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Carlos Alberto Martins
– Carlinhos, um dos

proprietários do hotel, fala
de sua experiência no

ramo, das obras de
ampliação e de seus

projetos pessoais.
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ACIP realiza

sorteio

na Campanha

Dia das Mães

Funcionário Padrão:

O segredo

do Gerente

da Dokar

PÁGINA 09PÁGINA 05

Novelis completa 32 anos com

liderança no setor de alumínio

ValeEmpresarial entrevista
Ângelo Argueles, gerente

geral da Unidade
Pindamonhangaba, que

comenta suas expectativas
perante o momento econômi-
co e os desafios que enfrenta

no gerenciamento de uma das
empresas do conglomerado

multinacional sediado na Índia.
Da saudosa Alcan à futurista
Novelis, a empresa enfrenta

crise com criatividade
e sem demissões.

PÁGINA 08

GPCOM

Caixa subsidiará

casa popular

A Caixa Econômica Federal assinou na última quar-
ta-feira o convênio com a Prefeitura de
Pindamonhangaba para a construção de casas popu-
lares subsidiadas pelo governo federal para a popula-
ção de baixa renda.

A cidade é uma das cinco beneficiadas pelo pro-
grama. Confira nesta edição os detalhes e informações
completas do programa habitacional.

Akim
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O gerente Luiz Carlos Fraga e o prefeito João Ribeiro

Pinda Vale Shopping

Center iniciará

terraplanagem

Akim
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Álvaro Staut e o empresário Carlos André

Colonial Plaza investe
R$ 5 milhões em ampliação

Divulgação

Saúde privada de Pinda investe em expansão

PÁGINA 16

Região prestigia

solenidade de 80

anos do Ciesp

na Assembleia

PÁGINA 12
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Editorial Debate & Ideias
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Expediente

Criar um novo e moderno canal de
comunicação com o objetivo de discutir e divulgar
o desenvolvimento e o crescimento econômico
do Vale do Paraíba. Com essa visão, nasce o
ValeEmpresarial – com a responsabilidade de
cobrir um importante espaço midiático em nossa
região e destinado a leitores relacionados ao
mercado econômico, empresários, trabalhadores
da indústria e comércio, que buscam informações
sobre o desenvolvimento e, também ao público
em geral que se atualiza sobre as principais ações
das nossas empresas.

O ritmo das mudanças evolucionárias é cada
vez mais acelerado, o que torna importante inovar,
não somente nas tecnologias de produção, mas
também nas tecnologias administrativas. Algumas
empresas além de estarem sempre melhorando
seus processos, seus produtos e sua
administração, ainda contribuem de forma muito
significativa para a melhoria da cidade e região onde
estão instaladas.

Divulgar o desenvolvimento de uma cidade ou
de uma região não é apenas apresentar índices e
gráficos de crescimento ou faturamento de uma
indústria e nem a vinda de um novo comércio ou
magazine para a região. É muito mais que isso.
Entendemos que o desenvolvimento hoje está
aliado a todo ramo de atividade: educação e
qualificação, turismo, crescimento universitário,
investimentos na saúde, responsabilidade
ambiental, entre muitos outros.

O novo órgão de comunicação que hoje nasce
quer ser um instrumento valioso de informação
para toda nossa população. Quer debater com a
sociedade e com os leitores os caminhos para o
desenvolvimento. Nosso jornal quer divulgar as
ações de nossas empresas e indústrias, que
muitas vezes não ecoam na sociedade, limitando
a pequenos comentários nos corredores das
fábricas.

Isso fará do Jornal Vale Empresarial um veículo
diferente dos demais. A qualidade estará presente
nos seus mínimos detalhes, a começar pelo seu
formato Europeu, modernizando com a nossa
sociedade,  minimizando a produção de papel e
tornando a leitura mais agradável.

Enfim, estamos chegando para somar.
Queremos criar um novo canal de comunicação
para colaborar no desenvolvimento e no progresso
da nossa região.

Desenvolvimento é notícia

ValeEmpresarial

Rua Pinheiro da Silva, 359 – Boa Vista

Pindamonhangaba (SP) - CEP 12401-020

Telefone: (12) 3648-4252

Jornalistas Responsáveis

Alexandre Pereira Costa – MTb 28.364

Gerson José Jorio Rodrigues – MTb 49.957

Departamento Comercial

Felipe César

Carlos Marcelo César

Diagramação

Deniele Simões – MTb 26.435

Gráfica e Impressão

Gráfica Imperial – São José dos Campos

Envie sua carta, artigo, opinião, crítica ou sugestão

para nossa redação através do

e-mail :

contato@valeempresarial.com.br.

As colunas e artigos assinados

não refletem necessariamente a

opinião do jornal e seus autores

não mantêm vínculo empregatício

com esta empresa.

O progresso do ser humano na produção de
produtos pode ser dividido em três ondas ou mudanças
significativas. A primeira onda foi a agrária, marcada pelo
abandono da caça e o “colher do chão”, com o
desenvolvimento da agricultura. Esse período durou
cerca de 4.000 anos.

A armazenagem nessa época era crítica para a
distribuição dos produtos agrícolas, uma vez que
celeiros e outros depósitos possibilitaram que as
pessoas se protegessem da fome. Realizaram isso
pela manutenção de um depósito de alimentos que
era utilizado nos momentos de escassez de alimento.

A segunda onda, comumente chamada de
Revolução Industrial, durou menos de 400 anos. As
pessoas saíram das fazendas para as cidades para
trabalhar nas fábricas. Os sistemas logísticos foram
desenvolvidos para solucionar a movimentação de
matérias-primas da fonte à fábrica e a movimentação
dos produtos fabricados ao cliente.

A terceira onda é a era da informação, na qual estamos
atualmente. Essa fase é baseada no computador e na
comunicação entre computadores, sendo caracterizada por

O futuro da tecnologia logística
oito mudanças importantes: Vida mais curta do produto;
Maior variedade de produtos; Maior competição; Maior custo
da mão-de-obra; Maior preocupação com a saúde e a
segurança; Maior uso de computadores; Sistemas de
transporte mais rápidos; Estoques menores.

As práticas de armazenagem deverão ajustar-se
para satisfazer a terceira onda. O pensamento da terceira
onda é caracterizado pela independência de
fornecedores e clientes. O armazém é freqüentemente
o “estoque pulmão” entre eles, o que significa que ele
precisa se adaptar a tais mudanças.

O desafio de melhorar a satisfação dos clientes por
meio da melhoria da logística exige um enfoque totalmente
integrado. Em muitas empresas de hoje, a função da
logística é feita de forma segregada. O gerente de vendas,
o gerente do armazém, o gerente de tráfego, o gerente de
processamento de pedidos, o gerente de reclamações,
etc., operam independentemente. Todos os componentes
do processo logístico precisam trabalhar como um só, com
cada pessoa envolvida em ter uma conscientização muito
maior, como a totalidade da logística funciona. A única
forma de melhorar a satisfação dos clientes é buscar a
integração da logística.

Devido ao fato da terceira onda ainda ser nova, é
difícil descrever como influenciará a armazenagem no
futuro. É cada vez mais óbvio, entretanto, que o papel
tradicional da armazenagem na era da informação está
mudando rapidamente.

A prática da logística mudou durante os anos 1980
mais do que em todas as décadas desde a Revolução
Industrial, que começou há centenas de anos. A
armazenagem é um fator-chave dessa mudança.

Parte da mudança foi um aumento na conscientização
da logística como uma atividade empresarial crítica. Os
gerentes, que nem mesmo conheciam o que significava a
logística na década de 1980, já estavam profundamente
interessados nela no final da mesma década.

(*) Reinaldo Moura

(*) Reinaldo Moura é fundador, diretor e instrutor da IMAM Consultoria Ltda, empresa especializada na
solução de problemas relacionados à logística e engenharia industrial, movimentação e armazenagem de
materiais, técnicas modernas de administração da manufatura e estratégias de produtividade.

Opinião do Leitor

“É com grande satisfação que
recebemos a boa notícia do
lançamento do Vale Empresarial.
Os empresários, o comércio e o
público em geral, terão à
disposição mais um canal de
notícias, inclusive via internet,
cujos editores são de grande
credibilidade e saberão, por certo,
mostrar o que temos de bom na
nossa cidade. Tenham em mente

que é graça divina começar bem, a graça maior é persistir na
caminhada certa e a graça das graças é nunca desistir”.
Álvaro Staut Neto - Secretário de Desenvolvimento
Econômico

“É de suma importância a chegada
do Vale Empresarial, como
instrumento apoiador para as
indústrias e Empresas do nosso Vale
do Paraiba, as quais buscam
potencializar seus negócios e
consequentemente irão gerar

riquezas para nossa região. Conheço de perto o trabalho de
todos da equipe do Vale Empresarial, e por conta disso sei
que este importante veículo de comunicação já é um sucesso”.
Paulo Sérgio Torino – Diretor Senai Pinda

Envie sua carta ou comentário, crítica ou sugestão sobre nossas matérias e artigos para o email
contato@valeempresarial.com.br. Este espaço é destinado para a participação do leitor, envie seu comentário com identificação,
endereço e telefone. Por motivo de espaço ou clareza, as cartas poderão ser publicadas resumidamente.
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“Nossa Senhora da Rosa Mìstica,
Rogai por Nós”

“Congratulamos com a
chegada desse novo veículo de
comunicação dirigido a um
importante segmento da nossa
sociedade. Tenho certeza que
será uma ferramenta valiosa
de informação. Como
profissional do meio
empresarial e com a

experiência de buscar investimentos em
importantes cidades do Vale, não posso deixar de
parabenizá-los pela ideia e pelo lançamento do
informativo”.
Rubens Fernandes – Consultor Empresarial

“Quero parabenizar os
responsáveis pelo lança-
mento desse jornal e mostrar
a satisfação da Associação
Comercial (ACIP) por esse
projeto. Somos parceiros e
temos a certeza de que o Vale
Empresarial será fundamental
para unir os esforços pelo
crescimento de nossa cidade
e região”.
Marcelo Guerrero – Presidente da Associação
Comercial e Industrial (ACIP)

Divulgação

Divulgação

Alexandre Pió

Akim

Akim
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Inaugurado em 1999, o Colonial Plaza Hotel de
Pindamonhangaba, instalado às margens Avenida
Nossa Senhora do Bom Sucesso, comemora sua
primeira década anunciando ampliação e investimentos
de R$ 5 milhões para os próximos quatro anos.

Reconhecido como a melhor opção de negócio e
lazer no eixo Rio-São Paulo, o hotel sediou nos últimos
anos grandes festas, jantares, palestras, treinamentos,
reuniões e convenções. Eventos que sugerem ao
estabelecimento o título de mais completo e
diferenciado da região. Atualmente, são 81
apartamentos equipados, restaurante internacional e
uma área de lazer completa com piscina aquecida,
sauna, sala de jogos e ginástica, quadra de tênis, e
área para futebol, vôlei e brinquedo para crianças.

Hóspedes famosos
Por essas qualidades, o Colonial Plaza Hotel abrigou

quase todos os principais artistas, cantores e bandas
musicais que se apresentaram no Vale do Paraíba. Outro
segmento que comprovou a qualidade do hotel foi o
futebol, tendo em vista a passagem dos times do São
Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras, Ponte Preta,
Mirassol, Barueri e mais recentemente, em abril, o
Atlético Mineiro, que disputou contra o Guaratinguetá,
uma partida pela Copa do Brasil. Diversos políticos e
empresários também escolheram o hotel para
hospedagem em suas passagens pela região.

“Num futuro próximo vamos investir também na
construção de um campo de futebol com vestiários para
que as equipes esportivas utilizem como concentração”,
salientou o gerente José Carlos.

Expansão
Encontra-se em fase de fundação e alicerce a

construção de mais 51 apartamentos (7 suítes, 14 triplos,
8 conjugados e 3 para deficientes) e uma moderna
cozinha em um novo e amplo restaurante com
capacidade para cerca de 400 pessoas. Em sua
segunda fase, o projeto de expansão prevê a
construção de um centro de convenções, que trará mais
conforto aos grandes acontecimentos que terão o
Colonial Plaza como palco, para receber um público
em torno de 800 a 1000 pessoas.

Parceria de Sucesso
Mostrando sempre uma disposição invejável, o

Holofote Empresarial

Colonial Plaza Hotel completa 10 anos
com expansão e investimento de R$ 5 mi

Carlos Alberto Martins, um dos proprietários do hotel,
fala de sua experiência no ramo e de seus planos pessoais

empresário Carlos Alberto Martins
conversou com o ValeEmpresarial
e falou de seus planos e
expectativas.

VE  - Como você avalia as
obras?

Estamos com expectativas
positivas no mercado dessa região e muito empolgado
com essa ampliação, que já teve início. Iremos investir
num período de 4 anos, cerca de R$ 5 milhões e assim
oferecer mais serviços de qualidade ao público que
se hospeda em nosso estabelecimento. Iremos
apresentar novos projetos e idéias que nossos clientes
irão aprovar.

VE – O que o hotel pretende apresentar ao seu
público após a conclusão dessa ampliação?

São ações inovadores voltadas ao setor de eventos.
Com um local amplo iremos trazer artistas e shows da
atualidade para nosso público, num espaço diferenciado
e sem transtorno para quem está hospedado na casa,
com acesso independente para eventos de alto nível.
Outra idéia que estaremos colocando em prática é o
Dia da Noiva, oferecendo serviços de beleza e estética
com qualidade e opção facilitada.

VE – Como é a sociedade com o empresário Jaime
Wilson Pistili?

Estamos juntos neste mercado há 35 anos e nosso
relacionamento é excelente. Cada um tem seu estilo,
sou mais audacioso e o Jaime mais “pé no chão”,
entretanto a fidelidade e a honestidade que um tem
com o outro explica o segredo de tanto tempo junto.
Temos em sociedade o Motel do Vale e o BIPs em
Taubaté, o Plaza Dutra em Caçapava que também está
em expansão e o Capricórnio em Caraguatatuba.

VE – Sua família participa na administração de
seus negócios e empreendimentos?

Tenho outras empresas, como no setor da
construção civil no Litoral Norte, tudo construído com a
participação dos meus filhos, que hoje gerenciam seus
negócios com muita dedicação como uma rede de 12
lojas concessionárias Suzuki e multimarcas em São
Paulo. Além das lojas, são representantes de empresas

multinacionais que fabricam capacetes, vestuários e
acessórios para motociclistas, como a Tuto Motos.

VE – Como é o seu relacionamento com
Pindamonhangaba?

Estou nessa cidade diretamente há 10 anos e gosto
muito daqui. Tenho inclusive, uma previsão a curto
prazo, de transferir meu domicílio de São Paulo para
cá. Fui muito bem recebido nesta cidade e conquistei
grandes amizades. Juntamente com minha família,
também estamos planejando de realizar novos
investimentos e implantar empresa ligada ao ramo de
motocicleta.

VE – E as atividades de lazer do empresário Carlos
Alberto Martins?

Procuro fazer aquilo que gosto, aquilo que me dá
prazer e vejo nos passeios de moto minha maior
satisfação. Sou um grande apaixonado nesta área e
procuro atividades que me fazem relaxar, como minha
viagem recente de São Paulo ao Chile, durante 16 dias,
passando por lugares incríveis.

Seção reservada para destacar um empresário ou comerci-
ante, com relatos de sua trajetória e informações profissio-
nais de sua carreira ou de seu empreendimento.
Envie sua sugestão para a nossa redação.

Fotos: Alexandre Pió e Geron Jorio
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EMBRAS é destaque em tecnologia
no cenário nacional

Destaque

Dentre as grandes empresas atuantes na re-
gião, uma das que merecem notório destaque no
cenário nacional é a Embras.Net
(www.embras.net). Atuando em pesquisa e ino-
vação e utilizando-se dos mais modernos
aplicativos do mercado tecnológico, a Embras
trabalha para a transferência de soluções ade-
quadas e de softwares, fornecendo ferramen-
tas capazes de gerenciar um município de for-
ma mais ágil, eficaz e transparente, aprimoran-
do, assim, o atendimento dos administradores
para com os cidadãos.

Fundada em 1991, pelo atual Diretor Superintenden-
te Benedito Moreira Pombo Junior, juntamente com uma
equipe de gestores em administração, o Grupo Embras
vem acumulando ao longo deste período “Know-how”
e tecnologia suficiente para a criação de plataformas
que trazem grande flexibilidade, rapidez e segurança
no desenvolvimento de novas soluções para a Admi-
nistração Pública e suas autarquias.

Hoje, a Embras.Net conta com uma eficiente equi-
pe de colaboradores, em torno de 80 funcionários,
divididos em diversas áreas de atuação, como Su-
porte Técnico, Desenvolvimento, Teste, Consultoria,
dentre outras. O constante crescimento desta equi-
pe caminha junto com o crescimento do número de
contratos da empresa, que fornece seus serviços a

diversos municípios dos mais variados estados do país,
mantendo, inclusive, técnicos residentes em algumas
destas cidades.

Com o constante crescimento, para maior organiza-
ção da empresa, esta dividiu-se em Embras Sistemas,
Embras Equipamentos e Embras Consulting, que for-
mam o Grupo Embras.Net. Em 2003, com a finalidade
de proporcionar aos seus funcionários associados a
prática desportiva de todas as modalidades formais e
não formais e o desenvolvimento de atividades de
caráter social, recreativo e cultural, foi fundada a ADC
Embras (Associação Desportiva Classista Embras), que
é uma sociedade sem fins lucrativos e possui sede
social em Pindamonhangaba, financiando inclusive um
time de futebol society (que foi campeão da Copa Haruo
de Futebol Society 2007 e representou a região na Taça
São Paulo de Futebol Society em 2008).

A empresa, que tem sede em Pindamonhangaba e
unidade na cidade de São Paulo, vem buscando, com
ousadia, sua expansão e aprimoramento técnico, sem-
pre com o objetivo de caminhar em busca de um con-
tínuo crescimento – o que ocorre veemente e constan-
temente desde seu surgimento.

O repentino e constante crescimento do Grupo
Embras.Net vem ocorrendo graças ao efetivo trabalho
de seus colaboradores e a eficiente administração da
diretoria desta organização, formada por Márcio
Mantovani Miné Renoldi, Diretor de Produtos; Concei-
ção Cesar Pombo, Diretora Administrativa e Financei-
ro; Felipe Cesar Pombo, Diretor Comercial; Fernando
Cesar Pombo, Diretor de Ciência e Tecnologia; e Be-
nedito Moreira Pombo Junior, Diretor Superintendente
e idealizador deste sonho, que hoje é uma realidade.

Maura Lídia do Vale

Queridos leitores, estamos inaugurando
essa coluna juntamente com o lançamento
do jornal, do qual já tenho muito orgulho por
ser dirigido ao meio empresarial. Pensando
em que escrever, decidi que teria que ser
algo de fácil compreensão.

Começaram então todos os meus
problemas. Como se fazer entender? Como
é difícil essa arte de comunicar e quão
importante a comunicação é,
principalmente, na área empresarial. Então
convido vocês leitores a uma pequena
reflexão sobre o assunto. A ideia é que daqui
pra frente possamos ter um espaço em que
o leitor encontre algumas dicas sobre
comunicação empresarial e comunicação
integrada.

Está no dicionário: comunicar - tornar
comum, fazer saber. Pôr em contato ou
relação, ligar, unir. Mas, como efetivar essa
relação, como transformar letras em sentido
comum? Todos os dias fazemos essa
mesma pergunta, quando estamos
redigindo um release para a imprensa, ou
um texto interno para o cliente. Será que
estou me fazendo entender: E os textos
publicitários então, esses precisam de uma
dose a mais de criatividade e uma dose
maior ainda de objetividade.

Por isso, defendo aqui a importância do
profissional de comunicação, seja ele um
jornalista, um relações públicas ou um
publicitário. Se eles já são bons trabalhando
sozinhos, quem dirá se unirmos as forças -
essa é a chamada comunicação integrada,
tão urgente nas empresas.

Esses profissionais estão preparados
para transformar ideias em textos, em
produtos e, até mesmo, em eventos.

Então se pudermos, pelo menos aqui
neste espaço, contribuir para a melhoria da
comunicação das empresas da cidade,
estaremos fazendo nossa parte. Para que
“comunicar” se transforme em algo mais
suave, tanto para quem faz a comunicação,
quanto para quem vai receber.

Sucesso ao grupo responsável pela
iniciativa do Vale Empresarial e sucesso
para todos os profissionais de comunicação.

Comunicação Empresarial

A Arte de Comunicar
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Divulgação

Deniele Simões

Empresário Benedito Moreira Pombo Junior

Embras.Net: referência em tecnologia na área de gestão pública



Página 05Vale Empresarial

Seção dedicada a informar sobre a vinda de novos investi-
mentos e empreendimentos em nossa sociedade, empre-
sas em expansão ou em ampliação no mercado. Envie sua
sugestão para a nossa redação.

A Rede de Supermercado Semar está
construindo na Avenida São João Bosco
(bairro do Santana), no antigo Restaurante
Caras e Bocas, a sua segunda unidade em
Pindamonhangaba. Sob a responsabilidade
da Adhkon Construtora Ltda, a obra encontra-
se em fase de implantação das colunas e
estrutura pré-moldadas, adquirido da empresa
Leonardi Pré Fabricados.

Semar terá segunda unidade
no bairro do Santana

Bradesco constrói terceira
agência em Pinda

O Banco Bradesco está investindo na
construção de mais uma agência em
Pindamonhangaba. Com as duas em
funcionamento, na região central da cidade
e no Distrito de Moreira César, o Bradesco
ampliará para três unidades, tendo em vista
as obras que se encontram em ritmo
acelerado na Av. Nossa Senhora do Bom
Sucesso (em frente à Prefeitura Municipal),
bairro Campo Alegre.

Novos investimentos

A Associação Comercial e Industrial de
Pindamonhangaba - ACIP realiza no próximo dia 16,
sábado, às 13h, na Praça Monsenhor Marcondes o
Sorteio da Campanha do Dia das Mães. A cada com-
pra realizada no valor de R$ 20,00 em lojas associa-
das, o cliente deve preencher o cupom, responden-
do: Qual a Associação Comercial vai sortear 10 prêmi-
os nesse Dia das Mães? Os cupons devem ser colo-
cados nas urnas até o dia 15 de maio.

Serão sorteados pela ACIP os seguintes prêmios:
uma lavadora de roupas Brastemp, um refrigerador
Eletrolux duplex, uma lavadora de louças GE smart
wash, um celular desbolqueado Sony Ericsson W380,
uma câmera digital Sony Cybershot, um aparelho de
ginástica Free Training Kenkorp, uma corrente de ouro
18k com pingente de coração, um relógio Séculos, um
depilador Satinele Soft, um hidromassageador para os
pés Britânia Aquafoot.

ACIP sorteia prêmios da Campanha do “Dia das Mães”

Segundo Marcelo Guerrero, presidente da ACIP,
uma das principais importâncias da campanha em for-
ma de sorteio é o aquecimento das vendas no comér-
cio da cidade. “Esse primeiro sorteio é um grande pas-
so para que possamos realizar outras campanhas du-
rante o ano”, explica.
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Alexandre Pió

Alexandre Pió

Divulgação

Qualificação profissional é destaque na Anhanguera
A preocupação com a qualidade de ensino é um

dos focos de atuação da Anhanguera Educacional. No
Vale do Paraíba, a instituição está presente em Jacareí,
São José dos Campos, Taubaté e Pindamonhangaba.
Desde que as unidades se instalaram nas respectivas
cidades, além de identificar as necessidades de qua-
lificação profissional da população e oferecer cur-
sos para formar cidadãos capacitados, são realiza-
dos diversos projetos de responsabilidade social
para beneficiar a comunidade.

Alinhada às necessidades do mercado de trabalho
das regiões onde mantêm unidades, a Anhanguera
Educacional oferece cursos de bacharelado e licenci-
atura, além de ser uma das principais instituições a

apostar também na qualidade e eficiência dos cursos
de nível superior de duração reduzida – os tecnólogos.

Os cursos da Anhanguera são realizados no mode-
lo presencial pleno ou semi-presencial e o aluno
pode optar por estudar no período noturno ou em
horários especiais, com aulas em dois ou três perí-
odos na semana, com as opções as sextas à noite
e aos sábados de manhã ou à tarde, ou ainda so-
mente aos sábados, em período integral. Informações
sobre cada curso podem ser obtidas no site
www.vestibulares.br.

Para mais informações sobre todos os cursos ofe-
recidos pelas unidades, ou conhecer suas instalações
e projetos, faça uma visita no campus.

A Anhanguera Educacional é referência em cursos de bacharelado, licenciatura e de tecnologia

Alexandre Pió
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Espaço voltado a informações gerais com apresentação
de tendências, gráficos, números e análise da economia –
espaço elaborado em cada edição por um técnico
convidado pela Redação.

Mercado & Cotações

Crise internacional, até quando?
Através de importante parceria com o SESI (Servi-

ço Social da Indústria), Pindamonhangaba está ganhan-
do uma nova biblioteca pública. A obra vem sendo
construída ao lado da sede administrativa da Secreta-
ria de Educação e Cultura, na Praça Emílio Ribas (Lar-
go São Benedito).

A área foi cedida pela Prefeitura e todo o custeio da
obra vem sendo realizado pelo SESI. Denominada “In-
dústria do Conhecimento”, a nova biblioteca terá um
acervo inicial de mil volumes e será totalmente equipa-
da com 10 computadores para pesquisa da popula-
ção. A obra teve início no mês de janeiro e está em
fase de cobertura do telhado. A previsão é que seja
concluída neste primeiro semestre.

Para o Diretor do SENAI, Paulo Sérgio Torino, este
programa do SESI tem como objetivo facilitar ao traba-
lhador e sua família o acesso à informação, disponível
em mídia impressa e eletrônica.

“É uma planta moderna, uma construção realizada
em forma de livro, com duas torres laterais represen-
tando um lápis e uma caneta. Só temos a agradecer ao
SESI por esse importante investimento”, salientou a
Secretária Municipal de Educação, professora Bárbara
França Macedo - Babi.

Segundo ela, essa será a quinta biblioteca que será
implantada no município. “Temos a central no Bosque, uma
em Moreira César, outra na Vila São Benedito e a nossa do
DEC. Agora teremos a quinta unidade, contribuindo para
uma melhor formação cultural da nossa população”.Há um
ano a frente da Secretaria Municipal de Educação, A Pro-
fessora Babi tem uma folha de 32 anos de serviços presta-

SESI constrói nova biblioteca em Pinda

Secretária Bárbara França Macedo, a Babi

Wagner Dias

Mais uma vez o Brasil vem sentindo os efeitos
de uma crise financeira internacional, como àque-
las ocorridas na segunda metade dos anos 90,
que acaba atingindo a chamada “Economia Real”,
com conseqüências catastróficas para o proces-
so de crescimento econômico do país.

Mas, por que o Brasil fica tão suscetível às os-
cilações do mercado financeiro internacional? Po-
demos dizer que o maior problema reside na de-
pendência que o país tem do capital estrangeiro,
em decorrência basicamente de dois fatores pre-
dominantes; o primeiro é a baixa formação de pou-
pança interna do país, dificultando sobremaneira
a capacidade de financiamento do crescimento, o
segundo fator é a situação perdulária do Estado,
que vem aumentando cada vez mais os déficits
orçamentários chegando a mais de 57% do PIB o
endividamento do Estado.

Aliado ao problema dos déficits orçamentári-
os, encontra-se a má aplicação dos orçamentos
temperados com a leniência dos setores respon-
sáveis pela aplicação, fiscalização e moralização
dos gastos públicos. Em curto prazo não há um
horizonte de melhora, na mais pura atuação de
um Estado Keynesiano e com exacerbado
Wellfare State, o governo federal vem proceden-
do a intervenções sucessivas no sistema econô-
mico para tentar amenizar os estragos da atual
crise. Dados do IPEA (Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas Aplicadas), ligado ao governo federal,
mostram que o atual governo já gastou 3,2 bilhões
a mais no custeio da máquina administrativa (água
luz, telefone, cafezinho, passagens aéreas, gaso-
lina, etc), do que no mesmo período do ano pas-
sado, isso equivale a um aumento de 23,5% a
mais; o governo federal aplica 1% do PIB para in-
vestimento (este sim sadio, pois gera retorno a
sociedade e ao Estado) e quase o dobro 1,99%
em custeio, as conseqüência disso tudo, é a vo-
racidade do Estado para financiar tais despesas,
assim, temos uma carga tributária na ordem de
40,51% do PIB, ou seja, o brasileiro trabalhará 4
meses e 27 dias somente para pagar impostos.

Com a quase interrupção do fluxo de capitais
para o país decorrência da crise internacional, as
conseqüências não poderiam ser diferentes, fuga
de capitais, queda nos preços das ações das
empresas, diminuição dos pedidos, desempregos
e por fim queda no PIB. Dados da CNI (Confede-
ração Nacional da Indústria) a atividade industrial
ficou 4,7 pontos abaixo do trimestre anterior e qua-
se 10 pontos abaixo quando comparado ao mes-
mo período do ano passado e, dos 27 setores ana-
lisados, somente o setor de medicamentos teve
uma evolução positiva.

Até quando a sociedade vai tolerar a situação,
em que problemas de longo prazo, como cresci-
mento econômico e desenvolvimento social, fi-
quem em mãos de pessoas que estão no curto
prazo para resolvê-los?
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Com a aprovação parcial dentro dos órgãos
ambientais, o empresário Carlos César Gomes André,
responsável pelo projeto Pinda Vale Shopping Center,
anunciará em breve o início das obras de terraplanagem
do primeiro empreendimento comercial neste ramo do
município.

O projeto do futuro shopping de Pindamonhangaba,
que será construído na Avenida Nossa Senhora do Bom
Sucesso, em frente ao hotel Colonial Plaza, já havia
sido aprovado pela Vigilância Sanitária.

Serão 150 mil m², com 160 lojas, sendo 16 âncoras
e seis salas de cinema. Desde o anúncio do empreen-
dimento, o empresário Carlos André realizou importan-

Wagner Dias é economista, professor e con-
sultor da WS Almeida Consultores Associados

Prospecto da nova biblioteca que será construída

Alexandre Pió

Divulgação

dos à rede pública de ensino, atuando no Estado como
professora, assistente, diretora, supervisora e até Dele-
gada de Ensino. Atuou ainda no ensino particular a frente
da direção dos colégios Objetivo e Ápice.

Akim

Pinda Vale Shopping Center iniciará obras de terraplanagem
tes encontros com os comerciantes do município apre-
sentando o projeto em reunião na sede da Acip – As-
sociação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do mu-
nicípio vem dando total apoio para que o empreendimento
se realize visando beneficiar a economia local. “Estamos
contentes com a receptividade do empreendimento no
município, principalmente pela alta adesão na reserva dos
espaços, que apenas serão comercializados após a
construção do shopping. Até agora somente foram as-
sinados a reserva dos boxes; procuramos priorizar os
espaços para os comerciantes e empresários de
Pinda”, salientou o Carlos André.

O empresário Carlos André, durante evento promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico
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São José dos Campos, Taubaté, Jacareí,
Guaratinguetá e Pindamonhangaba são as cidades do
Vale do Paraíba contempladas com o programa Minha
Casa, Minha Vida. Através de parceria com as prefeitu-
ras, que participam doando os terrenos, e com a parti-
cipação das construtoras que apresentarão as propos-
tas junto a Caixa Econômica Federal, milhares de famí-
lias serão beneficiadas na região com o sonho da casa
própria.

Em Pindamonhangaba, o programa de adesão foi
assinado no último dia 7, no gabinete do prefeito João
Ribeiro. Representando a Caixa, participaram do ato,
a gerente regional de Habitação da CEF, Kátia
Secunho, o gerente regional de negócios da CEF,
Luiz Carlos Fraga e o gerente da agência local
Gustavo Sampaio.

O cadastramento para pessoas físicas com ren-
da mensal de 0 a 3 salários mínimos foi realizado
pelo  município. Para os que ganham acima de 3 e
até 10 salários mínimos, já é possível fazer a simula-
ção em link especial no site do banco, no endereço
www.caixa.gov.br. No portal há, ainda, cartilhas com to-
das as informações.

O Programa do Governo Federal tem por meta a
construção de 1 milhão de casas. Para as famílias de 3
a 10 salários mínimos, os limites máximos de valores
de imóveis variam de R$ 80 mil a R$ 130 mil. A previ-

Minha Casa, Minha Vida

Caixa e Prefeitura firmam parceria para redução de déficit habitacional

são do governo é reduzir o déficit habitacional em 14%,
que hoje está em 7,2 milhões de unidades.

Como participar
Para o público de 0 a 3 salários mínimos, a inscri-

ção e seleção das famílias serão feita pela Prefeitura,
que após a seleção, pedirá ao candidato que apre-
sente a documentação pessoal no banco e assine o
contrato na entrega do empreendimento. Para famílias
com renda superior a 03 salários mínimos, a orientação
é que procurem lançamentos de imóveis novos direta-
mente nas construtoras e incorporadoras.

 Taxa de Juros
“As taxas de juros variarão de acordo com as faixas

de renda familiar, oscilando de 5% a 8,16% ao ano +
TR, com prazo para pagamento de até 30 anos. Já
para as famílias que recebem até 3 salários mínimos, o
valor da parcela será de 10% da renda, respeitado o
valor mínimo de R$ 50,00. O prazo de pagamento é de
até dez anos e o beneficiado contará com subsídios
quase integrais”, salientou o Gerente da Caixa em
Pindamonhangaba, Gustavo Nogueira Sampaio.

Meio Ambiente
O programa Minha Casa, Minha Vida, também tem

uma preocupação ambiental. A Caixa irá exigir a utiliza-
ção de madeira certificada ou proveniente de floresta
com manejo controlado nos empreendimentos
habitacionais, contribuindo para reduzir a ilegalidade
na exploração madeireira.

 Outra iniciativa é implantar o sistema de aquecimen-
to solar nos empreendimentos destinados às famílias
com renda até 3 salários mínimos. A estimativa é de
uma economia de 30% na conta de energia elétrica
para o morador.

Pindamonhangaba
No município, a expectativa é que o programa ve-

nha beneficiar cerca de 3 mil famílias, segundo a Pre-
feitura Municipal, visando reduzir o déficit habitacional.

Segundo Sampaio, gerente da Caixa, isso será possí-
vel graças a junção de três bases. “Governo federal,
que oferece os subsídios para as famílias; a Prefeitura,
que vai oferecer terrenos e infra-estrutura e uma em-
presa, que irá construir o conjunto habitacional e a Cai-
xa, que vai financiar o empreendimento”.

A primeira fase do programa já foi feita através do
preenchimento de formulários para a elaboração de
um diagnóstico da habitação no município. Esse di-
agnóstico faz parte do Programa Local de Habita-
ção de Interesse Social, que representa um passo
a frente para o município se enquadrar no “Minha
Casa, Minha Vida”,

“As cidades que estiverem melhor estruturadas
receberão primeiro o benefício. Atualmente cerca de
4.500 pessoas estão inscritas. O próximo passo é a
realização de uma triagem e a nossa estimativa é
que a demanda da cidade nessa faixa salarial seja
de cerca de 2 mil pessoas. Também será feita a aquisi-
ção de áreas e lotes pela Prefeitura, em locais que
serão ainda avaliados pelo plano habitacional”, expli-
cou o prefeito João Ribeiro.

A prefeitura já possui cerca de 180 lotes que pode-
rão ser usados para a construção das primeiras casas,
que deverão ser entregues num prazo médio de 12
meses. A previsão é construir 1500 casas em dois anos,
em diversas regiões da cidade. A iniciativa privada tam-
bém participa diretamente com a Caixa Econômica
Federal ou em parceria com a Prefeitura.

Construcard
Este programa será operado simultaneamente com

as demais modalidades de financiamento geridas pela
instituição, o que deve ampliar o volume de recursos
ofertados. O Construcard financia material de constru-
ção a juro mais baixo e opera com recursos do FGTS.
Com as novas regras, não será mais exigida a ga-
rantia de fiança/aval e o prazo de amortização pas-
sou de 96 para 120 meses. A contratação do
Construcard é simplificada e permite a inclusão de até
15% dos custos de mão-de-obra no valor financiado.

Reunião de adesão ao programa em Pindamonhangaba; à direita, o gerente Gustavo Sampaio

Akim

Divulgação
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Entrevista

Conhecida como uma das empresas de maior pro-
dução e riqueza em Pindamonhangaba, a Novelis com-
pletou em abril último, 32 anos de atuação na econo-
mia do município, num complexo industrial de 130 mil
metros quadrados cobertos, incluindo também um cen-
tro de reciclagem de latas de alumínio, o maior da
América do Sul.

Subsidiária da Hindalco Industries Limited, a maior
produtora integrada da Ásia em alumínio e líder na pro-
dução de cobre, a Novelis conta hoje com mais de mil
colaboradores (diretos e terceirizados). Hindalco é a
companhia mais importante do Aditya Birla Group (con-
glomerado multinacional com sede em Mumbai, Índia).

Diante do atual momento do mercado econômico
global, o Vale Empresarial entrevistou o Gerente Ge-
ral da Unidade Pindamonhangaba, Ângelo Francisco
Argueles, que comentou o atual trabalho desenvolvido
pela Novelis e as técnicas que a empresa vem utilizan-
do para driblar a crise.

VE - Novelis completou neste mês de abril 32 anos
de atividades em Pindamonhangaba, participando
ativamente da economia do Vale do Paraíba, abri-
gando um moderno Centro de Reciclagem. Como
tem sido essa experiência de dirigir tamanha respon-
sabilidade?

Argueles – Uma experiência desafiante, ainda mais
num ano atípico como esse, que exige muita flexibili-
dade para vencer as dificuldades. Estou há um ano na
gerência geral e com o apoio de todos os colaborado-
res estamos conseguindo dar passos importantes. 2008
foi um ano bom para nós, esse primeiro trimestre não
está sendo positivo, mas estamos com a expectativa
de que possamos recuperar isso ao longo do segun-
do semestre e chegar próximo do faturamento do ano
passado.

VE – Quais as decisões que a empresa vem to-
mando para enfrentar esse momento?

Argueles - A crise vem afetando todos os setores
da economia, porém o segmento de embalagem vem
tendo um impacto menor. Embora nossa produção te-
nha caído no primeiro trimestre de 2009, em compara-
ção ao ano passado, temos trabalhado com ações cri-
ativas, contenção de gastos , postura mais criteriosa
diante nossos projetos, redução de horas-extras e muito
treinamento com nossos colaboradores para atender
bem nossos clientes. Com isso, até o momento, não
realizamos nenhuma demissão.

VE - A Novelis é hoje uma das principais respon-
sáveis pela economia de Pindamonhangaba. Como
está o andamento da produção e quantos empregos
são gerados atualmente?

Argueles – Hoje temos 800 colaboradores direta-

Fotos: Divulgação

Novelis enfrenta crise com criatividade e sem demissões

mente pela Novelis e outros 350 contratados em
terceirizadas. Nossa produção de chapa de alumínio,
com os investimentos realizados, aumentou de 300 mil
toneladas para 400 mil. Deixamos o terreno preparado
para em 2010 colher os frutos

VE - Qual a capacidade atual do Centro de
Reciclagem e como o senhor vê o mercado de
reciclagem no atual cenário econômico?

Argueles – Em 2008, realizamos um grande inves-
timento no Centro de Reciclagem e nossa produção
que estava limitada a 80 mil toneladas, processando
lata e também retalhos do fabricante, hoje é de 150 mil.
Não iremos atingir todo o volu-
me de nossa capacidade, mas
acreditamos que atingiremos a
marca de 90%. O trabalho com
alumínio é fantástico pois ele tem
a capacidade infinita de se
reciclar mantendo as mesmas
propriedades. Com isso ajuda-
mos muito o meio ambiente, pois
sem explorar a bauxita, gastamos
apenas 5% de energia que se-
ria preciso.

VE - Sabemos da preocupa-
ção da empresa com o meio
ambiente e os investimentos no
apoio a projetos educacionais
e ambientais. Comente um pou-
co sobre esse trabalho.

Argueles – O maior projeto
da empresa é “Sociedade do Amanhã”, que forma mi-
lhares de protetores do meio ambiente. São dez anos
de projeto incentivando as crianças de 1ª a 4ª série a
manter um mundo melhor. Treinamos professores e for-
necemos os materiais didáticos a 18 mil alunos, em
100 escolas nos municípios onde a Novelis está pre-
sente. A satisfação é muito grande.

VE - Comente um pouco sobre a sua vida profis-
sional e a carreira dentro da empresa e sua impres-
são e expectativas sobre Pindamonhangaba?

Argueles – Sou Engenheiro Mecânico pós-gradua-
do em Administração e construí minha carreira den-
tro da Novelis de Pindamonhangaba, onde trabalho

Gerente Angelo Argueles

Empilhadeira alumínio

Linha de produção da Novelis

há 21 anos. É um orgulho enorme chegar a este
posto e ter passado por várias funções, onde aprendi
muito com nossos funcionários durante essas duas
décadas. Não nasci aqui, mas aprendi a gostar do
local e das pessoas. Meus filhos nasceram em
Pinda, onde me impressiona a sua capacidade aco-
lhedora e seu povo agradável, com um grande po-
tencial de progresso, grandes empresas como a
nossa, gerando emprego e arrecadando riqueza para
seu crescimento.
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Poucos colaboradores têm uma história tão íntima e
um relacionamento tão profundo com sua empresa,
como a história que você irá conferir nesta edição.

Dedicado ao trabalho desde os 11 anos, Gerson
Britto Ataíde, 39, sempre executou tarefas simples como
ajudante em jardinagem e em oficina mecânica. Aos 15
anos, foi admitido pela empresa Dokar – Concessioná-
ria VW em Pindamonhangaba, para atuar como office-
boy. A partir daí, inicia-se uma história de 24 anos de
atuação, dedicação e obstinação por suas diversas

Funcionário Padrão

“O segredo é desenvolver paixão pelo seu objetivo e persistir”

funções dentro da empresa.
Nosso Funcionário Padrão orgulha-se pela trajetó-

ria feliz conquistada dentro da empresa, onde passou
por diversos cargos como auxiliar de escritório, auxili-
ar contábil, encarregado de informática, contador, ge-
rente administrativo até a função atual: Gerente Geral.
“Tive a oportunidade de passar por todas as funções,
acumulando conhecimento que hoje me ajuda a admi-
nistrar a empresa com o apoio total do Presidente Sér-
gio Louza e de seu filho Douglas, Diretor Comercial”.

Nome:
Gerson Britto Ataíde
Data Nascimento:
23 de fevereiro de 1.970
Estado civil:
Casado
Filhos:
Caroline (17) e Igor (2)
Formação:
Administração pela FAAP
Hobby:
Jogar xadrez

Perfil:

Para aqueles que iniciam carreira no mercado pro-
fissional, Gerson aconselha: “auto conhecimento, estu-
do constante, leitura de jornais e livros, ouvir sempre
os mais experientes e desenvolver paixão pelo seu
objetivo através da garra, determinação e persistência.
Somente assim as coisas começam a acontecer”.

Além do trabalho na Dokar, Gerson é sócio da em-
presa Vale Rent a Car (locadora de veículos) que atua
também com uma filial em Jundiaí.

A atuação de sua empresa na responsabilidade
social é um dos pontos fortes apontados por Gerson.
Com seu apoio, a Dokar hoje é reconhecida pelo
município e pela Volkswagen como uma empresa
preocupada com o meio ambiente, esporte, cultura
e social do município. Ele citou o incentivo total dado
a eventos como Campeonatos de Futebol em cinco
divisões, Exposição Filatélica, Convênio com a Prefei-
tura para plantio de 1.500 mudas nativas frutíferas e total
apoio a APAE e outras instituições de caridade.

“Quero ressaltar a importância como gestor de
poder contar com o apoio dos funcionários, par-
ceiros e amigos em todos os projetos que de-
senvolvemos. É um orgulho ver a empresa em
que trabalho certificada com o ISO 9001 e eleita
entre as 10 melhores concessionárias VW do Bra-
sil, laureada com importante prêmio, em 2008, em
San Francisco (EUA).

Espaço reservado para o destaque de um funcionário ou colaborador de uma empresa ou estabelecimento comercial, que se destaca por sua liderança,produção ou atitude
positiva no ambiente de trabalho. Envie a nossa redação a sua sugestão.

Oportunidades de Trabalho

Tratorista para Embarcações
Voga Marine está com vaga disponível para
tratorista (sexo masculino - com habilitação ca-
tegoria C ou D) Experiência: Manobra de em-
barcações e rampa. Interessados devem com-
parecer: Rua Andorinha, 18 – Saco da Ribeira,
em Ubatuba, acompanhado c/ currículo e docu-
mentos. Falar com Edna.

Posto de Atendimento do Trabalhador –
Pinda
Av. Albuquerque Lins, 138 e Subprefeitura
Moreira César

- Auxiliar de Escrita Fiscal, Depto.Pessoal - Re-
sidir em Pinda e possuir Curso Técnico em Con-
tabilidade.

Espaço voltado para a divulgação e discussão da qualifica-
ção da mão de obra, cursos de aperfeiçoamento, exigências
do mercado atual e informações de escolas técnicas,
profissionalizantes, faculdades entre outras. Envie sua su-
gestão de pauta para esse espaço a nossa redação.

Emprego & Educação
- Costureira Industrial - residir em Pinda e pos-

suir experiência com máquina overloque, reta e
galoneira.
- Cozinheiro de Restaurante - residir próximo

ao Centro/Pinda.
- Mecânico Reparador de Eletrodomésticos –

refrigeração e lavadora. Residir em Pinda,
Taubaté, Tremembé.
- Motorista Resgatista, com habilitação D, téc-

nico em enfermagem , bombeiro militar. Residir
em Pinda, Taubaté, Tremembé, Roseira,
Aparecida ou Guará.
- Garçom
- Farmacêutico

Contador/ Técnico em Contabilidade -
Ubatuba

Experiência na área e em departamento pes-

soal. Informações no local, ligar para agendar
com Daniela ou Leandro. Fone: (12) 3832-5870.

Concurso Público
Jornal do Concurso

Advogado – Procurador
Concurso Prefeitura de Itapecerica da Serra –
10 vagas, salário R$ 1.800, Curso Direito com
inscrição na OAB. Taxa: R$ 50,00. Inscrições
de 11 a 20 de maio no site: www.omegaitu.com.br.

Guarda Municipal e cargos na Saúde e Edu-
cação:

Concurso Prefeitura Itupeva – 55 vagas. Salá-
rio de R$ 443 a R$ 2.565. Taxa R$ 25 a R$ 45.
Inscrições até o dia 22 de maio pelo site
www.viclamtreinamento.com.br.

Merendeira, Motorista, Professores e ou-
tros cargos:

Concurso Prefeitura de Santana do Parnaíba –
236 vagas. Salário de R$ 485 a R$ 5.900. Taxa
R$ 24 a R$ 50. Inscrições até 20 de maio pelo
site www.institutomais.org.br.
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Política na Região

Um dos alimentos mais importantes da vida do ser
humano é o leite, que colabora na manutenção ade-
quada de cálcio, principalmente até os 30 anos, perío-
do de formação da massa óssea. O leite é um dos
mais completos alimentos e contém uma grande varie-
dade de nutrientes essenciais ao crescimento, desen-
volvimento e manutenção de uma vida saudável.

Especialistas apontam que os principais benefícios
do leite são: importante fonte de proteínas, fornecimen-
to de vitaminas A e D, supre a necessidade diária de
cálcio, regula o sistema nervoso e aumenta a resistên-
cia às infecções. Em sua apresentação natural é um
produto altamente perecível, mas graças às modernas
tecnologias de processamento como ultrapasteurização
(UHT), que elimina os micro-organismos causadores
de doenças e os responsáveis pela deterioração do
produto, tem seu padrão de qualidade e seu valor
nutricional preservados por muito tempo. Portanto, o
consumo de leite é indicado a todas as idades.

Em nossa região, a Comevap é especialista em
produção de leite com qualidade. Com 35 anos de
fundação, a Cooperativa de Laticínios do Médio Vale
do Paraíba, nasceu da fusão das cooperativas de Pinda,
Taubaté e Roseira, que já funcionavam desde a déca-
da de 30. Atualmente, a COMEVAP possui uma usina
com equipamentos industriais dos mais modernos, com
capacidade para pasteurizar 20.000 litros de leite/hora,
além de fabricar doce de leite, requeijão, manteiga,
bebidas lácteas, iogurtes, creme de leite e queijos.

A COMEVAP recebe 120 mil litros de leite por dia,
dos quais 80% são processados e distribuídos na
região e 20% são comercializados a granel com
outras cooperativas e indústrias da região e se
destaca pelas constantes certificações de quali-
dade realizadas pelo S.I.F. - Serviço de Inspeção
Federal do Ministério da Agricultura.

O Produtor do Leite

Comevap garante leite de qualidade
para a boa saúde

Com objetivo de atender as exigências do merca-
do no que diz respeito a qualidade, muitos produtores,
nos últimos anos, aumentaram o investindo em genéti-
ca e tecnologias modernas, adquirindo equipamentos para
ordenha e tanques resfriadores de leite. Outro ponto posi-
tivo é a orientação de técnicos especializados para a
destinação de recursos para melhorias na produção
de alimentos e saúde dos animais.

O investimento vem gerando um significativo gan-
ho com produtividade e grande melhoria na qualidade
do leite, tanto na composição físico-química, como na
qualidade microbiológica. Atualmente, devido ao em-
penho dos produtores e da Comevap, quase 100% do
leite produzido na região é refrigerado na própria fa-
zenda e transportado para a Cooperativa em cami-
nhões-tanque com isolamento térmico, para evitar a
perda de temperatura. O resfriamento é muito impor-
tante para manter a qualidade do produto, durando mais
tempo na geladeira.

Eleito no mês passado, o atual Presidente da
Comevap é José Francisco Rodrigues Gomes, popu-
larmente conhecido como Chicão, que realizou um gran-
de trabalho junto ao Sindicato Rural de Taubaté. O Dire-
tor Comercial da entidade é José Renato Bicudo, que
também foi presidente do Sindicato Rural de Pinda.

Diretor
comercial da

entidade,
José Renato

Bicudo

Em ritmo de campanha
Já é visível nos bastidores políticos do Vale do

Paraíba a movimentação para as pré-candidatu-
ras a Deputado Federal e Estadual. Em
Pindamonhangaba, ganhou notoriedade nesta se-
mana, o comentário sobre a possível pré-candi-
datura do Diretor do Senai, Paulo Sérgio Torino
(DEM) para uma vaga na Assembleia Legislativa.
Torino é afinado ao grupo político do Presidente da
Fiesp, Paulo Skaf, e confirmando essa notícia, o Di-
retor do Senai poderá deixar os Democratas e filiar-
se ao PSB, partido que namora com Skaf o lança-
mento da candidatura ao Governo do Estado.

Myriam Alckmin
A vice-prefeita Myriam Alckmin (PPS) também

é outro nome bastante comentado no meio políti-
co. Com a carreira em ascensão e a candidatura do
seu tio, Geraldo Alckmin (PSDB) ao Palácio dos Ban-
deirantes, sua candidatura é vista como natural den-
tro do PPS. Na última quinta-feira, dia 7, Myriam
foi eleita a presidente do PPS em Pinda, visando
buscar contatos na região.

Padre Afonso Lobato
A candidatura à reeleição na Assembleia

Legislativa do Deputado Padre Afonso Lobato (PV)
é vista com bastante simpatia por lideranças polí-
ticas e comunitárias de Pindamonhangaba. Co-
menta-se nos bastidores que o deputado aumen-
tará em muito sua votação no município, devido a
sua participação efetiva na política local.

Jorley Amaral
Conhecido por sua habilidade e admirável po-

der de fogo na política de São José dos Campos,
o ex-vereador Jorley Amaral (DEM) poderá tam-
bém lançar sua candidatura a deputado no próxi-
mo ano. No atual processo de visibilidade do DEM,
Jorley é um nome importante no cenário político
do eixo São José-Jacareí. Resta saber se Jorley
lança candidatura para Câmara Federal ou para
Assembléia paulista.

Hélio Nishimoto
O recém empossado Deputado Estadual Hé-

lio Nishimoto (PSDB) está surpreendendo nos bas-
tidores da política valeparaibana. O deputado, re-
presentante da comunidade nipo-brasileira, está
entusiasmado com sua atuação. Nishimoto foi
habilidoso ao contratar para sua assessoria o
tucano Benedito Carlos, de Natividade da Serra,
que está realizando importante articulação política
para o deputado.

Um robô medin-
do apenas 80 x 80
cm promete revoluci-
onar a forma de se
limpar um reservató-
rio de água, dispen-
sando por completo
o procedimento com
mão de obra de em-
pregados dentro do
reservatório, e mais
importante, garantin-
do que o ambiente

permaneça com sua capacidade de reservação com-
pleta, sem afetar o abastecimento da população. Para
realizar o primeiro teste com o equipamento, a Sabesp
colocou o robô em operação no Reservatório 1 (R1)
do Guarujá, na Baixada Santista.

A inovação representa grande avanço e foi elogia-

Sabesp utiliza robô na limpeza de reservatórios
da por todos que acompanharam o teste. Atualmente a
limpeza e a inspeção de reservatórios estão limitadas
a duas situações: o esgotamento dos reservatórios ou
tanques, que é um método que paralisa totalmente o
sistema de distribuição à população, utilizando uma in-
tensa e onerosa mão de obra. O método proporciona
grande economia e segurança em relação ao modelo
tradicional de limpeza.

O R1, por exemplo, tem capacidade para armaze-
nar 6.000.000 litros de água e abastecer 300.000 mil
moradores fixos de Guarujá. Se a limpeza fosse feita
pela forma tradicional, a distribuição seria interrompida
por aproximadamente 8 horas, o que poderia afetar o
abastecimento a esta população.

O robô tem acesso remoto e trabalha sendo
monitorado por técnicos por meio de imagens on-line
captadas por equipamentos instalados do lado de fora
do reservatório, respeitando assim a formação de de-
tritos característica de cada instalação.
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Concurso 1071
07 de maio
05 07 37 43 53 54
Nenhum ganhador
Acumulado - previsão R$ 4 milhões.

No dia 18 de junho a Associação Comercial e
Industrial de Pindamonhangaba realiza palestra
com o navegador Amyr Klink, dentro do Projeto
“Fazendo Acontecer”.  O evento acontece no
Marinelli Hall, às 20h, e os ingressos podem ser
adquiridos na ACIP, sendo R$ 40,00, para sócios
e R$ 80,00 para não-sócios.

Intitulada “Competências Humanas: mudanças,
desafios e perspectivas”, a palestra trará um pou-
co da experiência do navegador, fazendo um pa-
ralelo com o dia-a-dia das empresas.

Formado em Economia pela Universidade de
São Paulo (USP) e pós-graduado em Administra-
ção de Empresas pela Universidade Mackenzie,
o navegador é diretor da Amyr Klink Planejamen-
to e Pesquisa Ltda e da Amyr Klink Projetos Es-
peciais Ltda. Também é sócio fundador do Mu-
seu Nacional do Mar, em São Francisco do Sul
(SC) e da Revista Horizonte Geográfico.

Loterias

Concurso 424
07 de maio
01 03 06 09 10 11 13 14
15 16 17 18 19 24 25
Nenhum ganhador
Acumulado - previsão R$ 3,5 milhões

Concurso 2049
07 de maio
27 40 44 58 76
Nenhum ganhador.
Acumulado - previsão R$ 2 milhões

Concurso4343
06 de maio
1º74.932
2º32.160
3º61.236
4º20.364
5º79.941

ACIP traz palestra com o navegador Amyr Klink

Klink é autor de diversas obras, como: Mar sem
fim, Cem dias entre o Céu e o Mar, Gestão de
Sonhos, Riscos e Oportunidades e Construindo o
Futuro e abordará em sua palestra temas como:
planejamento estratégico, gerenciamento de ris-
co, qualidade e trabalho em equipe.

Informações pelo telefone 3644-7100.

Amyr Klink ministra palestra em Pinda em junho

Eliana Assumpção

Pioneira completa 26 anos de atuação ampliando serviços
Detentora dos serviços de concessão pública de

limpeza e coleta do lixo orgânico, a Coletora Pionei-
ra está completando 26 anos de atuação em
Pindamonhangaba. Recentemente, a empresa pas-
sou a realizar, após vencer processo licitatório, além
da coleta domiciliar do lixo os serviços de varrição
de vias públicas e capina, dando maior eficiência
neste setor. A empresa atua na coleta de lixo em
quase 100% do território do município, tanto na área
urbana quanta na zona rural.

Para o poder público, a Coletora Pioneira res-
ponde ainda pela coleta do lixo hospitalar, execu-
tando o serviço em todas as unidades médicas, clí-

nicas veterinárias e consultórios odontológicos.
A empresa ainda administra o aterro sanitário

do município, recentemente avaliado pela CETESB,
recebendo a nota 8.5.

Outro serviço disponibilizado a população é o
Disk-Entulho, onde a empresa coloca a caçamba
para a retirada deste material, através do telefone
3642-1862.

Atuando com 130 funcionários, todo esse tra-
balho é há 11 anos, administrado pelo gerente
Alcides Rossi, que conta com 17 anos de ativida-
des profissional no grupo Pioneira, cuja matriz en-
contra-se na cidade de Suzano (SP).
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Comemoração

Dirigentes de entidades ligadas ao sistema “S” e
empresários da região marcaram presença  na sole-
nidade de comemoração aos 80 anos do Centro das
Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), promo-
vida na Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo e contou com a participação de cerca de 400
empresários.

A solenidade em comemoração à data foi pro-
posta pelo deputado Gilson de Souza (DEM-SP),
em  reconhecimento à atuação da entidade na ma-
nutenção das atividades empresariais dentro do Es-
tado de São Paulo.

Na oportunidade, a direção do Ciesp prestou ho-
menagens a 43 empresas associadas. Foram des-
taques as empresas com maior  tempo de filiação e
fidelidade às diretorias distritais, municipais e regio-
nais do órgão.

Devido a motivos pessoais, o presidente Paulo Skaf
não pôde estar presente, mas encaminhou mensagem
destacando o papel do Ciesp na economia e na histó-
ria política brasileira nos últimos 80 anos.

Em agradecimento à homenagem prestada, o 1°
vice-presidente do Ciesp, Rafael Cervone, destacou a
importância da entidade na defesa do desenvolvimen-
to econômico do país.

Dentre os representantes da região que marcaram
presença no evento, destaque para o diretor titular do
Ciesp São José dos Campos, Almir Fernandes, o
diretor titular da Fiesp e presidente da ACI de São

Dirigentes e empresários da região marcam
presença na solenidade de 80 anos do Ciesp

José dos Campos, Felipe Cury, o diretor do Ciesp
Taubaté, Joaquim Albertino de Abreu, o diretor do
Ciesp Jacareí, José Carlos Peloia, Felipe César Fi-
lho diretor de Indústria Comércio e Serviço de
Pindamonhangaba, entre outros.

Empresa de Pinda especializa-se
na produção e instalação

de aquecedor solar
Carlos Marcelo César

A HTON, empresa genuína e instalada em
Pindamonhangaba há mais de 15 anos está en-
trando em um novo segmento no mercado: sis-
tema de aquecedor solar residencial e para pis-
cinas. Com a produção própria, o objetivo da
empresa é aproveitar a energia solar para o aque-
cimento de água, colaborando com o meio am-
biente e reduzir os gastos em sua conta de luz.

A empresa elabora o projeto dimensionando
de acordo com a necessidade de cada imóvel
e sua condição física, dando garantia de 5 anos,
preço acessível e opção na forma de pagamen-
to. A visita técnica é realizada por profissionais
especializados que elaboram orçamento sem
compromisso. Os interessados podem fazer
contato através do telefone 3645-3966 ou pelo
email: energiasolar@hton.com.br.

Sua empresa merece destaque

Anuncie no Vale Empresarial

Fone: 3648-4252
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A Prefeitura de Pindamonhangaba realizará no pró-
ximo dia 28 de maio, às 14h, no Hotel Colonial Plaza, I
Encontro de Negócios com o objetivo de incentivar a
participação do comerciante e empresário do municí-
pio nas licitações públicasem todas as esferas da ad-
ministração pública.

“Nossa intenção é aumentar o faturamento das em-
presas e conseqüentemente melhorar a arrecadação
municipal. É preciso desmistificar aquela impressão
antiga que Prefeitura ou empresa pública é mau paga-
dora. Hoje com a Lei Fiscal, vender para o poder públi-
co é fácil e certeza de pagamento em dia”, salientou o
Diretor de Licitação, Marcelo Santos.

Segundo ele, dados da Prefeitura de
Pindamonhangaba indicam que a participação do em-
presário da cidade não chega a 30% das licitações
realizadas. Em contrapartida, as contas públicas de to-
dos os governos e autarquias movimentam no Brasil
16% do PIB.

Santos citou ainda um exemplo de empresário de
fora que ganha diversas licitações no município e aca-
ba comprando o produto estipulado de empresas da
cidade. “Achamos que o nosso comerciante tem con-
dição de participar sem atravessador. Estamos a dis-
posição para orientar. Temos caso de empresário que
nunca participava de nossos pregões e após o treina-
mento fornecido, hoje 70% de seu faturamento é de
compra realizada para a Prefeitura”.

Encontro incentiva participação de empresas em licitações públicas

A Unidade do SENAI Pindamonhangaba está le-
vando, em parceria com a Prefeitura de Lagoinha, a
Carreta de Cursos Profissionalizantes. Os moradores
da pacata cidade do Vale do Paraíba terão a oportu-
nidade de aprender uma profissão diferente, visando
qualificar a população de baixa renda.

Dentro da carreta, os alunos aprendem a conser-
tar geladeiras, instalar ar condicionado em carros e

Finanças

SENAI de Pinda leva carreta de cursos profissionalizantes a Lagoinha
também em residências e ainda a mexer em injeção
eletrônica. Novidades para aquele que estão acostu-
mados com a vida no campo.

Para o curso de manutenção em ar condicionado
automotivo, as inscrições devem ser feitas a partir do
dia 11 de maio. Os interessados devem procurar o
Fundo Social, na prefeitura, e apresentar RG e com-
provante de renda.

As inscrições para os cursos podem ser feitas a partir de 11 de maio

Divulgação
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O sorteio nº 06 da
Nota Fiscal Paulista,
que será publicado
em 15 de maio, dis-
tribuirá o prêmio má-
ximo de R$ 200 mil.
O programa da Se-

cretaria da Fazenda do Estado de São Paulo contem-
plará ainda contribuinte com R$ 120 mil e outro com R$
80 mil. Serão beneficiados neste sorteio quem solici-
tou nota fiscal no mês de janeiro, sendo que cada R$
100 em compras garante um cupom.

O Vale do Paraíba tem registrado alto índice de par-
ticipação no programa. No sorteio de abril, São José
dos Campos foi a sétima cidade do Estado com o maior
volume de prêmio sorteados, com quase 20 mil contri-
buintes beneficiados, seguida por Taubaté (17ª), Jacareí

Nota Fiscal Paulista: sorteio de maio dará prêmio de R$ 200 mil
Economia

(38ª), Guaratinguetá (47ª) e Pindamonhangaba (52ª). Em
Pindamonhangaba 2.099 contribuintes foram contem-
plados com R$ 10 (dez reaiz), 202 munícipes com R$
20 (vinte reais), 42 contribuintes com R$ 50 (cinqüenta
reais), dois com R$ 250 e apenas um contribuinte com
R$ 1 mil. Os ganhadores dos prêmios de R$ 50 mil e
R$ 30 mil deste sorteio concorreram com apenas dois
bilhetes eletrônicos cada. Os dois consumidores mo-
ram na capital, em Santo Amaro e na Bela Vista, res-
pectivamente.

A Nota Fiscal Paulista é parte do Programa de Estí-
mulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo e
reduz, de fato, a carga tributária individual dos cida-
dãos, que recebem créditos ao efetuarem compras de
mercadorias em São Paulo. O programa, que conta
com quase 4 milhões de participantes cadastrados, já
creditou aos consumidores mais de R$ 830 milhões.

A Embraer de São José dos Campos
anunciou que a empresa aérea chinesa
HNA reduziu a compra de 50 para 25 ja-
tos ERJ 145, que havia encomendado a
companhia.

A empresa não informou o motivo da
redução, mas acredita que a crise finan-
ceira internacional que afetou também o
mercado de aviação mundial seja o prin-
cipal motivo.

Mesmo assim, a empresa mantém a
meta para 2009 de entregar 240 aerona-
ves.

Apesar disso, a China está salvando as
exportações brasileiras.

Em meio à recessão global, foi regis-
trado no último mês de março pela primei-
ra vez, que o país foi o principal destino
dos produtos nacionais, desbancando a li-
derança histórica dos Estados Unidos.

Em comparação com o mesmo perío-
do de 2008, as exportações cresceram
62% em valor.

Exportações  entre Brasil
e China seguem em alta

Pedágio mais barato Ambiental Expo 2009
A empresa Triunfo Participações e Investimentos,

vencedora do leilão do sistema Rodovia Ayrton Senna,
ainda não depositou 20% dos valor total de outorga, a
título de garantia contratual. O prazo venceu em 17
de abril e sem o depósito, o Governo do Estado não
assina o contrato, negociado no valor total de R$ 594
milhões. Com esse impasse, a segunda colocada no
processo de licitação, a empresa Primav Ecorodovias
foi promovida para assumir as rodovias Ayrton Senna/
Carvalho Pinto por 30 anos. Com a concessão, o pre-
ço do pedágio da rodovia deve cair em torno de 50%.

Acontece no Anhembi em São Paulo, no período
de 30 de junho a 2 de julho, a Feira Internacional de
Solução para Saneamento e Meio Ambiente, sob or-
ganização da Reed Alcantara, em parceria com a
ABDIB - Associação Brasileira da Infraestrutura e In-
dústrias de Base, entidade reconhecida na área de
infra-estrutura. Entre as abordagens que vão ser de-
senvolvidas: Módulo Institucional, Painéis Temáticos
(conjunto de palestras com enfoque em projetos e
casos práticos, entre os quais as de Energia Renovável
e a Jornada França-Brasil de Qualidade do Ar).

Anuncie

(12) 3648-4252
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O Gerente da Caixa Gustavo Sampaio, empresário Henrique
(ServGas) e o jovem Gabriel (Derrico Imóveis) em recente
encontro empresarial em Pindamonhangaba

José Antônio Goulart, Myriam Alckmin, Edson Derrico,
Álvaro Staut, Miriam Derrico, Marcelo César e Felipe César
Fº em importante encontro com construtores

Parabéns ao empresário Netto Som (centro) comemorando
aniversário com os amigos Marcelo Balarin e Adriana.

Na comemoração dos 80 anos do CIESP, os
empresários Carlos Eduardo Figueiredo Ferraz
(Dolomia/Caieiras), Joaquim Albertino (CIESP
Taubaté) e Rafael Cevone (Vice-Presidente FIESP)

Duda Vilela, cantor Daniel e Adriana na Festa do Peão
em Caçapava

Arthur Ferreira dos Santos (Secretário deGoverno), Dr. Simões (Delegado) e o novoDelegado Seccional de Taubaté, Dr. IvahirGarcia Freitas Filho

O empresário Marcos Demil, Inês San Martin, Darcio
Alegreti e Clóvis San Martin na comemoração da
Loja Maçonica Emílio Ribas

Sérgio Lousa, Gérson Brito, Silvio Serrano e Douglas

em evento na Dokar Veículos

Jorge Dulcinoti (Senai Cruzeiro), Franco Paschetta (Senai Pinda), Paulo César
Coelho (Sesi São José) e Paulo Sérgio Torino (Senai Pinda) em
confraternização do Ciesp, em Aparecida

Pollyana Gama (vereadora de Taubaté), Myriam Alckmin
(vice-prefeita de Pindamonhangaba) e Luciana Pereira

(1ª dama de Santo Antonio do Pinhal)

Foto
s:

Agor
avale
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Ao contrário da realidade da saúde pública em di-
versos municípios brasileiros, os investimentos na saú-
de privada em Pindamonhangaba demonstram um cli-
ma favorável. Dois grandes investimentos estão sen-
do realizados pela Unimed Pindamonhangaba e pelo
Grupo Frei Galvão (Guaratinguetá), que recentemente
adquiriu o antigo Hospital Pinda (bairro do Socorro).

Frei Galvão no comando do Hospital Pinda
Com contrato firmado no início deste ano, o Hospi-

tal Frei Galvão, conhecido pela capacidade de
gerenciamento de unidades hospitalares em
Guaratinguetá, assumiu a nova administração do Hos-
pital Pinda.

A nova direção firmou na ocasião, acordo com o
sindicato da categoria para parcelamento dos salários
e acerto de débitos. O Grupo Frei Galvão já contava
com parcerias na cidade, como o curso técnico em
enfermagem, oferecido em parceria com a Fapi – Fa-
culdade de Pindamonhangaba - desde agosto do ano
passado. O curso é realizado no próprio hospital, em
Guaratinguetá.

Em Pindamonhangaba, a instituição funciona com o
Pronto Atendimento e Centro Médico, visando atender
usuários de convênios e particular.

Guará - O Hospital Maternidade Frei Galvão é uma
instituição filantrópica sediada em Guaratinguetá, que
se tornou referência na região pelo alto atendimento
em tratamentos, exames e cirurgias. Atualmente, o gru-
po conta com 700 funcionários e 180 médicos. Além
de assumir o hospital em Pinda, o Frei Galvão também
está construindo uma unidade em Taubaté. O hospital
atende, mensalmente, cerca de 13 mil pacientes no
Pronto Atendimento e no Ambulatório, além de realizar
mais de 700 cirurgias..

Unimed completa 33 anos em expansão
Fundada em 14 de março de 1976, por um grupo

de médicos, a Unimed Pindamonhangaba completou
33 anos de história, conhecida pela marca de excelên-
cia no atendimento de saúde de seus conveniados.

Lançada em novembro de 2008, a obra de constru-
ção do Hospital Unimed encontra-se em ritmo acelera-
do às margens do anel viário, com os serviços de ins-
talação do canteiro de obra e terraplanagem.

O hospital veio de um sonho idealizado pelos seus
cooperados e administradores em oferecer um melhor

Saúde privada vive bom momento no mercado em Pindamonhangaba
Investimentos

campo de trabalho para os médicos, bem como, aten-
der os seus clientes, com maior conforto e
eficiência.”Dar este passo é de extrema importância,
tanto para a Unimed quanto para a cidade, pois ambos
serão beneficiados com este grande feito, que visa
atrair investimento e suprir carências de serviços hos-
pitalares na região”, ressalta o presidente da coopera-
tiva, Walter Bonaparte Júnior.

O objetivo é inaugurar o hospital em 2010. Atual-
mente, a cooperativa conta com mais de 120 médicos
cooperados, 180 colaboradores, e atende mais de 40
mil beneficiários, representando cerca de 30% da po-
pulação de Pinda e Moreira César.

Santa Casa de Misericórdia
Sob a coordenação do provedor Luiz Carlos Loberto

e do diretor administrativo Camillo Alonso Filho, a San-
ta Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, embo-
ra seja entidade filantrópica, credenciada ao atendimen-
to SUS, é apontada como exemplo de gerenciamento
da saúde e também comemora seus bons êxitos ad-
ministrativos.

Dentre os serviços prestados, a entidade destaca
pelo atendimento de internações em dezenas de lei-
tos das Clínicas Médica, Cirúrgica, Pediátrica, Materno-
Infantil I e II, atendimento em Sala de Consultas e Exa-
mes, Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal e Adul-
to, Berçário de Cuidados Especiais, Clínica Geral, Hos-
pital Dia, Policlínica, Pronto Socorro, Ambulatório de
Ortopedia e Pronto Atendimento para pacientes de di-
versos convênios e particulares.

No sentido horário, diretoria da Unimed
Pindamonhangaba, futuras instalações do hospital da
Unimed e o provedor da Santa Casa de Misericórdia,
engenheiro Luiz Carlos Loberto, o Cacaio

Hospital Pinda agora pertence ao grupo Frei Galvão Santa Casa: exemplo de gestão na área de saúde O Hospital Unimed será entregue aos usuários em 2.010

Fotos: Divulgação e Alexandre Pió


