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PÁGINA 12

Uma ferramenta de desenvolvimento
e apoio ao microempreendedor

O jornal ValeEmpresarial mostra nesta edição
a parceria que as Associações Comerciais da re-
gião vêm desenvolvendo junto ao SEBRAE para
apoiar o desenvolvimento dos micros e peque-
nos empresários: Projeto Empreender. Veja as
principais características e vantagens do projeto
e como está o andamento das atividades nos

municípios de Taubaté e Pindamonhangaba.
A ideia é reunir empresas de um mesmo seg-

mento para tratar e solucionar problemas ou situ-
ações comuns, ao mesmo tempo em que desen-
volve e promove a sustentabilidade e o aumento
de renda e empregos.

PÁGINAS 08 e 09

Associações Comerciais investem
em eventos e palestras na região

Dotar seus associados de in-
formações atualizadas e novas
técnicas de desenvolvimento. As
ACIs (Associações Comerciais e
Industriais) da região realizam
programações de palestras e
eventos com especialistas.

Taubaté trouxe Alfredo Rocha.
Guaratinguetá e Pindamonhan-
gaba trazem em outubro Steven
Dubner e Augusto Cury, respecti-
vamente.

As ACIs (Associações Comer-
ciais e Indústrias) da região vêm
investindo nesse segmento e
destacando boas oportunidades
para crescimento e desenvolvi-
mento das nossas empresas.

PÁGINA 05
I Festa do Tropeiro
é sucesso em Pinda

Resgatar a cultura do tropeirismo. A primeira edi-
ção da Festa do Tropeiro atingiu o objetivo e supe-
rou as expectativas, com um grande público em
Pindamonhangaba.                                PÁGINA 04

Alfredo Rocha explica as características dos consumidores ao público

SENAI de Pinda
brilhou na gincana

A Gincana da Solidariedade, realizada pela TV Van-
guarda, foi finalizada neste mês em São José dos Cam-
pos e a escola SENAI de Pindamonhangaba foi um
dos destaques totalizando a arrecadação de 16 tonela-
das de alimentos, que serão revertidas para entida-
des assistenciais do município.            PÁGINA 04

Em Taubaté, alunos comemoram a classificação

FAPI prevê crescimento e novos cursos em 2010
Bem avaliada em pesquisas do MEC, a Fa-

culdade de Pindamonhangaba espera um cres-
c imento  de  50% para  2010 e  aguarda  o
credenciamento de dois novos cursos de gra-

duação. Com cerca de 1200 universitários e
300 colaboradores a instituição aquece a eco-
nomia da região com ampliações físicas de
suas instalações.                               PÁGINA 16

ACIT já prepara “Natal
de Ouro” em Taubaté

Na entrevista dessa edição, a presidente da As-
sociação Comercial e Industrial de Taubaté (ACIT)
fala sobre as atividades da instituição, faz um ba-
lanço da atual gestão e comenta sobre as realiza-
ções para aquecer a economia taubateana, como
a campanha “Natal de Ouro”.                 PÁGINA 11

Divulgação

Divulgação

AgoraVale

Associação Comercial
de Guaratinguetá
completa 70 anos

SENAC Taubaté é
opção de qualificação
profissional na região

PÁGINA 10 PÁGINA 13

Empresas da região
são destaques na

26ª Expomusic
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Boa notícia

Bem avaliada, FAPI aguarda aprovação do MEC
para novos cursos em 2010 e prevê crescimento de 50%
O Índice Geral dos Cursos (IGC), indicador de qualidade de instituições de educação superior do Ministério da Educação (MEC), avaliou de forma positiva a
maioria das instituições de Ensino Superior da região, em comparação com a média nacional. Mostrando que o Vale do Paraíba destaca-se pelo excelente pólo
de ensino, o índice apontou a Faculdade de Pindamonhangaba (FAPI) com a maior pontuação, na comparação às demais faculdades particulares da região.

Com a avaliação positiva, a FAPI vive dois
momentos importantes em sua história: o au-
mento da estrutura física e a expectativa da
aprovação de dois novos cursos para 2010.

Avaliação do MEC
O IGC é a média dos conceitos dos cursos,

ponderada pela distribuição dos alunos entre
os diferentes níveis de ensino: graduação,
mestrado e doutorado. Trata-se de uma avalia-
ção  anua l ,
que  ava l iou
173 universi-
dades ,  131
centros uni -
versitários e
1.144 facul-
dades e ins-
titutos isola-
das de ensi-
no  super io r
no Brasi l .  O
resultado da
avaliação le-
vou em con-
ta estudantes, infra-estrutura e instalações, recursos
didático-pedagógicos e corpo docente.

“Esse primeiro lugar na região gerou uma
credibilidade da FAPI perante a sociedade e
nos obrigou a dar uma resposta com o nosso
crescimento e aumento dos investimentos” afir-
mou o presidente e diretor da instituição, Profº
Luís Otávio Palhari.

Segundo ele, o responsável pelo crescimento
da instituição é o Programa de Excelência Pessoal
e Institucional que foi implantado há um ano com o
objetivo de melhorar a qualidade educacional com
treinamentos, reuniões e motivação, através de um
crescimento sustentável.

A FAPI em números
Mantida pela Fundação Universitária Vida

Cristã (FUNVIC), a FAPI atua hoje em dois

campus em Pinda (Dutra e Centro Clínico) e
outro em Mococa (SP), atendendo mais de três
mil alunos em cursos de graduação e pós, téc-
nico, pré-vestibular e ensino médio, fundamen-
tal e infantil. Para manter toda essa estrutura,
instalada em uma área total de 100 mil metros
quadradas, a instituição conta com mais de 300
colaboradores.

“De 2008 para 2009 crescemos 40% em
número de
alunos e
faturamento e
nossa ex-
pectativa é
que para o
próximo ano
o índice che-
gue a 50%,
com a inclu-
são de dois
novos cur-
sos na gra-
duação da
FAPI. Para

isso estamos ampliando e investindo em no-
vas estruturas físicas”, afirmou Palhari.

Novos cursos
Com o início das atividades em 2003, a FAPI

começou com os cursos de Farmácia, Odon-
tologia e Pedagogia. Após sete anos, a insti-
tuição oferece também a graduação em Admi-
nistração, Educação Física, Fisioterapia, Nu-
trição, Sistema de Informação, Tecnologia em
Automação Industrial e Tecnologia em Proces-
sos Químicos, além dos cursos técnicos de Enfer-
magem e Química e da Pós-Graduação nacional e
internacional.

“Estamos lançando os cursos técnicos de
Higiene Dental, Informática, Prótese Dentária
e Segurança do Trabalho e para a Graduação
aguardamos a fase final de aprovação do MEC

para dois novos cursos”, afirmou o diretor.
Investimentos

Para comportar a nova estrutura, a FAPI está con-
cluindo o Centro Poliesportivo com Quadra Cober-
ta, Campo de Futebol, Pista de Atletismo e duas
quadras de areia, com inauguração prevista para o
final do ano. O próximo passo será a construção da
Unidade 5, 6 e 7 com mais 18 salas de aula, auditó-
rio, seis laboratórios e ampliação da biblioteca. O
estacionamento da entidade dobrou o atendimento
e hoje tem capacidade para 600 vagas.

Atendimento social
Outra marca importante do trabalho da instituição

é a responsabilidade social através de inúmeros
programas como Projeto Sorrir, Projeto Nossa Hor-
ta, AlFAPI, Projeto Mascotes da FAPI, entre outros,
todos voltados aos setores universitários de gradu-
ação da instituição, beneficiando um elevado núme-
ro de famílias.

“Iremos continuar investindo em qualidade de
ensino na busca pela excelência na formação pro-
fissional e do ser humano, através do rico conheci-
mento técnico-científico e dos valores nobres cris-
tãos de ética e moral”, finalizou Palhari.

Universitários no laboratório multidisciplinar da FAPI

Diretor
Luís

Otávio
Palhari

Fotos Divulgação

Campus em Pindamonhangaba recebe investimentos e obras de ampliação como campo de futebol, pista de
atletismo e quadra poliesportiva



Página 02 Vale Empresarial

Editorial Debate & Ideias
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Edmour Saiani - é graduado em Engenharia Mecânica pelo ITA, com extensão em Marketing
pela Fundação Getúlio Vargas – SP, professor, autor de livros e fundador da Ponto de Referência
– a única empresa no Brasil especialista em construção de Cultura Genuína de Serviços.
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Boas Vindas

Na manhã do último dia 21 de setembro, foi inau-
gurada mais uma Unidade de Negócios da Plascar,
empresa líder no segmento de acabamento interno
e externo de veículos.

Os principais produtos da Plascar são
parachoques, laterais de porta, faróis, lanternas, con-
soles, minissaias, aerofólios, porta-pacotes,
difusores de ar, painéis de instrumentos, produtos
atualmente utilizados em 80% da frota nacional de
veículos.

A cidade escolhida para instalação da nova em-
presa foi Pindamonhangaba, que, em função de sua
localização privilegiada, facilita as operações
logísticas de fornecimento, entrega e operações.

 Falando aos presentes, na solenidade de inau-
guração, o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, exaltou
a capacidade da empresa em inovar.

Realmente, o próprio slogan da Plascar: ‘Solu-
ções inteligentes para a indústria automobilística’ já
mostra a sua disposição nessa direção.

     Dando maiores detalhes acerca desta
constatação, o CEO e presidente da empresa, André
Nascimento, completou: ‘A Plascar é uma empresa
que investe, e investe muito, somente de janeiro a
setembro deste ano já foram investidos mais de 50
milhões nas unidades do grupo’.

A Plascar traz para o Vale do Paraíba a sua capa-
cidade de enfrentar desafios, produzindo produtos
de qualidade, com maior eficácia e competitividade.

Empresas inovadoras são sempre bem vindas,
pois inovar é muito importante, não somente nas
tecnologias de produção, mas também nas
tecnologias administrativas.

O grupo Plascar é também um exemplo na ges-
tão de pessoas, basta ver sua colocação entre as
100 melhores empresas do Brasil para trabalhar.

Ficou com a quarta colocação. Mas, não é só
isso, conquistou também o terceiro lugar no ranking
das melhores empresas para Executivos Trabalha-
rem, segundo pesquisa do Great Place to Work,
divulgada pelo site Época Negócios.

A Plascar acredita no Vale do Paraíba e, princi-
palmente, em Pindamonhangaba, por isso, contrari-
ando as expectativas negativas geradas pela crise,
se instalou na cidade.

Nesse início de atividades da Plascar, o jornal
ValeEmpresarial aproveita para parabenizar a em-
presa por sua determinação e deseja à toda sua
equipe um imenso sucesso e prosperidade nos
negócios.

TRMxTRM=CRM - A fórmula do sucesso
de atendimento como estratégia de marca

Você tem tentado ter o me-
lhor produto, logística, comu-
nicação e não consegue se
diferenciar? Tente fazer aten-
dimento ser parte importante
da sua estratégia de marca.
Quem acredita nisso já está
ganhando muito. Suas marcas
perdem menos Clientes, gas-
tam menos dinheiro para atrair
Clientes e têm uma tribo de
aliados permanentes: os ca-
ras que adoram a marca e fi-
cam falando dela sem parar para todos que en-
contram pela frente. Quer saber como se faz?
Parece complicado, mas não é nenhum bicho
de sete cabeças....

Ao contrário do que muita gente pensa, o
que  cons t ró i  i sso  não  é  o  Cus tomer
Relationship Management - Gerenciamento da
Relação com os Clientes convencional. Lem-
brando meus  tempos  de  engenhe i ro  é
TRMxTRM = CRM. Vezes mesmo. TRM = Team
Relationship Management© X TRM = Trade
Relationship Management©. Gerenciamento da
Relação do Time X Gerenciamento da Relação
com o  Vare jo  cons t ró i  CRM de  verdade .
TRMxTRM = CRM.

Você se anima, implementa e seu Cliente
agradece, compra, recompra, volta, elogia...
Se você tem idéia do quanto vale em dinheiro
ter atendimento diferenciado, vá em frente.
“Churn”, perda de Clientes, ou seja, como você
chamar esse mal que assola qualquer marca,
pode ser muito reduzido se o seu atendimento
for diferente, se ele for realmente marcante!

CRM ou TRM?
A Ponto de Referência fala de foco de cada

Cliente há muitos anos. Pensar e agir como
cada Cliente em cada momento. Do Cliente,
claro. E fala que é vital construir e medir o in-
dicador elogios por dia. As pessoas mais im-

portantes para a marca são as
equipes. Quais? Todas. Uni-
das e integradas em torno de
uma causa que vai levar a
marca com muita força e in-
tensidade até o Cliente final.
E trazer de volta para a ma-
triz o impacto positivo ou ne-
gativo que a marca teve na
ponta, para comemorar sem-
pre que possível  e corr igir
sempre que necessário. Isso
tudo flui numa comunidade de

servir que constrói a rede neural fazendo a mar-
ca percorrer sinapse a sinapse até chegar ao
Cliente final.

Essa comunidade de servir vai construir ex-
periências inesquecíveis – boas é claro – para
os clientes. Passo a passo. De uma área da
matriz para a outra. E vice-versa. Da matriz in-
tegrada para os regionais que estão perto do
canal. Dos regionais integrados com a matriz
para o canal que está pertinho do Cliente. E o
canal, que recebeu a marca com competência,
ânimo e muito carinho, passa para o Cliente fi-
nal com a mesma competência, ânimo e carinho.
Que vai comprar, gostar, recomendar e elogiar.

Dá para entender que não é CRM do jeito
que vem sendo praticado que constrói isso?
Que não é apenas falar que o Cliente é impor-
tante e ir de vez em quando à central de aten-
dimento ou à loja ouvi-lo? Isso deve ser feito
constantemente por todos na organização, para
o cara que está do lado dele e precisa da sua
ajuda, fazer bem o que tem que ser feito. No
final das contas, quem constrói elogio siste-
mat icamente  aprendeu que não é  CRM –
Customer Relationship Management – que cons-
trói atendimento como estratégia de marca. É
TRM2. Trade e Team Relationship Management.
TRM x TRM. TRM vezes TRM. novo: não é
soma, é multiplicação!

Divulgação

Educação

UNITAU abre inscrição para Vestibular 2010
A Universidade de Taubaté (Unitau) iniciou

as inscrições para o Vestibular 2010, que po-
dem ser feitas até o dia 30 de novembro. As
provas serão realizadas no dia 6 de dezembro
de 2009.

As inscrições para o Vestibular 2010 pode-
rão ser feitas pelo site www.unitau.br ou no
Posto Central de Inscrições na Comissão Per-
manente de Seleção Acadêmica (Copesa), na
Rua Barão da Pedra  Negra ,  162,  Cent ro ,
Taubaté. A taxa de inscrição é de R$ 70. A di-
vulgação dos resultados e a convocação em
primeira chamada para matrícula dos candidatos
estão previstas para o dia 15 de dezembro.

LEITURA – As obras literárias obrigatórias
para o Vest ibular Unitau 2010 são: Mart im

Cererê, de Cassiano Ricardo, Iracema, de José
de Alencar, Ana Terra, de Érico Veríssimo, Pri-
meiras Estórias, de João Guimarães Rosa, e O
Primo Basílio, de Eça de Queirós. Para auxiliar
os vestibulandos, a Universidade disponibiliza
os resumos das obras so l ic i tadas no s i te
www.acabecomaduvida.com.br. Mais informa-
ções sobre o Vestibular da Unitau podem ser
obtidas pelo telefone 0800 557255.

A Unitau oferece 37 cursos de graduação nas
áreas de Ciências Exatas, Ciências Humanas
e Biociências e seis cursos Superiores em
Tecnologia, distribuídos em 20 Departamentos.
Anualmente a instituição forma cerca de dois
mil universitários para atuar no mercado de tra-
balho.

Fotos:

Portal

AgoraVale

Lucas Lacaz Ruiz

Diretores da ACIT comemoram evento junto com Alfredo Rocha
Da dir. para esq.: Pedro Ribeiro (Ribeiro Pneus), Renê Gonçalves (Mickey Calçados),
Sandra Morales (OdontoPad), Rogeria Ferreira (Bem Viver Imóveis), Alfredo Rocha,

João Roberto Morais (Pró-contábil), Francisco de Oliveira (Café do Chicão),
Hélio de Castro Jr. (Colégio Cotet)Presidente da Plascar, André Nascimento, Paulo Skaf, prefeito João Ribeiro e Maria Angélica

Embraer é destaque novamente na entrega de
aeronave ao Governo Federal, recebida pelo Ministro da Defesa, Nelson Jobim

Empresário Paulo Vizaco e o vereador Abdala Salomão
na Festa do Tropeiro em Pindamonhangaba

Vania e Marta
funcionárias da loja

Frisson, a nova
opção de presentes e

decoração do
comércio de

Pindamonhangaba

Diretor do Senai Paulo Sérgio Torino e o Presidente da FIESP, empresário Paulo Skaf,
juntos agora na política em nova sigla partidária:PSB

Empresários e diretores da Oversound presentes

em mais uma edição da Expomusic em São Paulo Diretores e responsáveis da empresa Alutent tambémapresentaram suas novidades na Expomusic
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Política na Região
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Desenvolvimento Econômico

Em Pinda, Skaf afirmou que crise
ainda existe nos EUA e Europa

Ao participar da inauguração da indústria Plascar em Pindamonhangaba, o presidente da FIESP,
Paulo Skaf comentou o momento pós crise que o Brasil vem passando e apostou num crescimento
de 5% para 2010. Entretanto, o empresário advertiu: a preocupação ainda existe no exterior e a crise

não passou na Europa e nem nos EUA.

Congresso sobre gestão de pessoas
tem inscrições abertas em Taubaté

Com o tema “Através dos Conceitos da Excelência”, o Centro de Eventos do SESI em Taubaté
será palco no dia 11 de novembro do I Congresso Valeparaibano de Gestão de Pessoas (CONGVAP).
Todas as empresas da região estão sendo convidadas a participar e podem adquirir seus convites

através do site www.congvap.com.br.

“Os juros estão caindo, o
crédito vem se restabelecen-
do e tudo indica que para 2009
não fecharemos em crescimen-
to negativo. Mas para 2010,
aposto num crescimento do
PIB de 5%. Precisamos inves-
tir em inovação e tecnologia e
a Plascar no Vale do Paraíba é
uma referência nisso”, salien-
tou Skaf.

O líder empresarial ainda
abordou a importância da pas-
sagem do trem de alta velocidade (TAV) pela re-
gião e afirmou que o Vale do Paraíba é um orgu-
lho e exemplo para o desenvolvimento do Brasil.

Congresso das Indústrias 2009
No discurso de abertura do Congresso da In-

dústria 2009, realizado em São Paulo, o presidente
da Federação e do Centro das Indústrias do Esta-
do de São Paulo (FIESP/CIESP), Paulo Skaf, dis-
se que o evento optou debater a crise econômi-
ca mundial e o momento pós-crise.

Participaram do evento representantes da Chi-

na, da Argentina e do Fundo
Monetário Internacional (FMI).
“Foi uma oportunidade para
analisarmos as providências
tomadas, se foram acertadas
ou não e se ainda há riscos
para a economia mundial”, afir-
mou Skaf. O evento teve ou-
tros temas da agenda brasilei-
ra, como infraestrutura, inova-
ção, sustentabilidade e educa-
ção.

O secretário de Desenvol-
vimento de São Paulo, Geraldo Alckmin também
participou do evento e afirmou que alguns garga-
los ainda precisam ser superados, como a ques-
tão fiscal e tributária e a instabilidade cambial. “Não
tivemos mais um imposto no Brasil e a carga tri-
butária aumentada, graças à luta da sociedade
civil, com a liderança da FIESP, contra a renova-
ção da CPMF. A questão fiscal é um dos desafi-
os. Nosso país tem tributos demais e investe de
menos, o que é um limitador do crescimento e da
melhora de renda da população”, prosseguiu.

AgoraVale

A programação terá iníc io às 7h30 com
credenciamento e break fast .  Em seguida,
apresentação do Hino Nacional Brasileiro pela
Orquestra de Quiririm  e abertura so-
lene com o mestre de cerimônia
Felipe Cury (Associação Comerci-
al São José dos Campos).

As palestras programa-
das abordarão os temas: Vi-
são Sistêmica e Aprendiza-
do Organizacional, com João
Car los  Rocha  (Geren te
Corpora t i vo  de  T&D da
Novelis do Brasil Ltda), Pales-
tra show Resilência (Grupo de
Teatro corporat ivo Cata Vento
Treinamento, Comunicação e Inova-
ção), Valorização das Pessoas - As-
sédio moral e suas conseqüências, com Profº
Celso Eduardo (Gerente Executivo da BAZZ
Estratégia e Operação de RH), Palestra show
Comunicação Empresarial com Ati la e Rosi
(conferencistas e ilusionistas internacionais),
Quem encanta seus males espanta com Prof º
Rogério Teixeira (FAAP e Gerente Corporativo
de Planejamento e Logística da FEMSA Cerve-

ja Brasil), Liderança e Constância de Propósi-
tos com Marco Aurélio de Castro (Gerente Exe-
cutivo de Recursos Humanos da Volkswagen

de Taubaté), além de uma palestra
VIP Surpresa.

Também está programada a
entrega do prêmio SOMOS

RH e o happy hour com co-
quetel, show musical e visi-
ta à Feira de Negócios e
Serv iços,  com premiação
para o estande mais criativo.

A Feira de Negócios do
CONGVAP já tem presença
conf i rmada das empresas:
CEBE, BAZZ, Global Empre-

gos ,  Un imed Taubaté ,
Employer,  Netconference,  Mul t icard,

ACG, SOESP Odonto e Vale Empregos.
“Será um espaço aberto à networking, pro-

movendo oportunidades de negócios, abran-
gendo empresas do Vale do Paraíba, São Pau-
lo, Região Sul Fluminense e Sul de Minas Ge-
rais”, afirmou Ângela Lima, organizadora do
evento. Outras informações pelo telefone (12)
3026-2988 ou  9760-6171.

Rotatória na Anhanguera
O prefeito João Ribeiro está feliz da vida com o

início da construção da rotatória de acesso ao bairro
do Bela Vista e à Faculdade Anhanguera. A rotatória,
que é construída em parceria com a faculdade, vai
facilitar o trânsito e evitar acidentes na região. Para
construir a rotatória, a Prefeitura de Pindamonhangaba
discutiu a questão com o DER e recebeu a autoriza-
ção para sua execução. Através da parceria, a facul-
dade participará com o fornecimento de todo o ma-
terial para a obra.

Taubaté e Tremembé
As prefeituras de Taubaté e Tremembé entrega-

ram a nova ponte do bairro Jardim Jaraguá, obra
realizada graças à união entre os dois municípios. A
obra faz parte de um complexo viário de ligação
entre as duas cidades e possui 27 metros de com-
primento e 20 metros de largura, contando com duas
pistas, canteiro central e passagem para pedestres,
e foi construído pela empresa Construtora Fernandes
Filpi. A cerimônia de entrega contou com a presen-
ça dos prefeitos Roberto Peixoto e José Antônio
Barros, diversas autoridades, entre elas o professor
José Rui Camargo (Vice Reitor da Unitau) e Antonio
Jorge Filho (Diretor do SESI-Taubaté).

Radares na Avenida Iperoig
A Prefeitura de Ubatuba instalou dois radares para

controle de velocidade na Avenida Iperoig, uma das
principais vias do centro de Ubatuba. De acordo com
o coordenador municipal de Trânsito, Arnaldo de
Carvalho Junior, a intenção é oferecer mais segu-
rança aos motoristas, pedestres e ciclistas que por
ali transitam. O funcionamento está previsto para ser
iniciado nesse mês, a exemplo do que já acontece
na Avenida Leovigildo Dias Vieira, no Itaguá.

Turismo em Guará
O prefeito Junior Filipo afirmou que o turismo vem

crescendo a cada dia que passa em Guaratinguetá,
desde a canonização de Frei Galvão. Segundo a
Secretaria de Turismo e Lazer a cidade recebe se-
manalmente cerca de 400 veículos (entre ônibus e
carros) de turistas dos diversos estados brasileiros,
que visitam a Igreja de Frei Galvão, a Gruta Nossa
Senhora de Lourdes e a Catedral.

Economia de Lorena
A economia da cidade vem alcançando resulta-

dos positivos segundo pesquisa realizada pela Fun-
dação Getúlio Vargas. O Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados do Ministério do Traba-
lho, também constatou evolução na contratação do
trabalho formal em Lorena. O aumento no número
de empregos aliado a vinda de fábricas e o desen-
volvimento do turismo da região contribuíram para o
incentivo ao consumo e ao comércio. Para a Prefei-
tura um fator positivo que gera aquecimento do co-
mércio é a reforma e modernização de estabeleci-
mentos comerciais.
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SEST/SENAT apresentam cronograma
de cursos para área de transportes

O SEST (Serviço Social do Transporte)/SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte)
de Taubaté está apresentando para a região do Vale do Paraíba a sua grade de cursos
de aperfeiçoamento para trabalhadores do setor de transportes. Os cursos têm turmas

variadas e horário diferenciado para atendimento a um público maior.

Cursos Carga Horária
Aperfeiçoamento para Taxistas 08h
Arrumação e Conferência de cargas 32h
Atendimento Eficaz ao cliente 20h
Atualização Legislação de Trânsito 16h
Capacitação para Cobrador de Ônibus 60h
Capacitação para motofretistas e motoboy 08h
Direção Defensiva, Preventiva e Corretiva 16h
Elétrica e Mecânica Básica 08h
Informática Avançada 40h
Informática Básica 40h
Logística - Conceito e Aplicações 40h
Operador de Empilhadeira 40h
Operador de Ponte Rolante 40h
Planejamento Estratégico de RH 16h

Outras informações como investimento, início e
horário do curso, podem ser obtidas através do email
fernandavaleretto@sestsenat.org.br ou pelo telefone
3629-4557 (ramal 19).

O SEST/SENAT de Taubaté é a 27ª unidade do
Brasil e foi inaugurada em maio deste ano. A entida-
de está filiada a CNT – Confederação Nacional do
Transporte e tem como público alvo o trabalhador em
transporte e empresas do setor, que contam com aten-

dimento médico-odontológico e cursos de aperfei-
çoamento profissional. A unidade localiza-se na Av.
Isauro Moreira s/n Bairro do Itaim (ao lado da Sabesp).

Ciclo de Palestras
Outro importante serviço da entidade é o ciclo de

palestra com os temas “Roubo de Cargas” e “Gestão
do Tempo”. As inscrições estão abertas e as vagas são
limitadas. Mais informações: (12)  3629-4541 / 3629-4557.

Divulgação

Edson Derrico
Imóveis é destaque
em convenção imobiliária

A imobiliária Edson Derrico Imóveis esteve pre-
sente no maior e mais importante acontecimento do
ramo neste ano, a Convenção SECOVI – maior sindi-
cato imobiliário do ramo na América Latina, realizada
no Anhembi em São Paulo. Com o objetivo de bus-
car evolução, conhecimento e competência para to-
mada de decisões no mercado imobiliário a empre-
sa avaliou positivamente a participação.

Foram quatro dias de ciclos de palestras com a
presença de pessoas e empresas renomadas do
meio imobiliário como: Scopel, Marcondes César,
Fernandez Mera, Construtora Living, Romeu Chap
Chap, Presidente da Associação das Empresas de
Loteamento e Desenvolvimento Urbano (AELO) e de
palestrantes como o deputado federal, Fernando
Chucre e o Secretário de Desenvolvimento de São
Paulo, Geraldo Alckimin

O evento reuniu investidores do segmento imobi-
liário de diversas regiões do Brasil, como Frederico
Marcondes César (construtora Marcondes César) e
Durval R. Paulo (Carmel Marketing e Investimentos
Ltda). A Edson Derrico Imóveis, representando
Pindamonhangaba, esteve presente através de seu Di-
retor Comercial Edson Derrico, da Gerente de Vendas
Marialva Jardim (Kika) e do Diretor de novos negócios
João Batista. “Pudemos ver as estratégias para esta nova
etapa do mercado imobiliário e realizamos contatos com
muitas empresas imobiliárias com interesse em investir
no Vale do Paraíba”, destacou Edson Derrico.
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Comunicação Empresarial
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Maura Lídia do Vale é jornalista
e sócia-proprietária da Oficina da Comunicação

Gincana da Solidariedade

SENAI Pinda participa com sucesso
e arrecada 16 toneladas de alimentos

Mais uma vez, os alunos e funcionários da Esco-
la SENAI de Pindamonhangaba, fizeram a diferença
arrecadando mais de 6 toneladas de açúcar na eta-
pa final da Gincana da Solidariedade promovida pela
TV Vanguarda.

A grande final
foi realizada no úl-
timo sábado dia
17, em São José
dos Campos,
onde o SENAI
sagrou-se com
louvor na terceira
posição totali-
zando a marca de
16 toneladas de
alimentos arreca-
dada nas três fa-
ses da gincana.

Com a partici-
pação do SENAI,
toda arrecadação
viabilizada foi dis-
tribuída no município para as entidades APAE, As-
sociação Criança Feliz São Gabriel, Casa Transitória
Fabiano de Cristo, Lar da Criança Irmã Júlia, Lar da
Criança Nova Esperança, Lar de Velhos Irmã
Terezinha, Lar São Vicente de Paulo, Lar Padre Vita,

Projeto Sol e SOS de Pindamonhangaba.
Paulo Torino, diretor do SENAI de Pinda, consi-

derou altamente satisfatório o envolvimento da po-
pulação e dos alunos, e falou do orgulho em partici-

par da competi-
ção saudável.
“Estamos todos
muito felizes, pois
além de ajudar-
mos a alimentar
muitas pessoas
carentes, mos-
tramos mais uma
vez a força da
Escola SENAI
de Pinda, que
com a sua garra
e poder de
mobilização, co-
locou Pinda-
monhangaba em
destaque na final
da  Gincana da

Solidariedade”, disse Torino.
A Escola Dalila Figueiras Pinto, de Cruzeiro foi

a campeã do torneio. Durante as três etapas da
gincana um grupo de 15 escolas participou da com-
petição, dividido em três chaves.

Diretor do SENAI, Paulo Torino e representantes das Entidades

Divulgação

A importância da Ética
Buscando o assunto para a coluna dessa se-

mana encontrei um texto do professor Gustavo
Gomes de Matos, autor do livro “Cultura do di-
álogo”, em que ele aborda o tema: ética e co-
municação empresarial. Coincidência ou não,
ouvia uma palestra nessa semana, em que o
palestrante abordava a ética nos relacionamen-
tos empresariais.

Assim, penso que seja interessante falarmos
um pouco sobre isso. Está no dicionário: ética
– estudo dos juízos de apreciação referentes
à conduta humana, do ponto de vista do bem e
do mal. Conjunto de normas e princípios que
norteiam a boa conduta do ser humano. A defi-
nição é algo bastante prático, mas será que
com a correria diária e com as imposições do
trabalho rápido e eficaz, não estamos deixan-
do de nos preocupar com a ética?

Muitas vezes, o aparatado tecnológico que
temos à disposição, nos impede de dialogar
mais, seja com nossos clientes, nossos par-
ceiros, com a equipe de trabalho, enfim.

As empresas que se espelham na ética são
aquelas que se comunicam e promovem a co-
municação interna e externa e principalmente,
colocam nessa comunicação seus valores.
Essas empresas, como já disse antes, reco-
nhecem o valor da comunicação para o esta-
belecimento de um gestão empresarial respon-
sável.

Acredi to que esse comportamento ét ico
deve vir de dentro para fora. Se a empresa não
consegue manter o respeito entre seus cola-
boradores, como pensa em passar a imagem
de uma empresa cidadã?

É preciso criar na empresa um ambiente fa-
vorável à troca de ideias, em que o colabora-
dor sinta-se respeitado não apenas pelo tra-
balho que faz, mas pelas boas ideias que pos-
sam propiciar o desenvolvimento da empresa.
Criar um vínculo de confiança e respeito com
seus colaboradores faz com que a empresa
desenvolva cada vez mais esse senso crítico
e ético, que na comunicação faz toda diferen-
ça.

Pensem nisso!

I Festa do Tropeiro supera expectativas em Pinda
Realizada nos dias 19 e 20 de setembro, a I

Festa dos Tropeiros de Pindamonhangaba supe-
rou as expectativas da comissão organizadora e
agradou o público. Durante os dois dias, o Sindi-
cato Rural esteve lotado em todas as atividades
programadas.

Autor da lei
que institui o Dia
do Tropeiro em
Pindamonhangaba,
o vereador
Abdala Salomão
(PSDB) partici-
pou ativamente
do evento e foi
h o m e n a g e a d o
pelos Tropeiros
da cidade e do
Vale do Paraíba.
O vereador rece-
beu um troféu
pe rsona l i zado
dos Tropeiros de Pindamonhangaba. “A festa su-
perou suas expectativas, desde o cerimonial até
o seu final e foi concluída com provas de eqüinos

e muares. Sucesso total”, comemorou o verea-
dor.

O empenho e a dedicação dos Tropeiros da
cidade também foram essenciais para o sucesso
do evento, representado pelos empresários Pau-

lo Vizaco e
Lucas Ribeiro,
que contaram
com grande
apoio tanto da
s o c i e d a d e ,
quanto da Pre-
feitura e órgãos
públicos.

Um dos mo-
m e n t o s
marcantes do
evento foi a ca-
valgada realiza-
da na manhã de
sábado com
centenas de

tropeiros e produtores rurais, que percorreram as
ruas da cidade, além do almoço tropeiro, que
atraiu um grande público ao Sindicato Rural.

Cavalgada pelas ruas da cidade resgatou a cultura  valeparaibana

AgoraVale

Turismo e Cultura
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Feira de Negócios

Empresas da região são destaques na 26ª Expomusic
Três empresas da região destacaram-se pela

participação em mais uma edição da Expomusic,
considerada a maior feira de música da América La-
tina, que aconte-
ceu no Pavilhão do
Center Norte, na
capital paulista.

A Oversound
Indústria e Comér-
cio Eletro Acústico,
instalada no Distri-
to Industrial Feital
em Pindamo-
nhangaba, partici-
pou do evento e
apresentou os no-
vos lançamentos
de sua produção:
insanno – produto
específico para trio
elétrico e pancadão e a linha LA Line Array – alto
falante sofisticado de alta tecnologia.

Conhecida no mercado por apresentar uma linha
completa de produtos, de alta qualidade, com alto-
falantes, drivers, 4 Ohms série, steel line, kits e re-
paros originais, entre outros, a Oversound está ins-
talada em Pinda numa área de 4 mil metros quadra-
dos, desde 2007.

Segundo o Diretor Administrativo da empresa,
Odair Gonçales, a Expomusic está sendo altamente
positiva para a empresa. “Estamos recebendo di-

versas visitas em nossos standes, principalmente
clientes de outros países, que estavam ausentes da
feira e também de outras regiões do Brasil, como o

Nordeste”, afir-
mou Odair.

Alutent
No mercado

há mais de seis
anos, a Alutent
também esteve
presente na
Expomusic e
apresentou o seu
trabalho em estru-
turas, platafor-
mas, palcos e
stands. A empre-
sa está instalada
na Av. Nossa Se-
nhora do Perpé-

tuo Socorro, em Pindamonhangaba, e é destaque
no setor pelo pioneirismo no Brasil na produção de
sistemas Truss de alumínio.

Feeling
Outra empresa da região que se destacou foi a

Feeling/Telem que apresentou seus produtos de li-
nha e equipamentos de empresas parceiras interna-
cionais e as várias soluções para as áreas de ilumi-
nação, cenotecnia e shows, resultantes da união das
duas empresas, como por exemplo, os grids e as
varas móveis motorizados.

Turismo

SKI Travel apresenta opções
turísticas próximas ao Vale

Para quem já conhece os atrativos turísticos do
Vale do Paraíba uma boa opção de passeio, se-
gundo a agência Ski Travel é conhecer os centros
turísticos diferenciados próximos.

“Podemos citar um exemplo: a cidade de Itatiaia,
conhecida por sua riqueza de fauna e flora e quem
tem um cartão postal o Parque Nacional de Itatiaia
que abriga também o Pico das Agulhas Negras o
quarto mais alto do Brasil, um lugar ideal para o
ecoturismo”, salientou a proprietária da agência SKI
Travels, Sonia Kazuya.

Segundo ela, Penedo, distrito de Itatiaia (RJ)
oferece uma experiência única cultural representa-
da com exclusividade pela colônia finlandesa no
Brasil. Angra dos Reis e Paraty são cidades que
merecem uma visita. “Angra composta de belas
praias e ilhas que desenham um dos principais
paraísos de nosso litoral e que se completa com
Paraty, repleta de história, cultura, arquitetura e com
ruas e construções datadas do século XVIII”, res-
salta. Outra sugestão é o Águas Quentes Resort,
em Barra do Piraí, Rio de Janeiro, com o maior
toboágua do mundo.  Outras informações podem
ser obtidas pelos telefones (12) 3642.4892 ou pelo
email: sonia@skitravels.com.br

Empresários e diretores da Oversound, na Expomusic

Carlos Marcelo César
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Palestras e Treinamentos Empresariais

Associações Comerciais da região
realizam palestras e eventos com especialistas

Trazer para seus associados e público interessado palestras de orientação e eventos para qualificação. As ACIs (Associações Comerciais e Indústrias) da
região vêm investindo nesse segmento e destacando boas oportunidades para crescimento e desenvolvimento das nossas empresas.

Augusto Cury aborda
“Nunca desista dos seus

sonhos” em Pinda
A Associação

Comercial e In-
dustrial de
Pindamonhangaba
(ACIP) realiza no
próximo dia 22, às
20h, a palestra do
psiquiatra Augusto
Cury, que aborda-
rá o tema “Nunca
desista dos seus
sonhos”. O even-
to conta com o
apoio do Sebrae-
SP e acontece no
Marinelli Hall.

Durante a palestra, Cury fala sobre a capacida-
de que cada um tem de sonhar e o quanto ela é
fundamental na realização de nossos projetos de
vida. Para o palestrante, os sonhos são como uma
bússola, indicando os caminhos que seguiremos
e as metas que queremos alcançar. Durante a pa-
lestra, Cury analisa a trajetória vitoriosa de grandes
sonhadores, como Jesus Cristo, Abraão Lincoln e
Martin Luther King, nos levando a repensar nossa vida.

Dr. Augusto Cury é médico psiquiatra,
psicoterapeuta, cientista e escritor, pós-graduado
no Centre Medical Marmottan, em Paris. Atualmen-
te é um dos autores mais lidos no Brasil, com cer-
ca de 10 milhões de livros vendidos somente no
país. Seus livros são publicados em mais de qua-
renta países e adotados em diversas faculdades.

Cury é pesquisador da Psicologia e desenvol-
veu durante vinte anos uma das teorias sobre o
funcionamento da mente e a construção da inteli-
gência, publicada no livro “Inteligência Multifocal –
Análise da construção dos pensamentos e da for-
mação dos pensadores”.

Os ingressos estão à venda na ACIP por R$
45,00 para sócios e R$ 90,00 para não-sócios. Va-
lores para pacotes devem ser verificados direto na
sede da Associação. Informações (12) 3644-7100.

Prof. Steven Dubner fala sobre “Atitude ou Nada” em Guará
Fazendo parte das comemorações de aniversá-

rio da Associação Comercial de Guaratinguetá
(ACEG), acontece, no próximo dia
28, a edição especial do Ciclo de
Palestras Empresariais, com a pre-
sença do prof. Steven Dubner, que
ministra a palestra “Atitude ou Nada”,
considerada uma das 10 melhores
palestras do Brasil, segundo a As-
sociação Brasileira de RH. O evento
é patrocinado pelo escritório regio-
nal do Sebrae-SP e pela Basf Indús-
tria Química e acontece no Spaço
Vip, às 19h30.

Steven traçará um paralelo com o
esporte adaptado para pessoas por-
tadoras de deficiência e o desafio
dos negócios, estratégia, gerenciamento de dificul-
dades, superação e trabalho em equipe. Ele abor-
dará ainda temas como: transformar as dificuldades
e crises em oportunidades, integração e como tra-

balhar em equipe, utilizar a capacidade individual
de superar-se a cada dia, treinamento contínuo, in-

vestir em si mesmo constantemente,
a evolução depende do desenvolvi-
mento contínuo, qualidade das reali-
zações e a capacidade para enfren-
tar desafios.

Steven Dubner é formado em Edu-
cação Física e se especializou nos
últimos 32 anos em esporte para as
pessoas portadoras de deficiência no
Brasil e nos Estados Unidos. Ele é
também um dos fundadores da ADD
– Associação Desportiva para Defici-
entes e foi técnico da seleção brasi-
leira masculina de basquete em ca-
deira de rodas, competindo em di-

versos países da América, Europa, Ásia e a África.
O ingresso está sendo vendido juntamente com o

convite do jantar de aniversário da ACEG, no valor de
R$ 70,00. Informações pelo telefone (12)3128-2200.

Alfredo Rocha foi presenteado pela diretora de
Marketing da ACIT, Sandra Morales, com um pavão

das figureiras de Taubaté

Alfredo Rocha encerrou edição de “Estratégias para o
Sucesso” em Taubaté

Com bom humor e descontração, Alfredo Rocha
encerrou em Taubaté, a segunda edição do evento
Estratégias para o Sucesso, promovido pela Asso-
ciação Comercial e Industrial (ACIT). Mais de 800 pes-
soas participaram do evento e tiraram valiosas lições
para atrair clientes e vender mais.

Na palestra “Um novo tempo de vendas e atendi-
mento”, Rocha mostrou tendências de comportamen-
to dos consumidores e as expectativas que os cli-
entes criam assim que entram na loja. “Atualmente,
a opção de compra é baseada em novos valores.
O empresário deve estar atento aos mais jovens e
às mulheres. Atualmente, são estes os públicos que
mais determinam vendas de produtos e serviços”,
explicou.

A plateia atenta ouviu as explicações do consul-
tor e se divertiu com os casos contados pelo
palestrante para ilustrar situações impróprias no re-
lacionamento com clientes. “No passado, as técni-
cas de vendas eram baseadas em empurrar o pro-
duto para o cliente”, conta. “Hoje vivemos em um
novo tempo para vendas, onde o consumidor tem
novas exigências”.

A palestra de Alfredo Rocha encerrou o ciclo de
2009 do evento Estratégias para o Sucesso, que

Sincomércio trouxe o empresário David Portes

Divulgação

Divulgação

em maio trouxe a Taubaté o consultor Roberto
Shinyashiki. “A ACIT busca oferecer, constantemen-
te, condições para o aperfeiçoamento das técnicas
e métodos de trabalho dos empresários e funcioná-
rios”, enfatiza a presidente da entidade, Rogeria
Ferreira. “Ao rever conceitos e desenvolver novos
procedimentos, conduzimos a economia da cidade
às novas circunstâncias que a globalização econô-
mica e de informações proporcionou ao mercado”.

O Sindicato do Comércio Varejista de
Pindamonhangaba (SINCOMÉRCIO) promoveu, no
último dia 1º, uma palestra com David Portes (foto).
O evento foi realizado no Marinelli Hall, localizado
no bairro Santa Cruz.

Com o tema “David, uma lição de superação,
marketing e venda”, o palestrante transmitiu a sua
experiência conhecida nacionalmente. “Eu não sa-

bia que tinha o dom de encantar e de fidelizar os
meus clientes. Então, comecei como ambulante há
exatamente 18 anos, com apenas R$ 12,00. Foi com
esse dinheiro que eu comecei minha trajetória de
sucesso”, afirma Portes. Atualmente o empresário é
considerado um dos melhores palestrantes e con-
sultores de marketing e vendas do Brasil e é propri-
etário de empresas como David Portes Idéias &

Marketing, a D
Gelato, o Restauran-
te D Grill Gourmet e
a Banca do David,
que iniciou sua car-
reira de sucesso
através de vendas
de camelô nas ruas
do Rio de Janeiro.
Portes ainda é autor
do livro David - Uma
Lição de Vida e de
Marketing, lançado
em 2007.

Divulgação
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Divulgação

Nesta edição, o ValeEmpresarial ouviu Nilson Car-
valho – Diretor de Recursos Humanos do Hospital
Regional do Vale do Paraíba, que acumula grande
experiência nessa área e atua há mais de 10 anos
no segmento hospitalar. Nilson indica a nossos
leitores duas grandes obras. Confiram:

Indicadores de Gestão de Recursos Humanos -
Marcelino Tadeu de Assis - Editora Qualitymark

Um manual que todo administrador de Recursos
Humanos deveria possuir. Atualmente a exigência
por um RH estratégico é cada vez mais acentuada,
os profissionais da área têm grandes dificuldades
para mensurar suas ações e seus progressos. Neste
livro, o autor de maneira bem didática nos traz inúme-
ros indicadores e suas fórmulas para demonstrar a efi-
cácia das ações da área de RH. Eu o considero Indis-
pensável para todos os profissionais da área.
A Lei do Triunfo - Napoleon Hill - Editora José Olympio

Não é um livro tradicional, é um manual que não
precisa ser lido na ordem cronológica. A leitura pode
ser feita de forma aleatória e mesmo assim ser efici-
ente. Trata-se de 16 lições de vida e comportamen-
to para se ter uma atitude positiva diante da vida e
alcançar o sucesso. Ferramenta básica do curso
MASTER MIND (Mente de mestre), vale a pena tê-lo
como livro de cabeceira. O livro apresenta temas
como “o casamento interior”, “o poder da exposição
da verdade” e muitos outros que certamente vão in-
fluenciar o leitor de forma bastante positiva.

Mercado de Trabalho

SENAC Taubaté apresenta opções
de cursos que qualificam seu currículo

A busca por melhor colocação no mercado
de trabalho exige a atualização do conhecimen-
to e o enriquecimento do currículo com cursos
de qualidade. Presente em 37 cidades do Es-
tado de São Paulo, o SENAC é referência no
atendimento das necessidades atuais do mer-
cado de trabalho. Em nossa região, o SENAC
Taubaté destaca-se pela extensa grade de cur-
sos oferecidos e pelo atendimento corporativo
apresentando soluções para as empresas pri-
vadas, públicas e para o terceiro setor.

Com um número estimado em 1200 alunos,
distribuídos nos três períodos, a instituição é
dirigida há 10 anos por Ana Cláudia Galhardo,
que atua no SENAC há 17 anos. “Nossa escola

apresenta uma ex-
ce len te  g rade
curricular, um óti-
mo corpo docen-
te, garantindo ao
aluno um elevado
índice de emprega-
bilidade no merca-
do”, salientou.

Entre os cursos
que se destacam
o SENAC é refe-
rênc ia  em n íve l
nacional na área
de Gastronomia e
Enfermagem. “Damos todo o suporte para o de-
senvolvimento dos cursos, como por exemplo,
a nossa cozinha de alto nível para que o aluno
aprenda na prática os ensinamentos que farão
diferença no seu cotidiano profissional”.

A escola atende também alunos da região
de Taubaté, beneficiando também profissionais de
Pindamonhangaba, Campos do Jordão, São Bento,
Santo Antônio, Caçapava, Tremembé e Ubatuba.

Atendimento corporativo
O SENAC Taubaté também desenvolve pro-

gramas customizados de acordo com as ne-
cessidades e atuação de cada empresa. “Nos-
sa tradição e qualidade nos credenciam a fa-
zer levantamento, diagnósticos e através de
consulta desenvolvemos um pacote que aten-
de melhor a necessidade de cada empresa.
Para contratação das empresas públicas, nos-
sos serviços são dispensados de procedimen-
tos licitatórios”, explicou Ana Cláudia.

A programação e as datas de cursos nas áre-
as Administração e Ne-
gócios, Área de Even-
tos, Gastronomia e Nu-
tr ição, Publ icidade e
Propaganda, Saúde
Ocupacional, Tecnologia
da Informação, Cursos
Técnicos e Extensão
Universitária podem ser
consultadas pelo site:
w w w . s p . s e n a c . b r /
taubate ou pelo telefone
(12) 2125-6099.

Diretora da unidade Ana
Cláudia Galhardi

Alexandre Pió

Alexandre Pió

Fachada do Senac em Taubaté
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Espaço voltado a informações gerais com apresentação de
tendências, gráficos, números e análise da economia –

espaço elaborado por um técnico convidado pela Redação.

Wagner Dias - Economista, professor e consultor
da WS Almeida Consultores Associados.

Dúvidas e sugestões
wagner_economista@hotmail.com

Debate

Parque Tecnológico e FGV discutem
evolução da sociedade com lideranças da região

Oferecer às lideranças regionais, dirigentes de
organizações privadas e formadores de opinião uma
melhor compreensão dos processos de evolução
da sociedade contemporânea. Este é o objetivo do
seminário ‘Altos Estudos’ que o Parque Tecnológico
de São José realizará em parceria com a Fundação
Getúlio Vargas (FGV).

O seminário é gratuito, com oferta de 40 vagas, e
está programado para os dias 16, 23 e 30 de outu-
bro, 6 e 13 de novembro, das 9 h às 12 h e das
13h30 às 16h30. As inscrições já estão abertas e
devem ser feitas por e-mail (iacara@parqtec.org.br)
com as seguintes informações: nome completo, ins-
tituição/empresa, função/cargo, e-mail, endereço
com CEP e telefones de contato.

Temas
Os temas abordados serão: ‘Cenário econômico

e perspectivas para o Brasil’, ‘Geopolítica – cenário
mundial, América Latina e relações internacionais’,
‘Instituições políticas brasileiras’, ‘Crescimento sus-
tentado e responsabilidade sócio-ambiental’, ‘Ciên-
cia, tecnologia e inovação.

Os participantes receberão apostilas, textos e li-
vros referentes aos temas do seminário. O certifica-
do de participação será concedido após apresenta-
ção de um trabalho de conclusão que cada partici-
pante deverá elaborar.

Mais informações pelo telefone 3905-4648 (com
Iácara). O Parque Tecnológico fica no km 138 da Via
Dutra, no distrito de Eugênio de Melo.

Como estão os ativos
financeiros após a crise

Agora que a crise financeira se amainou e os ati-
vos financeiros estão se ajustando novamente às
demandas do mercado internacional, depois que os
Bancos Centrais dos países envolvidos colocaram
rios de dinheiro para diminuir os efeitos da crise,
como estão os ativos financeiros hoje?

Primeiramente devemos analisar os ativos em
médio prazo, ou seja, nos últimos cinco anos, o
desempenho no último ano e o desempenho no atual
ano, e, assim, podemos ter um guia para investi-
mentos de curto e médio prazo. Assim temos os
seguintes ativos

- Poupança: o rendimento da poupança nos últi-
mos cinco anos foi de 43,60%, porém, no último ano
o rendimento foi de 7,88% e o acumulado do ano
(até agosto) 4,67%. Pode-se verificar que há uma
redução no rendimento, isso é devido  a redução
da selic, que por sua vez reduz a TR, portanto para
este ano e para o ano que vem o rendimento da
poupança se manterá estável ou até mesmo mais
baixo devido a atual política de redução de juros do
governo federal.

- CDB: rendimento nos últimos 5 anos foi de
71,54%, com um rendimento no ano passado de
12,06% contra um rendimento acumulado neste ano
de 6,19% o que dificilmente chegará aos mesmos
patamares de 2008. A diferença no rendimento é
devido também a queda da Selic e os prognósticos
para 2010 não devem mudar, ou seja, ficarão aos
mesmos patamares de 2009.

Fundo de ações: foi a menina dos olhos dos in-
vestidores nos últimos anos com rendimento acu-
mulado nos cinco anos de 109,84%, porém com um
rendimento de -31,37% para o ano de 2008 (decor-
rente da crise). Em 2009 o rendimento acumulado é
de 25,67% mostrando uma recuperação. As expec-
tativas para 2010 é que seja maior que em 2007 que
foi de 53% visto que os fluxos de investimentos es-
trangeiros estão voltando, resultado do fraco desem-
penho dos ativos na Europa, Ásia e nos EUA.

Dólar: apesar de ser um ativo muito volátil, nos
últimos cinco anos apresentou um rendimento de -
28,93%, com rendimento em 2008 de 31,94% (resul-
tado da crise), porém, o acumulado do ano é de -
19,28% isso se deve a um maior fluxo de entrada
de capital estrangeiro que aumentou a oferta da
moeda. Para 2010 a tendência é se manter estável,
o único item de risco seria a sucessão presidencial
e o clima político que pode provocar movimentos
de capitais alterando assim a oferta de dólar.

Ouro: é o ativo menos volátil no médio prazo,
teve um rendimento nos últimos cinco anos de
51,73%, com rendimento no ultimo ano de 32,13%
(resultado da crise que se procurou ativos com me-
nos riscos), em 2009 o rendimento é de -11,08%,
isso é devido a recuperação de ativos com mais
riscos e com rendimento maiores como fundo de
ações.

Estes ativos demonstram como a crise os atingiu
e como estão se comportando neste período de
recuperação.

Qualificação Profissional

ETEC João Gomes bate recorde e abre 560 vagas
em cursos técnicos e ensino médio em Pinda

A Etec - Escola Es-
tadual de Ensino Téc-
nico João Gomes de
Araújo, de Pindamo-
nhangaba está com as
inscrições abertas para
o vestibulinho do 1º se-
mestre de 2010, que
visa preencher 560 va-
gas para os cursos téc-
nicos de administração,
contabilidade, informá-
tica, logística, mecâni-
ca, nutrição e dietética
e um novo curso, de cozinha. Além disso, há vagas
para o ensino médio.

O número é um recorde no atendimento da es-
cola técnica pública, conforme já tinha antecipado o
jornal ValeEmpresarial em edições anteriores. Até o
dia 26 de outubro, o candidato precisa preencher a
ficha de inscrição eletrônica no site www.vestibulinho-
etec.com.br e imprimir o boleto bancário para paga-
mento da taxa de inscrição no valor de R$ 20. O
Manual do Candidato também estará disponível para

download no site.
A exigência é que o

candidato esteja cur-
sando a partir do 2º ano
do ensino médio ou já
tenha concluído este
ciclo.

Curso de Cozinha
Pelo segundo se-

mestre consecutivo, a
Etec João Gomes ofe-
rece um novo curso.
Depois de logística, ini-
ciado em agosto, des-

ta vez a escola lança o curso de cozinha.
Diferente do técnico em nutrição e dietética, o

técnico em cozinha é o profissional que planeja,
executa e supervisiona o trabalho em serviços de
alimentação. Atua na organização da cozinha e na
elaboração do ‘mise en place’; participa da elabora-
ção e organização de eventos e de cardápios; pre-
para alimentos e bebidas de acordo com os padrões
de segurança alimentar; supervisiona e organiza a
equipe de trabalho; opera e higieniza utensílios e
equipamentos; armazena diferentes gêneros alimen-
tícios e controla estoques, consumo e custos.

Mais informações pelo site
www.vestibulinhoetec.com.br.

Cursos oferecidos pela Etec Pinda
Ensino médio 120 vagas (manhã)
Administração 80 vagas (tarde e noite)
Cozinha 40 vagas (manhã)
Informática 80 vagas (tarde e noite)
Logística 40 vagas (noite)
Mecânica 120 vagas (3 períodos)
Nutrição e Dietética 80 vagas (tarde e noite)

Divulgação

Diretor da
unidade
professor
Antonio
Serrano

Divulgação
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Sua segurança

é o nosso alvo

(12): 3645-6641

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 112 - Pinda/SP

* Monitoramento de Alarme * Zeladoria Patrimonial
* Segurança em geral

www.alvosegurança.com  /  diretoria@alvosegurança.com

Entrevista:

Presidente da ACIT faz balanço do
desenvolvimento comercial de Taubaté
Carioca e taubateana de coração, a empresária do setor imobiliário, Rogéria Ferreira (foto) é a atual presidente da ACIT
(Associação Comercial e Industrial de Taubaté), entidade que dirige há quase três anos. Em entrevista exclusiva ao
ValeEmpresarial, Rogéria faz um balanço do trabalho da atual gestão, comenta sobre os números e desenvolvimento da região
e fala sobre o lançamento da campanha “Natal de Ouro” que estima um aquecimento nas vendas de final de ano.

VE- Qual a avaliação e as principais realizações
da atual diretoria da Associação Comercial e In-
dustrial de Taubaté? Quando iniciou a gestão?

Rogéria - Nossa gestão começou em janeiro de
2007. Desde então, a diretoria e o corpo técnico da
entidade trabalham para promover melhores condi-
ções para o desenvolvimento empresarial do muni-
cípio. Oferecemos serviços e produtos para
capacitação profissional, combate à inadimplência,
formalização de empresas, organização do setor e
incremento a vendas. Promovemos também
consultorias gratuitas e programas desenvolvidos
com entidades parceiras, como o “Comércio Vare-
jista”, juntamente com o SENAC e o SEBRAE, e o
“Empreender”, com o SEBRAE e com a Facesp.

Uma grande realização concretizada na atual ges-
tão, empreendimento que teve início em gestões
anteriores, foi o lançamento da Cooperativa de Cré-
dito Mútuo dos Empresários do Cone Leste Paulista,
a Sicredi Cone Leste. A cooperativa visa fomentar a
atividade empresarial com taxas e tarifas de emprés-
timo mais baixas do que as praticadas no mercado.

VE-  Como estão os números e índices de gera-
ção de empregos na economia de Taubaté?

Rogéria - A última pesquisa de População, Ren-
da e Emprego (PORE), realizada pelo Nupes, em
parceria com a ACIT, dão conta de que a taxa de
desemprego em Taubaté teve redução  no
quadrimestre março/junho deste ano, em relação ao
mesmo período do ano passado. Esse dado repre-
senta uma modesta recuperação da economia do
município. A taxa de desempregados taubateanos
caiu de 11,07% em fevereiro para 10,67% em junho.

No entanto, a taxa de desemprego em junho de
2008 foi de 9,72%, menor que a registrada neste
ano. Isso demonstra que apesar da recuperação da
economia, os empregos perdidos durante o perío-
do mais acentuado da crise financeira ainda não fo-
ram totalmente recuperados.

VE- O Natal é uma data importante para a eco-
nomia de uma cidade em crescimento como
Taubaté? Quais os planos e as expectativas da ACIT
para esse ano?

Rogéria - O Natal é a data comemorativa mais
importante do ano para os comerciantes, com gan-
hos no faturamento e em frequência de clientes às
lojas. Além disso, a data representa para a cidade,
geração de empregos temporários, que também
ajudam a estimular a economia.

Neste ano, a ACIT irá lançar a campanha “Natal
de Ouro”, com mais de R$ 75 mil em prêmios para
consumidores, vendedores e lojistas. A expectativa
é que a promoção proporcione um aumento ainda
maior das vendas no comércio de nossa cidade.

VE- Qual a maior dificuldade que o empresário
de Taubaté enfrenta atualmente e o que pode ser
feito para combater esse problema?

Rogéria - Uma situação que acontece em Taubaté,
e também nas esferas estadual e federal, é a insufi-
ciência de políticas próprias e de tratamento dife-
renciado para micros e pequenas empresas. A rea-
lidade das empresas de pequeno e médio porte é
muito diferente de uma grande indústria ou de uma
grande rede de varejo. Isso, em nenhum sentindo,

é ruim, desde que observadas as peculiaridades
de cada um dos setores. Acreditamos que adotan-
do políticas voltadas ao incremento dos micros e
pequenos negócios, no médio prazo, o município
assistirá tais empresas se tornarem os principais
propulsores do desenvolvimento municipal, deixan-
do a economia local mais dinâmica e menos vulne-
rável à instabilidade do mercado.

VE-  Comente um pouco sobre sua trajetória
profissional e pessoal?

Rogéria - Sou formada em Ciências Contábeis e
Economia, acumulando experiências do trabalho no
setor bancário e na Secretaria da Fazenda do Esta-
do de São Paulo, onde fui agente fiscal de rendas.
Em 1998, deixei o serviço público e abri a imobiliá-
ria Bem Viver Imóveis, que administro até hoje. Logo
no início das minhas atividades empresariais, tor-
nei-me associada da ACIT; em 2004, iniciei minha
contribuição na gestão da entidade, como diretora
administrativa, até assumir a vice-presidência da
entidade, em 2006. No ano seguinte, em 2007, com
muita honra, fui eleita a primeira mulher presidente
da Associação Comercial e Industrial de Taubaté,
entidade fundada em 1899 pelo empresário Félix
Guisard e de importante representatividade históri-
ca no município.

Nasci no estado do Rio de Janeiro, e minha famí-
lia mudou-se para Taubaté, quando eu ainda era
pequena. Sou casada e tenho três filhos. Aqui cons-
truí minha vida pessoal e profissional e por isso con-
sidero-me taubateana de coração.

Divulgação

Oficina de Legalização de Empresas, evento gratuito que reuniu mais de 70
empresários que não eram formalizados (maio/09)

Divulgação

Diretores da ACIT reunidos no evento “Estratégias para o Sucesso”, que trouxe para
Taubaté o palestrante Roberto Shinyashiki (maio/09) / Da esq. para a dir: Francisco

de Oliveira (Café do Chicão), Sandra Morales (OdontoPad), Roberto Shinyashiki,
Rogeria Ferreira (presidente, Bem Viver Imóveis), Karina Rotband (Modas Estrela),
Renê Gonçalves (Mickey Calçados), Pedro Ribeiro (vice-presidente, Ribeiro Pneus)

Divulgação
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Professor Nelson Geraldo
Entre em contato:

nelsongeraldo13@hotmail.com / 9148-7888

I am glad to be here again, and I hope to be here
many other times.

Como vimos anteriormente, já abordamos os mais
importantes pontos gramaticais da língua Inglesa,
vamos agora fazer um exercício bem prático para
podermos enriquecer nosso vocabulário.

Vou colocar várias frases para que sejam lidas,
compreendidas e literalmente desmontadas e ao
desmontar, peço que você faça uma análise do tex-
to, como segue o exemplo abaixo e depois eu gos-
taria que você traduzisse e me mandasse de volta
para ver se tudo que estudamos até agora foi com-
preendido.

Se você perdeu algum exemplar do jornal, po-
demos lhe enviar ou se quiser só as matérias em
Inglês, posso enviar para você, via e-mail =
nelsongeraldo13@hotmail.com - Vamos aos exem-
plos e aos exercícios:

Ex: He is working in the new school.
He = pronome pessoal  / is = To be no presente –
singular / working = verbo trabalhar no gerundio / in
= preposição em / the = artigo definido / new = adje-
tivo / school = substantivo.
Tradução =  Ele está trabalhando em uma escola
nova.

1) What was she reading in the park?
2) Where does she live?
3) We don’t like to talk with them about the old
problems.
4) How does he study English?
5) Paul will send that letter to Martha

Com certeza, tenho noção que muitas palavras e
expressões ainda são desconhecidas de seu vo-
cabulário, mas o nosso objetivo é fazer com que
você cresça a cada dia e por este motivo começa-
mos a estudar mais.

Veja alguns pronomes, advérbios, adjetivos, etc...
que estaremos usando diariamente:

Where – Onde When –  Quando
Who –    Quem What –   O que – que - qual
Which – Qual para opções
Why –    Por que - pergunta
How –    Como – quão
Whose – De quem (na pergunta)  Cujo(a) ( na res-
posta)

Na próxima edição – estaremos ensinando um
pouco dos verbos modais.

Em novembro – teremos novidades em Taubaté
– esta coluna anunciará em primeira mão a inaugura-
ção da mais nova escola de Inglês no Vale.

Aguardem...

Eventos e inaugurações agitam o comércio da região
Diversos eventos de aniversário e lançamentos de empreendimentos foram registrados

pela equipe do Jornal ValeEmpresarial, aquecendo a economia da região e gerando novas
oportunidades de compra e de lazer no Vale do Paraíba.

San Michel lança dinning music em Taubaté

Em grande estilo, Frisson abre as portas em Pinda

Bar-Nabé faz festa a fantasia no aniversário de 3 anos

Presentear quem você quer bem com bom gos-
to. Pindamonhangaba conta uma nova opção na
compra de presentes e artigos de decoração:
Frisson Presentes. O novo estabelecimento comer-
cial apresenta uma variada e qualificada linha de pre-
sentes para casa, decorações, linha de copos, apa-
relhos de jantar, linha para banho e acessórios para
ocasiões especiais em seu lar.

A casa apresenta diversos ambientes de um lar
decorados para que o cliente tenha uma noção exa-
ta o presente que está adquirindo. O ValeEmpresarial
esteve presente e acompanhou a inauguração do

Uma mistura de características marcantes como boa
música, bebidas de qualidade, excelente gastronomia
e gente bonita. Os proprietários do SAN MICHEL
PALACE HOTEL, Leonel e Maria Isabel, receberam
seus convidados e imprensa local no lançamento do
Sky Deck, localizado no Terraço Panorâmico do San
Michel. O Contato na av. Juscelino Kubitschek de Oli-
veira, 475 e reservas pelo telefone: (12) 2125-5944.

novo estabelecimento, de propriedade das irmãs
Marlene Gimenes e Eunice Socolowski.

A loja está funcionando à Rua Bicudo Leme, 66
(em frente ao Restaurante Gramado), onde o cliente
pode procurar pelo atendimento de Vania e Marta.
Outras informações pelo telefone: 3648-1414.

Alexandre Pió

Alexandre Pió

Divulgação

Para comemorar o terceiro aniversário da casa,
uma festa à fantasia em grande estilo e ambiente
familiar foi preparada no Bar Nabé. O evento contou
com grandes atrações, como: Gustavo Cruz e Ban-
da e o Dj Célio Lopes que agitaram a noite. Além da

festa à fantasia, a comemoração teve também um
show de pirografia e a presença de um bartender. O
Bar-Nabé localiza-se na rua Massami Yonemoto, nº
142. Mais informações acesse o site www.bar-
nabe.com.

Fotos AgoraVale
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Emprego é Notícia

www.valeempregos.com.br

Aquecimento da Economia

Comércio de São José espera
aumento de 18% nas vendas de Natal
Levantamento realizado pela ACI (Associação Comercial e Industrial) de São José dos Campos aponta
expectativas positivas do comerciante para as vendas do Dia das Crianças e Natal. Cerca de 60 lojistas
dos setores de roupas, calçados, loja de departamentos, eletrônicos e celulares, presentes e brinque-

dos foram consultados.

Homenagem

Associação Comercial de Guará
comemora 70 anos de fundação

Para o Natal, os comerciantes apostam num
aumento de 18% nas vendas em relação ao ano
passado. 75% dos comerciantes esperam que
as vendas deste ano
sejam melhores que
as do Natal de 2008.

 Temporários –
Metade dos lojistas
ent rev is tados a f i r -
mou que vai contra-
tar funcionários para
o fim do ano. Dentre
eles, 55% irão em-
pregar de seis a 15
temporár ios ,  38%
vão contratar de um
a cinco e 7% de aci-
ma de 16 funcionários. 35% dos empresários
ainda não decidiram sobre a contratação de
temporários.

Os interessados nas vagas de emprego

podem cadastrar seus currículos no Banco de
Talentos no site da ACI (www.acisjc.com.br) ou
entregá-los pessoalmente nos estabelecimen-

tos comerciais.
Dia das Crianças
Para a data co-

memorativa de outu-
bro, os empresários
também se mostram
otimistas, visto que
63% deles acredi -
tam que as vendas
serão melhores que
as do ano passado,
com um aumento de
cerca de 10%.  Den-
t re  os  p resen tes ,

44% dos comerciantes acreditam que os brin-
quedos (jogos, bonecas e carrinhos) serão os
mais procurados. Já 32% deles apostam nas rou-
pas como os produtos mais vendidos para a data.

Fundada em 4 de setembro de 1.939, a Associa-
ção Comercial e Empresarial de Guaratinguetá
(ACEG), completou 70 anos de fundação. Adminis-
trada desde 2004 por Georges Habib França Nicolas,
a ACEG vem se destacando no fomento do comér-
cio local.

“Nosso maior desafio é consolidar a ACEG como
ferramenta de crescimento, tornando-a referência no
desenvolvimento empresarial. Não temos poupado
esforços na realização de uma programação exten-
sa de cursos e palestras para os empreendedores”,
salientou o presidente.

Nicolas destaca, ainda, que os principais proje-
tos da entidade têm por objetivo o fortalecimento do
comércio como o Ciclo de Palestras, Programa Co-
mércio Varejista, ambos em parceria com o escritó-
rio regional do SEBRAE-SP.

Na ACEG os empresários têm representatividade
e uma estrutura sólida para defender todos os seus
direitos e vários serviços disponíveis: como SCPC
(Serviço Central de Proteção ao Crédito), programa
de estágios pelo PROE, assistência jurídica e

contábil, Bolsa de Empregos, Incubadora de Em-
presas, Convênios e Treinamentos. O setor empre-
sarial de Guaratinguetá é responsável por 75% dos
empregos gerados no município.

Comemoração
Para comemorar a data, a entidade realizou no

último dia 3, no Itaguará Country Clube, o seu tradici-
onal Jantar Dançante. Durante o evento, a diretoria
homenageou algumas personalidades que marca-
ram a história da ACEG nesses anos nos setores do
comércio, serviços e indústria. Para embalar os con-
vidados, a ACEG contratou a Banda Release, de
Cruzeiro.

História
A entidade foi idealizada pelo contador Azarias

Menezes e por um grupo de comerciantes, entre
eles Virgilio de Paula Santos, Benedito Giannico,
Otaviano Alves da Silva, Antônio de França Veloso
e Breno Viana. O primeiro presidente da entidade
foi Laudelino de Freitas Castro (Dilo da Farmácia)
que foi reeleito várias vezes e dirigiu a entidade até
1945.

Divulgação

Shopping Center em São José dos Campos
se prepara as vendas de Natal

Fachada antiga e atual da Associação Comercial de Guaratinguetá: 70 anos de história

Divulgação Divulgação

Coordenador de RH
Formação Superior na área de Humanas, dese-

jável Pós e experiência industrial em empresas
Multinacionais. RH Generalista, existe DP interno.

Analista R&S
Superior em humanas (psicologia/adm) experi-

ência em recrutamento para vagas técnicas e em
seleção.

Supervisor/ Gerente de Projeto e Produto
Residir no Vale do Paraíba e possuir vivência em

empresas do ramo de auto-peças e/ou automobilís-
tico. Conhecimento avançado em informática e in-
glês fluente, além de superior completo em Enge-
nharia Mecânica, Produção e/ou Mecatrônica e inú-
meros requisitos técnicos da área.

Gerente/Diretor Financeiro
 Formação Superior (Universidades de 1º linha),

Pós Graduação nas áreas afins (Contábil, Financei-
ra, Administrativa ou Engenharia) - Sólidos conheci-
mentos em Administração Financeira, Contábil, Fis-
cal e Tesouraria. Contratação via pessoa jurídica para
trabalho em São José dos Campos – SP.

Assistente de Tecnologia da Informação
Técnico e ou Superior em Informática / Ciências

da Computação. Sólidos conhecimentos em
Informática SQL, DELPHI, ERPs. Desejável Inglês.
Pró-atividade, Comunicação Verbal e Escrita;
Autocontrole; Iniciativa e Criatividade; Espírito de
Equipe e de Participação; Organização e Disciplina;
Disponibilidade e Senso de Responsabilidade So-
cial. Salário e Benefícios:R$ 1.600,00 e benefícios
como Plano Médico,  Seguro de Vida, Refeição,
Vale Transporte e Convênio Farmácia.

 Controlador de PCP
Formação concluída ou em andamento Superior

em Administração de Empresas ou similar. Facilida-
de de comunicação; Pró-atividade; Agilidade, Dina-
mismo; Organização; Visão Crítica e Boa relação
Interpessoal. Desejável: Inglês e Excel Avançado,
conhecimento no sistema LOGIX. Experiência em
indústrias de grande porte, preferencialmente
metalúrgicas. Salário e Benefícios: R$ 1.300,00 e
benefícios como Plano Médico,  Seguro de Vida,
Refeição, Vale Transporte e Convênio Farmácia.

Mecânico De Manutenção
Ensino Médio ou Técnico em Mecânica /

Mecatrônica. Facilidade de comunicação; Pró-ativi-
dade; Agilidade, Dinamismo; Organização; Visão
Crítica e Boa relação Interpessoal.

OUTRAS VAGAS: Administrador – residir em
Taubaté, Coordenador de Atendimento, Coordena-
dor de Recursos Internos, Analista Financeiro,
Supervisor de Vendas e Técnico Eletrônico.

Outras informações e cadastros de currículo,
acesse o site:
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Cooperativismo:

Projeto Empreender é ferramenta de desenvolvimento e apoio ao micro e pequeno empresário
SEBRAE orienta alunos da ETEC João Gomes Araújo

Minha Casa Minha Vida:

Caixa assina em Cruzeiro o primeiro
contrato do Vale do Paraíba

Pinda planeja mais dois núcleos até o final do anoTaubaté tem nova consultora e planeja expansão

Uma saudável parceria entre as Associações Comerciais (ACIs) dos municípios e o SEBRAE-SP vem tornando-se uma importante ferramenta de desenvolvimento para muitos microempreendedores. O jornal
ValeEmpresarial traz nesta edição as principais características e vantagens do projeto e foi conferir o andamento das atividades nos municípios de Taubaté e Pindamonhangaba.

Batizado de Projeto Empreender, a ideia visa
reunir empresas de um mesmo segmento para tra-
tar e solucionar problemas ou situações comuns,
ao mesmo tempo em que desenvolve e promove
a sustentabilidade e o aumento de renda, empre-
gos e crescimento das micro e pequenas empre-
sas.

O projeto funciona em formato de reuniões e
atividades dentro da ACIs, trabalhando com nú-

cleos específicos de acordo com a vocação co-
mercial de cada região.

Como Surgiu?
Os precursores do Empreender no Brasil fo-

ram as Associações de Joinvil le, Brusque e
Blumenau (SC), onde em 1991 foram feitas as pri-
meiras reuniões de empreendedores, com o apoio
de Munique. Em pouco tempo o modelo ganhou
força e fez sucesso em todo o país e, em 2001 o

Empreender conquistou o Brasil.
O projeto é realizado sempre em parceria ACI,

SEBRAE e FACESP (Federação das ACIs), com a
participação da Prefeitura Municipal

Vantagens
Segundo os responsáveis pelo projeto, as van-

tagens em participar do Empreender são: maior
poder de negociação com fornecedores, funcio-
nários capacitados, maior variedade de produtos e

serviços, aumento e fidelização de clientes, pros-
peridade de negócios, negociações conjuntas, me-
lhor atendimento e produção, participação em Fei-
ras e Exposições e realização de cursos, palestras,
treinamentos e oficinas.

Os participantes do projeto ainda contam com
qualificação e atualização profissional, assessorias
do SEBRAE e ACI e com um acompanhamento atu-
alizado de tendências do mercado.

Desde fevereiro, o proje-
to  Empreender  tem uma
nova consultora em Taubaté.
Kátia Czubka assumiu o co-
mando do programa, desen-
volvido pela ACIT (Associa-
ção Comercial e Industrial de
Taubaté), também em parce-
ria com o SEBRAE (Serviço
Bras i le i ro  de  Apo io  às
Micros e Pequenas Empre-
sas) e a FACESP (Federação
das Associações Comerciais
do Estado de São Paulo).

Kátia é graduada em Pu-
blicidade e Propaganda e Se-
cretariado Executivo, com MBA
em Gestão Empresarial pela
Fundação Getúlio Vargas. “Para que mais pessoas
conheçam os benefícios do programa, pretendemos

divulgar os resultados obtidos com o trabalho reali-
zado em cada um dos núcleos de empresas”, afir-
ma a consultora.

O projeto Empreender foi criado para promover
o desenvolvimento empresarial a partir da organiza-
ção de micros e pequenas empresas em núcleos
distintos. Atualmente, em Taubaté, estabeleceram-se
os grupos de lojistas do Mercado Municipal e dos
empresários dos setores de material de construção
e mini-mercados.

O programa utiliza uma metodologia específica
que facilita a formação e a manutenção do grupo. Os
empresários são orientados para planejar suas em-
presas de acordo com a realidade de cada negó-
cio.

Para participar do programa em Taubaté o inte-
ressado pode procurar a ACIT - Rua Jacques Félix,
675 – Centro ou pelo telefone (12) 2125-8201.

O município de
Cruzeiro será o pri-
meiro do Vale do
Paraíba a ter um
beneficiário do pro-
grama habitacional
Minha Casa Minha
Vida, lançado este
ano pelo Governo
Federal. A Caixa Eco-
nômica Federal, em
parceira com a pre-
feitura de Cruzeiro/
SP,  assinou no últi-
mo dia 02, contrato
para a construção do
primeiro empreendimento na região do Vale do
Paraiba do Programa Minha Casa, Minha Vida, des-
tinado a  famílias com renda até 03 salários míni-
mos.

 O empreendimento prevê a construção de 354
apartamentos, distribuídos em dois condomínios -
Mata Atlântica I e II, totalizando um investimento de
R$ 17,6 milhões. Os apartamentos, com cerca de
45,39 m2, terão dois dormitórios, sala, cozinha, ba-
nheiro e área de serviço e o valor da prestação

mensal será de 10%
da renda familiar, res-
peitado o valor míni-
mo de R$ 50,00. O
prazo de pagamento
é de até 10 anos e o
beneficiado contará
com subsídios e a
isenção de seguro
por Morte e Invalidez
Permanente (MIP) e
Danos Físicos do
Imóvel(DFI). As pres-
tações começam a
ser pagas após a en-
trega do imóvel.

 Recorde Habitacional
 Com financiamento habitacional recorde, supe-

rior a R$ 25,6 bilhões, a CAIXA já beneficiou mais
de 506 mil famílias de todo o país neste ano. Com-
parado com o mesmo período do ano passado, o
valor é 84% maior. Em 2008, foram R$ 13,9 bilhões.

 Na região do Vale do Paraiba, Litoral Norte e
Serra da Mantiqueira, até o final do mês de agosto,
a CAIXA já financiou mais de R$ 416,8 milhões be-
neficiando cerca de 36  mil pessoas.

Divulgação

Paulo Galli, responsável pela superintendência da Caixa na região

sendo realizadas graças a uma sólida rede de
parcerias: Prefeitura, ACIP, SINCOMERCIO e
SEBRAE.

“Hoje, fala-se do ‘capital intelectual’”, que nada
mais é do que: conhecimento, experiência, es-
pecialização, ferramentas ou estratégias utilizadas
para se ter sucesso e ser competitivo”, salientou
o palestrante.

Em Pindamonhangaba o projeto foi implan-
tado em 29 de agosto de 2006, para buscar
melhores condições de mercado para seus
associados. Atualmente, o programa devido ao
sucesso em que se transformou, já foi consoli-
dado e atua com sete núcleos formados, bene-
ficiando mais de 100 empresários.

“Podemos definir como uma iniciativa onde
não existe lugar para rivalidades. As empresas
participantes não se encaram como concorren-
tes, mas sim como parceiras que buscam obje-
tivos comuns para o benefício de todos”, ressal-
tou Marielza Lara Silva, consultora no município.

Núcleo de escolas particulares em reunião na
ACIP, um dos grupos seguimentados do

Projeto Empreender

Os alunos dos cursos técnicos da escola téc-
nica estadual João Gomes de Araújo participaram
de uma palestra ministrada pelo SEBRAE em
Pindamonhangaba, através de Evandro Gomes.
Com o tema “Comece Certo - Análise e Planeja-
mento”, o palestrante procurou mostrar aos parti-
cipantes, sobre como começar um negócio,
focando desde o planejamento inicial, passando
por meios competitivos e pela necessi-
dade de sempre estar inovando para
manter-se competitivo no mercado.

“Empreender é uma questão de com-
portamento. Empreendedorismo é o prin-
cipal fator do desenvolvimento econômi-
co de um país, é o que transforma a situ-
ação mais trivial em uma oportunidade ex-
cepcional, é visionário, sonhador valori-
za suas experiências, tomando decisões
e decisões acertadas”, afirmou Evandro.

Segundo ele, o Sebrae oferece mui-
tas ferramentas para desenvolvimento do
empreendedor. Estas palestras estão

Luis Cláudio Antunes

Evandro Gomes fala aos alunos da ETEC João Gomes de Araújo

Segundo a consultora, a previsão é que nes-
te último semestre dois novos núcleos sejam
implantados: Farmácia e Som e Acessórios.
“Estamos em constante crescimento, pois os

CONFIRA OS NÚCLEOS EXISTENTES E AS DATAS DAS REUNIÕES

Núcleo Funcionamento Data Reuniões Horário
Escolas Particulares Quinzenal Quinta-feira 9h às 11h
Lancheiros UALPA Semanal Terça-feira 14h às 16h
Beleza e Estética USBEP Semanal Terça-feira 8h às 9h30
Contabilidade GECONP Quinzenal Quarta-feira 8h às 9h30
Mercados e Mercearias Semanal Segunda-feira 15h às 16h30
Materiais para Construção Semanal Quinta-feira 20h às 21h30
Confecção, Costura e Artesanato em Tecido Semanal Quinta-feira 14h30 às 16h

grupos são abertos para todos os que quise-
rem participar gerando boas oportunidades de
negócios para seus clientes e para a econo-
mia da cidade”, afirmou.

Dentre os “mandamentos” que os participan-
tes devem seguir estão temas como: unir para cres-
cer, cooperativismo, planejamento das ações e con-
corrente como parceiro. “Sentimos que para todos
os envolvidos, houve um ganho em escala grandio-
sa. Tanto para o município e para a ACIP, que vem
recebendo reconhecimento e elogios dos diferen-
tes setores do comércio local, quanto para os em-
presários que participam dos núcleos setoriais”,
garantiu Marielza. Para participar o interessado
pode entrar em contato na sede da ACIP, pelo
telefone (12) 3644-7104 / 97477875 ou pelo
email: empreender@acipinda.com.br.

Fotos Divulgação

Marielza Lara responsável pelo projeto em Pinda

ACIT e representantes do Empreender em Taubaté

Kátia Czubka consultora do Empreender em Taubaté


