Ficam às senhoras conselheiras e os senhores
conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal
de Cultura convocados a comparecer na data e local
abaixo:
DATA: 23 de Março de 2017, quinta-feira.
HORÁRIO: 17h30 com duração maxima de 2 horas.
LOCAL: Sede do Conselho da Comunidade Negra
ENDEREÇO: Travessa Rui Barbosa 37, centro.
PAUTA
- Abertura;
- Recomposição da Sociedade Civil até o fim do mandato
do biênio 2015/2017.
a reunião é aberta à população e todos estão
convidados.
Pindamonhangaba, 21 de Fevereiro de 2017.
.
Pedro de camargo
Presidente do conselho Municipal de cultura
(interino)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO:
Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos
de Ensino e Educação de Pindamonhangaba, CNPJ: 07.192.010/0001-15 - Ficam
convocados todos os trabalhadores integrantes das categorias representadas pelo
Sindicato para participarem da assembleia geral extraordinária, a ser realizada no
dia 29 de março de dois mil e dezessete, às 8:00 (oito) horas, na Rua Ferdinando
Bolis, 124, Bairro do Crispim – Pindamonhangaba-SP, em primeira convocação,
para decidir sobre a seguinte ordem do dia: Desfiliação e Filiação a Entidade de
Grau Superior. Em caso da não obtenção do quórum estatutário, a Assembleia
será realizada em segunda convocação, trinta minutos após. Guaratinguetá, 22 de
março de dois mil e dezessete. Aurélia Cristina Costa, Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino e Educação de Pindamonhangaba.

Edital – Sindicato dos Professores de Pindamonhangaba, CNPJ: 07.192.010/000115 – Contribuição Sindical Urbana – Pelo presente edital, na conformidade dos
artigos 579 a 606, da Consolidação das Leis do Trabalho e do inciso IV, artigo 8º,
da Constituição Federal, ficam cientificados os estabelecimentos privados de ensino
de todos os níveis, cursos, ramos e graus, sediados na base territorial e na área de
abrangência desta entidade, conforme estabelecido em sua Certidão de Registro, de
que deverão descontar, em folha de pagamento do mês de março do corrente ano,
a contribuição sindical urbana devida pelos professores, ou seja, todos aqueles que,
sob qualquer título ou denominação, exercem a função de ministrar aulas e recolhê-la,
durante o mês de abril, à Caixa Econômica Federal, mediante guias próprias. Dentro
do prazo de quinze dias, contados da data do recolhimento da contribuição sindical
urbana, os empregadores remeterão, à esta entidade sindical, em atendimento ao
Precedente Normativo nº 111, do Tribunal Superior do Trabalho e ao constante nas
normas coletivas em vigor, a relação nominal dos seus empregados contribuintes,
acompanhada dos valores do salário-aula e do salário mensal bruto dos professores.
A contribuição sindical urbana corresponde a um trinta avos da remuneração mensal
bruta, qualquer que seja a forma de pagamento. A falta de recolhimento, no prazo
previsto, sujeitará a empresa ao pagamento da multa, juros e correção monetária
estabelecido no artigo 600, da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescidos do
décuplo fixado na Lei 6986, de 14/4/1982, com as alterações introduzidas pela Lei
7855, 24/12/1989. Outrossim, ficam os estabelecimentos de ensino cientificados
de que deverão, oportunamente, recolher as eventuais diferenças que resultarem
da aplicação, nos salários, de convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa, referentes ao reajustamento salarial da categoria
representada. As guias para recolhimento da referida contribuição sindical urbana
devem ser retirados no site da Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br/voce)
utilizando o CNPJ da entidade sindical. Pindamonhangaba, 22 de março de 2017.
Prof.ª Aurélia Cristina Costa, Presidente.
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Gerdau se une a grupos japoneses
para produzir peças para setor eólico
A Gerdau lançará, na próxima semana, a Gerdau Summit,
joint venture formada por ela e
mais dois grupos japoneses: Sumitomo Corporation e The Japan Steel Works. A cooperação
econômica das três empresas
produzirá peças para o segmento de energia eólica e cilindros
de laminação.
O lançamento ocorrerá pouco mais de um ano após o anúncio do interesse das empresas
na parceria, que envolverá R$
280 milhões em investimentos para a aquisição de novos
equipamentos de produção. O
empreendimento ﬁcará dentro
da usina da Gerdau em Pindamonhangaba, que fornecerá os
aços especiais para a produção
das peças para as torres de geração de energia eólica — eixo
principal, rolamentos da pá e
rolamento da torre. À época do
anúncio, em janeiro de 2016, a
previsão é que deveriam ser gerados 100 novos postos de trabalho diretos.
Além de equipamentos para
a indústria eólica, a nova em-

Divulgação

A iniciativa é resultado do
projeto Gerdau 2022, que visa
aumentar a competitividade de
todas as operações a partir de
uma visão estratégica de longo
prazo.
Perspectivas do setor

A empresa fornecerá aço para produção das peças para as torres de geração de energia
presa também produzirá cilindros para a indústria do aço e do
alumínio, produtos que já vêm

sendo produzidos pela Gerdau
e comercializados para mais de
30 países. A capacidade total de

peças para indústria eólica e cilindros deverá alcançar 50 mil
toneladas por ano.

As perspectivas para a indústria eólica no Brasil são
promissoras. Segundo a Associação Brasileira de Energia
Eólica, a capacidade eólica instalada atual no Brasil responde
por 6% (8 GW) da matriz de
energia elétrica. Em 2024, deverá alcançar 11% de participação (24 GW), conforme o Plano
Decenal de Expansão de Energia, do Ministério de Minas e
Energia. A geração de energia
eólica é especialmente propícia nas regiões nordeste e sul,
pelos ventos constantes e condições favoráveis à instalação
dos equipamentos. Além disso,
a energia eólica é uma forma
de geração limpa e sustentável,
evitando a emissão de CO2 na
atmosfera.

Divulgação

CACAU SHOW ABRE
VAGAS DE EMPREGO
TEMPORÁRIO

O laboratório também apresentará seu portifólio de saúde feminina durante o evento

Zodiac lança produtos na Colômbia e
participa de evento sobre Saúde Feminina
A Zodiac Produtos Farmacêuticos, com sede em Pindamonhangaba, realizará a primeira edição do encontro Stand
Alone da Linha Dor, entre os
dias 30 de março a 2 de abril, no
Hotel Hilton de Cartagena, na
Colômbia.
No evento, que reunirá 30
proﬁssionais da saúde, a companhia apresentará tendências
para o tratamento de patologias
como dor neuropática, espasmos musculares e osteoartritis. Na ocasião, também serão
anunciados dois lançamentos:
o da versão de 100 miligramas
do medicamento indicado para
dor neuropática, ﬁbromialgia e
transtorno de ansiedade generalizada; e o indicado no tratamento de artrose ou osteoartrite
que agora é disponibilizado na
apresentação de 90 cápsulas.
Também nesta semana, a

empresa participará da 20ª edição da Hormogin, “Jornada de
Hormonioterapia em Ginecologia”, que será realizada de 31 de
março a 1º de abril, no Centro
de Convenções Rebouças, em
São Paulo, capital.
O laboratório apresentará
aos visitantes seu portfólio de
saúde feminina da companhia,
voltadas a patologias como osteoporose, corrimentos e infecções
vaginais, deﬁciência de progesterona e inibição ﬁsiológica ou
supressão da lactação. Também
será abordada a prevenção de
estrias na gestação. “Nosso objetivo é apoiar a disseminação de
conhecimentos voltados ao estudo do Climatério, da Ginecologia
Endócrina, da Anticoncepção e
da Osteoporose, além de outros
temas de interesse dos proﬁssionais da saúde”, aﬁrma Heloísa
Simão, CEO do laboratório.

A Hormogin é organizada
anualmente pelo Instituto de
Saúde e Bem-Estar da Mulher, o
ISBEM. A expectativa é de que
cerca 700 médicos participem
do evento.
A Zodiac oferece soluções
para áreas como Oncologia,
Músculo Esquelética, Dor, Urologia e Ginecologia. Além disso,
em 2015 a empresa iniciou a
comercialização de cosméticos
e já possui a sua primeira marca direcionada a prevenção de
estrias.
A produção de suas linhas
de produtos é realizada em
Pinda. Em 2015, a fábrica passou por uma reestruturação,
expandindo suas estruturas
de Controle de Qualidade e
Desenvolvimento de Novos
Produtos, e se adequou para
atender a nova legislação de
rastreabilidade.

A Cacau Show está
com mais de 6,6 mil vagas de emprego abertas
para a Páscoa 2017.
As vagas temporárias
estão distribuídas entre
as 2.060 lojas da rede
em todo o Brasil. Em
Pindamonhangaba,
a franquia conta com
duas unidades, uma no
centro da cidade e outra no Shopping Pátio
Pinda.
Os candidatos devem
ter 18 anos ou mais, Ensino Médio completo e
experiência em vendas.

Para se inscrever,
os interessados devem
apresentar o currículo
impresso na loja mais
próxima de sua residência.
Historicamente, a
Cacau Show tem uma
taxa de efetivação de
30% dos contratados
para o período. Por
isso, os funcionários
mais dedicados, que se
destacarem em suas
funções, também poderão se tornar parte
do quadro efetivo das
respectivas lojas.
Divulgação

Interessados devem levar currículo na loja
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Qual o seu talento?
COMUNIDADE

QUINTA-FEIRA

Jucélia Batista

“Estar na
praça é uma
oportunidade
de mostrar
nosso trabalho
e também
de conhecer
e apreciar o
talento dos
nossos colegas.
Quem não
conhece o local,
venha! Sempre
tem coisas novas
por aqui.”

Cida Monteiro
ARTESÃ

Artesanato na praça

Artesãs Cida, Luciane
e Sônia apresentam
sua arte

Artesãos de Pinda mostram técnica, talento e
criatividade na confecção de suas peças

B

onecas de pano. Pano de
prato. Tapetes. Quadros. Decoupage. Caixas
de MDF. Potes e portastudo. São porta-chaves; portaguardanapos e porta-retratos,
entre outros. A diversidade é
grande. Geralmente, eles são
confeccionados a partir de
madeiras, vidros, plásticos,
papel, alumínio e panos. Materiais, que muitas vezes, iriam
para o lixo.
Com isso, reforçamos a
importância dos artesãos,
que também desenvolvem um
papel social e ambiental. Além
da matéria-prima, eles usam
técnica, talento e consciência
ambiental ao reutilizar materiais que são descartados, em
grande parte das vezes, até
em locais inapropriados.
Dentro deste cenário, estão
os artesãos da praça Monsenhor Marcondes – Praça da
Cascata –, em Pindamonhangaba. “Para mim, é uma terapia
fazer peças artesanais. Tudo
começou quando meu esposo
tinha sofrido um acidente e
eu precisei ﬁcar ao lado dele.
Como estava um pouco ociosa
e também ansiosa, comecei
pintando umas caixinhas, fazendo umas ﬂores, e hoje, até
meu esposo faz peças também”, conta Maria Aparecida
Monteiro, a dona Cida.
Ao lado dela, está Judith,
Patrícia, Sônia e tantos outros
artesãos que produzem peças decorativas e utilitárias,
contribuindo para a geração
de renda e para a sustentabilidade e reciclagem de materiais. Atualmente, cerca de 15
proﬁssionais levam suas peças

na praça todo sábado, das 8
às 13 horas (ou conforme o
movimento).
Para a presidente do Fundo
Social de Solidariedade, Cláudia Maria Vieira Domingues,

“é importante que os artesãos
tenham um espaço para divulgar sua arte, tanto para moradores quanto para os visitantes
do município. Além disso, a
produção e a comercialização

de artesanatos manuais traz
não só valor econômico, mas
também cultural e social, pois
gera integração e fortalece as
tradições. É preciso valorizar
essa prática”, disse.

De acordo com o coordenador
de eventos da Prefeitura, Ricardo Flores, várias atividades estão
sendo preparadas para aumentar
a divulgação e a apreciação deste importante trabalho.
Jucélia Batista

Artesãos expõem sua arte na praça Monsenhor Marcondes - Praça da Cascata - todos os sábados

